


Afscheid van EGO

11964werd het jongeren blad EGO overgenomen door de
umanistisch Geestelijke verzorging in de Krijgsmacht, die toen als
Henst met het humanistisch raadswerk bij Defensie van start ging.

Het was niet voor niets een jongerenblad: de grootste groep waar het
handjevol raadslieden in die beginperiode voor werkte waren
dienstplichtige jongeren. Hoewel hun directe omgeving door de week een
militaire was ging hun voornaamste belangstelling naar de wereld daar
buiten uit: je vindt dan ook in EGO van de jaren een overvloed aan sport,
muziek, tijdschriften en boeken. Aandacht voor het Humanisme en voor
militaire zaken is telkens in een of twee artikelen terug te vinden. EGO
biedt in die jaren ook leerzame stukken, in overeenkomst met de wijze
van vormingswerk bedrijven in die dagen: je moest er wat van opsteken.

Hoewel de opdracht van de Dienst HGV ligt in het bieden van geestelijke
verzorging aan buitenkerkelijken} wat in al die jaren niet veranderd is, de
belangstelling daarvoor moet door dienstplichtigen of hun ouders (!) wel
zeer expliciet kenbaar gemaakt worden aan de commandanten., via een
bon in de EGO.

In de jaren zestig en zeventig komen er allerlei protesten op in de
samenleving en dus ook in de krijgsmacht. In oude EGO's zijn deze terug
te vinden en wij hebben in dit afscheidsnummer een aantal artikelen
gebundeld die daar een beeld van geven. Helaas is er te weinig ruimte
om, voor allen die vanaf die tijd de ontwikkelingen meegemaakt hebben,
een vollediger beeld te geven. Opmerkelijk is dat naast alle veranderingen
er zoveel hetzelfde is gebleven: er wordt opnieuw of nog steeds over
haardracht en discipline gepraat, de leef en werkomstandigheden vormen
een doorlopend verhaal. De atoomwapens liggen even in de koelkast en
na Libanon en de Golf is het thema uitzendingen ook in de EGO een niet
weg te denken aandachtsgebied geweest.

EGO als regelmatig verschijnend tijdschrift stopt, maar daarmee houden
de publicaties van de humanistisch geestelijke verzorging niet op.
Regelmatig zullen we blijven publiceren over actuele thema's in de
krijgsmacht, waarbij we altijd militairen zelf aan het woord zullen laten.
Als u dit nummer omdraait komt u een eerste poging van deze
themanummers tegen.

/oan Mercns
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Inleiding

Zin het dagelijks levm, als ie gezond
bent, ie werk hdll, een warme fami-
lieband, fijne vrienden en collega's,
Is ie tijd en ruimte hebt om die

zakm te-doen dil' ie Iwlangrijk vindt, sta ie er
niet zo bij stil: KWAUHIT VA:"LEVE~.Een pro-
gramma op TV over ('uthanasie, e('1l arti"'"1
in dl' krant over recht op zelfdoding, iemand
in ie directe omgeving die ernstig ziek wordt
of een ongeluk hijgt confronteert ie soms
met je eigen denken, je eigen gevoel over
KW,\l.ITEIT VANLEVEN. Zelf ziek worden of ge-
wond raken en het ontdekken van je beper-
kingen in ie dagelijks functioneren, in jt"
leven maken dat je wel moet denken over dl'
K\\'',>Ulrf.1T VANLFVl-:!",je eigen !even.
Deze zomer togen Anouk Helder en Klazien
van Brandwijk.\Viltjer naar het f\lilitair
Revalidatie Centrum in Doorn en spraken
ml't achttien medewerkers over KW..l,LlTFrJ

VA", LFVEl\.Dagelijks worden zij als thera-
peut, zorgmanager, revalidantenbegcleider,
SeCft"taresse, maatschappeliik werker, hoofd
van de kantine, verpleger of gastvrouw, PS-
confronteerd met mensen die niet meer die
dingen kunnen doen die ze gewend waren tl'
doen. De ernst van dl' aandoening en het
toekomstperspedief, vall de mensen met wie
ze werken, verschilt nogal. Zo zijn er naast dl'
militairen dic tijdcllS dc opleiding 'cen enkel-
tjl" of 'een knietje' !ll'blwn opgelopen. mili-
tairen en burgers dit', kr voorkoming of her-
stellend van een herniaoperalie, aan hel 'rug-
programma' mecdoen. ~1aar ook militairen
die bij een auto-ongeluk zwaar hl'rscnletsel
hebben opgelopen, mensen die gewond zijn
geraakt in el"n uitzellllgehied, slachtoffers
van de Iierculcsramp, Jungleziekl'n, oud-mi-
litairen die in 'Nederlands Indië' een been
verloren. En (veelal) oudere burgers uit de
regio die van het l'lle op het andere moment
niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, die
zichzelf na een herseninfarct niet meer terug-
kennt'n. Met de commandant van het ~vIRC,
luitenant kolonel f. van der Hulst en een
van de revalidatieartsen EmieI .Ian\('n, spra-
ken zij ook over andere zaken. I{ndney de
Vries schrijft over Kleine stappen, kleint'
doelen, die maakten dat hii na eell mijnon-
geval in Cambodja \veer grip kreeg op zijn
leven. Auouk Helder stdt de vraag of kUIl-
stenaars, die kraken op het terrein vall
Defensie, moeten wijken voor een kilo gras-

za,ld. Raadsman Jan den Hoer doet verslag
van de presentatie van het boek 'WAARO~j

(~Ai\l HET!)..\~ lOCI I WEER ~lIS'. 1\1ajoor Hart
lUchters van he! wapen der cavaleric vertc!-
de aan raadsvrouw humy Ikijer over zijn
uitzending naar Angola en de impact daar-
van op ziin levcn. Mila van Wissen schrijft
over een bezoek aan Laos. Directeur van het
Humanistisch Over!l'g l\knsenrechten,
Martlla Meijer geeft haar visie op mensen-
rechten en kwaliteit van leven. Terwijl dl'
vaste medewerkt"rs SIt'vl'n en Karel Roskam
KW..\I.JTEIT VA'\"lF.VFS op de voor hun l'igen
wiize benaderen. En ,enator Marie-1.nuisc
Tit'singa, voorziller van dl' begeleidingscom-
misies van het onderwek naar dl" klachten
van militairen die in l.ucovac en Cambodia
hebben gediend, vertelt over het belang van
onderzoek en seril'us nemen van klachten in
relatie tot het welzijn van militairen en Vl"te-
ranen. KW.UITHT VA:"l.EVE:".

Klazim \WI Hrwldwiik-\I/iltjcr



Voor Irma

('en sterke vrouw
een dijk van een collega

'het hoort niet
het klopt niet
het moet anders'
is
jouw 'drive'
jouw motivatie
om
EGO's
'andere' EGO's
Ie maken

en nu ...
terwijl jij,
in ('en zickcnhuisiJed,
voorbij de vraag
wat h•..aliteit van leven is
strijdt voor je leven
werken wij
aan jouw idee
een EGO-special
over kwaliteit van leven

EGO's de allerlaatste EGO
met andere thema's toeval?
over andere mensen meer dan dal
door andere mensen------------zui jij zeggen
waarbij want ...
je (,CI1andere kant toeval bl'slaat niet
van mensen loont en wij?
waardoor wij spreken
je anderezaken over wat hoort
aan mensen laat zien en niet hoort
waarin overiou
je laat weten en wensen je
dat anders, in onze omgeving
anders is om wie je bent:
dat anders óók kan Irma,
dat anders soms mooier is, eell dijk van l'en collega
dat anders soms heter is ('('I} sterke vrouw ...

Kif/ziCII van Hml1wijk.Wiltjer
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Het afgeprijsde artikel oftewel
de kwaliteit van leven

Als je eigen kind
dood gaat. is dat een
ontreddering van

jouw leven

Alemensen hebben een mysterieus
kenmerk gemet'n, soms zonder zich
.rvan bt'wu~t te zijn - het 'leven' dat
'der van ons alleen maar uit eigen

ervaring kent. Tenminste: echt kennen van
ons eigen leven is eT, volgens mij, niet bij;
laat staan het mysterieuze kvcll van l'cn
ander. Wij moeten ons eigen leven onder-
gaan zoals het komt en een fundamentele
keuze hebben we daar niet bij. ~1edische
zorg, artsen, verpleegkundigen eo zil'kcohui-
zen houden ons zo lang mogelijk in leven,
maar ook die kunnen hel leven niet altijd en
eindeloos rekl.:el1.
Het leven helpt je om aan ZÎCktl'S hl't hoofd
te bieden, totdat je aan de verzwakking van
datzelfde leven bezwijkt. Kan je dan mis-

s(..hico met recht zeg-
gen dat het le\'(,11
niets anders is dan
een ziekte waar je
aan dood gaat? Een
beroerde gedachte,
maar misschien niet
helemaal onjuist.
Of is dat l'en flauw
woordspelletje en
moet je al die men-

sen geloven, die zonder enige aarzeling spre-
ken over 'het leven na de dood'? In mijn
kerkse tijd dal'ht ik dilar niet eens over na -
natuurlijk ging het christelijke leven na de
dood op een of andere manier verder.
Iladden wij toen daarbij niet in de gaten dat
wij gedachteloos praatten o\"er een onmog-e-
lijkheid - het leven houdt immers op met
en door de dood? Sinds die vragen opkwa-
men, werd het le\'('n beg-rensd door de
dood.
Zonder het leven hebben wij geen be-
wustzijn - 2Ov('('1is duidelijk. Maar ik
weet toch niet goed wat dat is: de
kwaliteit van het leven. Eerst dacht ik
dat het leven wel mooi was, toen ik
jong, sterk en gezond was. Je ont-
mOl'ttl' wd oudere mensen met ou-
derdomsgchreken, maar dilt had met
jouw eigen kven in directe zin niets
te maken: je ouders gaan als hejaardl'
mensen dood en daar heb je wel ver.
driet over, maar dat is de natuurlijke
gan.\{van zaken. Als je eigen kind
dood gaat is dat een ontreddering van
jouw leven, waar je geen antwoord op
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hebt, maar zeker is dat de kwaliteit van je
leven door de dood van je eigen kind ingrij-
pend wordt veranderd.
En bij het klimmen van de jaren word je
steeds ouder en dan doen er zich bii jou alle-
maal gebreken voor. ~Iaar gaat dan de kwali-
teit van je eig-en leven daardoor ook echt
achteruit? Je kan dan minder en je verdriet
verhindert grenzeloos geluk, maar cr blijft
toch nog heel wat te genieten OVl'r.
Want het mysterieuze leven blijft je boeien
ook al gaat het stramme lijf niet meer zo soe-
pel. En dan begin je je te realiseren, dat je
steeds dichterbij het punt komt, dat je zelf
het betreurde middelpunt wordt. De mensen
worden verdrietig om jou, maar hun eigen
leven gaat nog door en jij bent misschien
niet meer dan een foto op de schoorsteen-
mantel.
Het is maar goed dat je daar dan geen weel
meer van hebt, want je moet er niet aan den-
ken, dat je in dat 'leven-na-de-dood' je eraan
zou ergercn, dat het levcn zonder jou door,
kan gaan. Dat je afgeprijsd bent. is zo erg
niet, zolang Ie het maar niet hoeft te weten.
Dc dood maakt cen cind aan het levcn en
het is dan ook onmenselijk om Ie praten
over 'Jcve de dood'. Maar het is even zinlo(),
om blij te zijn met de onmogelijke gedachte
aan het Icvcn na de dood.

Karel Rosktll/l



Anouk Helder en Klazien van Brandwijk
bezochten deze zomer het MRe en spraken met
de werkers daar over 'kwaliteit van leven'
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'Niets is onmogelijk voor hen
die willen'

H"ardige aan hel mîlitairc bcroep
de jobrotation. Nl'l als je denkt

lat je alles goed op orde hebt, ligt
, een andere taak voor je. Ik voel

me d<l,IT prettig bij', aldus luitcnant-kolonel
FreJ van der I luist die op grond van de posi-
ticw ervaringen tijdens zijn dienstplicht be-
slooi t'l'll KVV-contract met dl' KI. aan te
gaan. l\'a twee verlengingen ' •...as eT dl' mogc-
lijkheid om in bewepsdicnst Ic trl;'den en via
tal van functies, onder meer hij de OC.~1GD,
in de Iwrsoneelslijn, DYl-KL en het ~lilîtair
Hmpitaal, belandde hij als COllHll,lIlt!ant van
hel Militair Revalidatie Centrum in Doorn.
lIelligt in de bedoding dal hij dal tot hl"
einde van zijn diensttijd blijft. Als voorberei-
ding op de gesprekken mei zijn llledewerkers
over Kwaliteit van Leven spr('ken we m('t
heJll ov('r lijn werk. 'liet is e('n mooi cen-
trum. \V(' zijn met zulke mooie dingen hezig.
1-kns('I1, patii.;nt('n en therapeuten ill'reik('n
fanta"ti"dH' resultaten. Dan ill'el1l ie de
zaken dil.' niet altijd even vlot lopen voor lid
en \V('rk je ml'! plezier aan verbeteringen. Hl.'t
is gewoon. hart"ti"ke mooi om hier te wer-
kcn.'

Het MRC

Op het 1-filitair
Revalidatie Centrum
\vl.'rken 22 militair en
120 burger llled('wer-
kers. Er zijn /O'n ISO
paticnten verdeeld
over drie vormen van
revalidatie. In hl'!
V('rzorgingscentru rn
verblijven de patii.;n-
ten die nog niet zelf.
"tandig dl.' algelJle('11
dagelijkse zaken als
wass('n, eten, naar
het toilet gaan en
tlt'rgelijkl.' kunnl.'n
uitvoeren. De men-
sen die ('('112-1-uurs
verzorging nodig
hebben. Voor dl'
mensen dil' wel voor
zichzl'lf kunnell zor-
gen, dus zichzl'lf

"unnen wa "sen en kleden en naar dl.' eetzaal
"ulllll'n gaan, ziin ('r paviljoens. V('l'Ial is er,
in hl'! kader van meer zelfstandig worden,
ecn vloeiende overgang van het verzorgings-
ccntrum naar de paviliocns. Men It'ert om.
gaan lIwt d(' handicap zonder dat ('r Ilwt('en
iemand klaar staat om te helpen. Daarnaast
is de poliklinische hehandeling. waarbij men
thuis woont maar ('l.'n aantal dagen naar het
~mckomt voor therapie.

Modern management

Van der Hulst staat voor Cl.'n mOtkrn ma-
nagement, waarbij communicatie ('t'n sp('er-
punt is en kosten neutraal gcwerkt moet wor-
den: T()('n ik als commandant aantrad trof ik
hier 1lll'1l5('n die m('t het'! H'eI beziding hezig
waren met hun vak, met de patiël1kn. Maar
ik merkte ook dat er l'en scepsis was ten op-
zichte van d(' Ikfensie-organisati('. M('nlikte
nog de wonden van een reoTl~anhatit' die net
achter de rug was en stond argwanend ten
opzidJle van nieuwe plannen. klkr voor
zich \verkte vn..."elijk hard, maar de ond('rlin-
ge commllilkatie was niet optimaal. Juist dal
onderling overlt'g zie ik .115 een middel om
tot een nog beter resultaat voor de patiënt te
komen. Daar zijn we aan gaan wcrkell. Ik
heb het 'collllllóllldantenuurtje' ingesteld.
Daarin leggeJl wij uit waar wij als manag('-
ment mee bezig zijn, we vertellen over de
projecten die we ont!l.'r handen hebben en ik
probeer inzicht l(' geven in de zakt'n waar ik
mee bczig bell. \Vant wat doel zo'n comman-
dant nu de hele dag? Hij hl.'cft wel eell mooi
hureau, maar wat "peelt nog meer? Aan de
andl.'re kant bouw ik ruimte in voor vragen
en opmerkingen van dl.' ziidt, van het perso-
neel. En vcrder "taat mijn deur altiid 0l)('n.
Dat is gel.'n loze kreel. Mensen kunnell altijd
hinnenlop('n. D(' randvoorwaarde om het
MRC open te houden was dat we kostenneu-
traa] moeten werken. Dat is in 1997 gelukt
en in 1998 lukt dat weer. Ik geloof dat het
l\mC ('en prima toekomst hed!. Ook bij de
op stapel staande bezuinigingen bij Defensie
hehbt'n wij denk ik niets te vrezen, want het
sluiten van het MRC levert Ikftonsie g('en
cent op. Ik Iwb er alle vertrouwen in en zie
hij de Illl'd('werkers dat vertrouwen terugko.
men. Zelf bij de grootstc sceplici "(JJnt er



We zijn met zulke
mooie dingen bezig.
Mensen, patiënten en
therapeuten bereiken
fantastische resultaten

langzamerhand iets
van: hé, ze gaan ver-
bouwen, zou het dan
toch goed gaan. Dat
is belangrijk. Want
werken in l'en prl'tti-
ge omgeving, duide-
lijkheid met betrek-
king tot de toekomst,
maakt dat je je beter
voelt en dat kan al-
leen maar positief uÎt-
"\lerken.'

Groot verschil

Binncn Defensie wordt steeds vaker gespro-
ken over Resultaat Verantwoord£'lijkl'
Eenheden. Ook het MRC is zo'n RVEen dat
geeft de commandant, zijns inziens, andere
verantwoordelijkheden en een grotere mate
van zelfstandigheid dan commandanten op
een normale kazerne. 'Wij zijn al een verge-
vorderde RVE. Ons budget komt niet van
Defensie maar van de ziektekostenverzeke-
raars. En met dat budget moet ik het echt
doen. Mijn functioneren is meer het ma-
nagen van een eenheid. Een hele unÎl'ke l'Cll-
heid. Ik heb veel te maken met externe
za "en. Moet onderhandelingen voeren met
dc ziekteko~tenverzekeraars om het budget
rond te krijgen en daar moeten productieaf-
spraken tegenover staan. Daarnaast Iwb ik te
maken met de andere revalidaticcentra.
Zonder iemand te kort te doen, kan ik wel
zeggen dat we, dat ik als commandant hier in
een heel andere situatie zit als een bataljons-
of kazernecommandant. Het managen van
een bataljon of compagnie is iets heel anders.
Dat maakt het werken hier heel speciaal en
uitdagend.'

Plicht en verantwoordelijkheid

De commandant van het ~1RCis van mening
dat, gelet op de nieuwe taakstelling van de
Krijgsmacht, het een plicht van Defensie is
om de meest adequate en snelle hulp tt' bie-
den die nodig is: ';-.Juwc el'n ander ~nort
werk doen dan we gewend waren en de gro-
tere risico's die militairen daarbij lopl'n is het
de verantwoordelijkheid van dl' organisatie
om, als mensen iets verschrikkelijks over-
komt, dan ook alles te doen om de meest
adequate en snelle hulp cn gelweskundige
verzorging te bieden.' Van de Hulst twijfelt
niet aan de deskundigheden op andere reva-
lidatiel'entra, maar is van mening dat er ge-
zien het feit dat er voor ernstige gevallen
geen wachttijden op het ~fRCzijn en gezien
de ervaring en dt'skundigheid die er op het

M RC voor handen is,
geen enkel centrum
is dat beter op de mi-
litair die gewond is
geraakt is ingesteld.
'Het is goed dat mili-
tairen opgevangen
worden in een mili-
taire omgeving, door
mensen die begrijpen
wat het militaire vak
inhoudt. De militai-

ren hier zijn veelal zelf met uitzending ge-
weest en weten hoe het tijdens een missie
kan gaan, hoe het uitzendgebied er uit ziet.
Verder is het de verantwoordelijkheid van
onze organisatie om onze eigen mens('n, die
in moeilijkheden zijn gcraakt, binnen de or-
ganisatie op te vangen en te bt'geleiden. Wij
kunnen veel meer dingen op maat doen en
verder gaan in onze service dan dat je civiel
zou mogen verwachten. Wij proberen men-
sen zover te revalideren dat z(' Wl'er terug
kunm'n naar hun werkplek, of een andere
aangepaste wer"plek. Langzamerhand zie je
die ontwikkeling nok in de CÎvi('le r('valida-
tiecentra, maar wij doen dat altijd al.'

Niet militair

Hoewel de commandant van h('t MRC zich
er van bewust is dat er rangen en standen
zijn is hij van mening dat deze geen rol spe-
len in het dagelijkse werk op het centrum.
'Het is l'en open instelling. Geen wacht bij de
poort. Er wordt niet gt'controleerd of je er
wel of niet bent. Niet je rang maar je deskun-
digheid is van belang in het werken met d('
patiënten. Ieder('en is op zijn gebied zo ~peci-
Hek en heeft daarin zijn eigen verantwoorde-
lijkheid. Daarbinnen past geen militair sys-
teenl. Ik heb 00" nog nooit meegemaakt dat
er iemand van de patiënteJl op rapport is
gezet. En of je nu als kolonel of als soldaat re-
valideert, voor ons ben je allemaal gelijk, na-
melijk een patiënt die er belang bij heeft dat
we de revalidatie tot een zo goed mogelijk
eind maar iemand die komt revalideren w('('t
bij aanvang dat een aantal zaken, b.V. vakan-
tie, er niet inzitten. Zeker bij kortdurende
thl'rapieën niet. Als iemand hier al een jaar
zit wordt dat natuurlij" anders.'

Kwaliteit van leven

Van der Hulst ziet als kwaliteit van zijn leven
dat hij iets kan betekenen, van nut kan zijn
voor de samenleving in het algemeen en
voor zijn gezin in het bijzonder. Sinds hij op
het MRC werkt is er wel iets veranderd in zijn
denken over kwaliteit van leven, want: 'Ik zie
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Als "ie het gesprek willen afronden komt de
commandant nog even teru/olop de kritiek
die we tijdens de voorbereiding op het logo
van het MRC 'Niets is onmogelii" voor hen
die willen' hebben gegeven. Van der Hulst
vindt de kritiek 'Als het echt niet goed met
je g;lat heb je hier niets aan. Het lij'" alsof
jullie zeggen dat als het iemand niet lu"t het
aan hem zelf ligt' niet terecht: 'Natuurlij" als
je dood gaat, ga ie dood en een dwarslaesie-
patiënt weet dat hij niet meer zal lopen. In
die context moet je het logo ook niet uitleg-
gen. Als patiënt "om je hier binnen met ver-
wondingen, een handicap en wij gaan cr met
z'n allen aan wer"en om je te leren omgaan
met die handicap. De revalidatie-arts, de the-
rapeuten, de verzorgl'rs, kortom iedereen hier
werU daar aan mee. Maar. .. en daar draait
het om, het leeuwenaandeel zal van de pa-
tiënt zelf moeten komen. D,lt is wat we wil.
kn zeggen, proberen uit te drukken. Wij
"unnen helpen, maar iii als patiënt zult de
wilsl\racht, die \••..i1 in jezelf moeten hebben
om het maximale in die revalidatie, in dat
gevecht, tot een zo goed mogelijk eind te
brengen. Dat is wat wij bedoelen met NIETS
IS O'KMOGEUJK VOOR IIEN DIE WILLEN.
Als patiënt kun je zo de kwaliteit van je leVl'n
proberen te beïnvloeden, prolJl'ren te verbe-
teren. Daar heb je wilskracht vnor nodig!

houdt hvaliteit van leven dan op. Ik ben dan
(:en grote last voor mijn omgeving en kan
zelf niets meer geven, niets llll'er bieden .. .'

Niets is onmogelijk voor hen die
willen

hier zulke gigantische mooie dingen gebeu-
ren, neem zulke ge' •...eldige verbeteringen bij
mensen waar, waarvan ik dacht: dat wordt
helemaal niks, nooit meer. .. Als je de resulta-
ten die hier bereikt worden ziet, dan ga je
toch anders tegenover die zaken staan. Maar
voor mezelf blijf ik erbij dat zodra ik aan de
beademing kom of in coma raak of volledig
dement ben, het voor mij ophoudt. Ik denk
niet dat ik dan nog een zodanige kwaliteit
van leven heb dat ik verder zal willen. Voor
mij is het essentieel vanuit mijn zijn, dat ik
iets moet kunnen betekenen. Voor mij is het
belangrijk dat ik nog kts van mezelf kan bie-
den, met name naar mijn gezin. Maar dat
Zl'g i" nu, nu me niets man"eert. I" weet niet
of ik er als me zoiets over"omt nog zo OV('f

zal denken. De vraag is of i" dan überhaupt
nog "an den "en. Belangrijk is dàn 00" hoe
mijn omgeving er over den"!. 1\1aarvoor mij
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Vanuit een basis van plezier
samenwerken

Deze baan kwam voor
mij als een geschenk

uit de hemel

dat ik hier hen gaan werken. Thuis praat ik er
ook weinig over. Ik heb wat dat betrdt vol-
doende afleiding thuis. Ik denk ook dat het
ervaring is, dat kunnen loslaten, want je ziet
natuurlijk wel het één en ander. Je ziet die
mensen in l'en bepaalde periode en ik heb
ook gezien dat mensen heel erg op kunnen
knappen. Ik heb jonge jongens zien binnen-
komen met een dwarslaesie en die zijn hier
lopend de deur wecr uitgegaan. Dan denk ik
ook bij mez.elf: wat dat bt:'treft zijn ze hier
wel kundig bezig. Als ik dan een feestavond
heb en ik zie zo'n jongen toch weer een beet-
je daI15ell dan denk ik daar zijn we met z'n
allen toch voor bezig geweest. Daar haal ik
wel een stukje hevrediging uit. Als zo'n jon-
gen laler nog l'ens terug komt en hij loopt
dan weer gOl'd dan denk ik: ook al heb ik
daar dan niet direct invloed op gehad, ik had
wèl invloed op dat stukje gezelligheid wat hij
natuurlijk ook wilde hebben in die periode.

len dat je dan zó in de knoei zit dat het wei-
nig zin meer heeft om verder te gaan. Als ik
dat zelf zou meemaken dan denk ik dat ik
zou kunnen zeggen: 'Het hoeft van mij niet
meer zo.' Dat kan ik niet met 100'J;il zeker-
heid zeggen omdat ik eigenlijk zo blij bl'n
dat ik kan leven. Op dit moment mankeer ik
niks en dan sta ik er ook niet bij stil. Ik kan
me niet goed indenken dat ik niet meer zou
kunnen doen wat ik nu doe. Als ik niet zelf
meer kan doen wat ik wil doen, als ik alleen
maar door andere men~en geholpen moet
worden, dan zou het voor mij niet Jlwer hoe-
ven.
Deze baan kwam voor mij eigenlijk als een
geschenk uit de hemel. Vóórdat ik hier kwam
wist ik niet l'ellS dat zoiets bestond. Ik had
wèl ervaring in de horeca en het was van be-
lang dat ik wist hoc ik met mensen die gaan
drinken om moest gaan. Iemand die proble-
men hedt die gaat vaak drinken. Ik ben niet
anders tegen het leven aan gaan kijken door-
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HitCitvan leven: wat bedoel je daar-
mee? Voor mij is het waardevol om
let mensen om te gaan die elkaar
trouwen geven in datgeen waaT ze

mee bezig zijn. Je ziet toch, zeker in deze tijd,
vl'cl mensen die alleen maar met zichzelf
bezig zijn el1 daar word ik eigenlijk wel eens
moe van. De mensen zijn niet mCCT mei el-
kaar bezig. Ik vind het fijn om met mensen
dingen te doen. Ik hen ook voetbaltrainer ge-
worden om met elkaar iets te bereiken, iets te
doen wailT Î('de[(,cll plezier aan beleeft. [k
probeer stl'CUS vanuit ('('tl basis van plezier Ie
werken. Dat mis ik vaak in mijn olll,l\cving.
Ook in mijn werk vind ik het fijn als de l11en-

sen waarmee ik \••..erk prettig kunnen werken,
goed samen kunnen werken, dat er weinig
strubbelingen zijn. Dat is hetgeen waar ik al-
tijd mel' bezig hen. Ik prohel'r Iwt altijd, ook
voor een ander, aangenaam te rnakt'n. Ik pro-
beer iedereen loveelmogclijk in lijn eigen
waarde te laten, iedereen zijn eigen creativi-
teit te laten beleven en hem daarbij te steu-
nen en stimuleren. En ik wil de revalidanten

die hier /itten, en die toch
al een heroerde periode
achter de rug hebben, op
een prettige manier hel-
pen. Soms ga ik gewoon
hij de revalidanten aan
tafel zitten. Dan hebben
we hel over allerlei dingen.
Ik weet op een gegeven
moment wie waar vandaan
komt l'n waar ze van hou-
den. liet gaat meer om wat
Ie zelf kwijt willen. Ze vin-
den het gewoon leuk dat
ze niet alleen met dal reva-
lideren bezig zijn maar ook
nog eens met eigen din-
gen. En dat vind ik voor
Jnl'zl'lf l'en nuttige bijdrage
om te leveren. Als je in de
ergere gevallen terecht
komt, kan ik me voorstel-

Fred de Smalen is hoofd van de revalidanten-
kantine. Dat is hij nu 8 jaar



Mensen mag je niet zomaar
opgeven

""."
"", "

Huub Migo werkt sinds 8 april 1974 op het MRC
en is medewerker Cognitieve Reïntegratie

Therapie, een afdeling die sinds kort bestaat uit
twee personen

s er uit het neum-psychologisch test.
mierzoek blijkt dal mensen prohle-
1('11hebben op hel gt'bied van cog-
ieve fUIKties dan worden ze bij

CRT ingepland om die fUllcties te trainen.
Cogniticve functies zijn die fUllcties die alles
te maken hebben met 1ll'1verwerken van in-
formatie, dus het opnemen, het vasthouden
en het reproduceren van leerervaringen. Het
is in C{'(stc instantie de \)('liocling te bekijken
of cr mogciijkllt'deJ1 zijn om de functies te
verbeteren en als dat nid lukt gaan we over
naar een siratl'giciraining om de aangedane
functie lt' cOillpellSereJl.

Wat is kwaliteit van leven? Toen ik de eerste
keer met deze vraag geconfronteerd werd heb
ik Iwellang na moeten tit'nken, want wat is
nou in vredesnaam kwaliteit van leven? De
kwaliteit van het leven en de kwaliteit van
miin leven? Ik Iwb geen antwoord op de al-
gemene vraag wat is de kwaliteit Vim het
leven. vVeIover de kwaliteit van mijn lewn.

Ik denk dat mijn
kwaliteit van
leven maximaal
c.q. optimaal is,
en dat is heel be-
];mgrijk voor me:
als ik me lekker
voeI, ik goed met
menSl'n op kan
schieten, ervaar
dat mensen het
werkelijk prettig
vinden om met
mij om te gaan en
als ik min of llleer
kan doen en laten
wat ik wil.
Uiteraard binnen
de mij toebedeel-
de mo~eIijkhedC'n
o.a. financiën, ge-
zondheid en so-
ciale omgeving.

i'Jiet dat ik materialistisch ben ingesteld en
dat mijn leven alleen maar kwaliteit zou heb-
hl'n als ik voldlll'nde (entl'n heb en op va-
kantie kan gaan. Nee ... mijn kwaliteit van
leven kan optimaal zijn als ik me door ande-
re dingen lekker voel. Een goed boek lezen,
een mooie wandeling maken, lekker contact
met vrouwen kinderen, in harmonie met
mensen kunnen samenit'ven.
In mijn werk moet ik een situatie creëren
waarin mensen zich heel erg op hun gemak
voelen. Mensen komen niet bij mii omdat ze
zweetvoeten hebben, mensen hl'bbl'll grote
problemen. Dat zijn ze zich vaak niet bewust.
Ik moet ze daarvan bewust maken, want als
ze zich het probleem niet bewust ziin kun-
nen we er niet aan werken. Hoc maak je
mensen bewust dat ze in een hele moeilijke
situatie zitten? Allereerst moet ik zorgen voor
l'en klimaat waarin ze zich op hun gemak
voelen, \••..aarin mensen zich ook prettig voe-
len. Ze moeten niet het idee hebben dat ze
met dingen bezig zijn die ze niet kunnen.
Nadat mensen geconfronteerd worden mt'!
de impact van hun probleem, met de dingen
niet kunnen: lezen. spreken, concentreren,
geheugen dat niet functioneert komt cr \'CeI-
al een emotionele ontlading. lIet is mijn
taak om te zorgen dat ze een positief gevoel
krijgen over hun toekomstperspectief hun
leven weer naar een kwalitatief hoger niveau
kan groeien en men weer een toekomst ziet.
Ze moelen als het ware huilend binnen
komen en lachend weggaan. Niet het idee
hebben van ik kan niks, dat kan ik over een
half iaar nog niet en over een jaar ook niet.
Als je mensen bij ie krii~t die vandaag niet
meer weten wat ze gisteren gedaan hl'bben
wordt het heel lastig om ze een toekomstvi-
sie te geven. Toch moet ik dan proberen om
daar iets positiefs in te brengen. Dat lukt bij
de een uiteraard wat beter dan bij de ander.
Dat confronteert me ook met miin eigen on.
vermogen. Af en toe voel ik weI iets van frus-
tratie als me dat niet lukt. Gelukkig over-
komt me dat nÎl't vaak. In die situaties pro-
beer ik er dan achter te komen waar ik veran-
dering in kan brengen en bij een volgende
ontmoeting probeer ik er een (.lraai aan te
geven waardoor we ons allebei happy voelen.
Happy voelen in mijn werk staat dan voor
mij bovenaan als ik denk over kwaliteit van
mijn leven, want ik moet dit werk tot mijn
6Sste doen. Als ik me daarin niet gelukkig
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M en toe voel ik wel
iets van frustratie als
me dat niet lukt

vocl kan ik anderen
ook niet goed helpen.
Uit recenl onderzoek
naar dit werk blijkt
dat de persoon van de
therapeut een hed
belangrijke rol speelt
bij dl' vorderingen
van l'cn revalidant. Ik
moel dus zorgl'o dat ik C{'11positieve uitstra-
ling heb, dat ik me lekker voel en opgeruimd
door het centrum loop. Als ik met een cha-
grijnig gezicht door het centrum stap is dat
niet gunstig voor de revalidanten. Zo zie ik
dat.
Als het me niet lukt met een revalidant en ik
heb alle mogelijkheden uit de kast gehaald
el1 alternatieven gcprol)l'crd, dan, en dit
klinkt heel hard en hccllricst. maar dan
heeft de revalidant ('en probleem. Ik kan niet
iemands leven over nemen en de kwaliteit
daarvan bcpalL-n of in gaan vullen. Toen ik
hier pas werkte dacht ik: dat kan niet, dat
hoort niet. Het moet mogelijk zijn om men-
sen weer basisvaardigheden aan te lerl'n. Ik
moet cr mce door gaan want dan zien ze dl'
zin van hun bestaan weer. Nu is dat anders.
Op een gegeven moment maakte iemand mij
verantwoordt'lijk voor zijn welhevinden,
voor zijn leven. Hij chanteerde me min of
meer. Omdat er hier op het MRC gel'n moge-
lijkhl'den tot vcrl)l'tl'ring meer waren werd
hij in l'en psychiatrische tusst'nvoorziening
geplaatst. TOt'n zei hij: 'Als je mij hier niet
uithaalt dan pleeg ik zelfmoord.' En ik kon
daar helemaal niets doen ... Toen ik hoorde
dat hij zich voor dl' trein had gl'gooid heb ik
het een aantal wekt'n heel moeilijk gehad.
W,lIlt was dat nu mijn schuld dat dil' per-
soon de zin van zijn leven niet meer
zag. Ik ht'n me toen af gaan vragen
wat ik cr tegen had kunnen doen.
Voor mezelf heb ik vastgesteld dat ik
alles had gedaan wat ik kon, wat in
mijn vermogen lag ... Dat het op
een bepaald moment stopt ... Dat
het mijn verantwoordelijkheid is
om zorgvuldig en betrokken met
mt'nsen om tt.•gaan, maar dat de
kwaliteit van het eigen leven en
dl' zin daarvan ziell een zaak t'n
de verantwoordelijkheid van de
betrokken persoon zelf is. Nu
kan ik daar ook afstand van
nemen. Ik kan me echter heel
goed voorstellen dat mensen
die geconfronteerd \vorden
met hun onvcrmogen niet
mccr verdl'r willen. In eerste \ (Ifr.;
instantie is het mijn taak, ~.~~
onze taak als centrum, om als liJ" '
die signalen komen ze op te
pakken cn daar iets mee te

doen. Je kunt natuur.
lijk gaan zeggen jij
moet zelf beslissen
als jij cr cen eind aan
wil maken, maar het
is een mens! Een re-
validant, binnen een
reva Iidan tens ys teem.
Binnen dat systeem

heeft hij I)l'paalde verantwoordelijkheden.
Een militair, een man, die een ongeval gehad
heeft en op het moment functioneert op een
niveau van een kind van een jaar of twee
drie, die heeft thuis wel een vrouw met een
paar kinderen zitten. Als die zich bewust
wordt van zaken dil' hij niet mecr kan hoeft
hij niet direct de wcg van sUlcide te kiezen.
Op hl't moml'nt dat hij het daar over heeft
kun je aangeven dat hij nog verantwoorde-
lijkheden heeft en hem daarop wijzen. Dat
zijn leven of dood niet alléén maar l'en zaak
van hem is. Dat er bij zijn leven en in zijn
leven meer mensen betrokken zijn.
Natuurlijk is het zijn leven en natuurlijk het
is zijn waardering van de kwalitt'it van zijn
leven, maar toch ... mensen mag je niet zom.
aar opgeven.
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Het woord 'kwaliteit' staat
heel erg op gevoelsniveau

Irma Koekoek is BBT-er fysiotherapeute. Zij is
sinds januari '95 werkzaam op het MRC

~

Iiteit van leven? Nou, ik heb er
nel ('ens Iwell'ven over na zitten
denker). Hel woord 'kwaliteit' zit

ell'Ig op gevoeisniveJu. Veel kwa-
liteit h('eft met geluk te maken en IlH.'tgenie-
ten, maar ik denk ual ie wel de vrijheid en dl'
mogelijkheden lIloet hebben. Vrijheid hed!
natuurlijk ook veel met je cultuur te maken.
:\togelijkhedl'll kunnen fysil'k en ook net zo
goed psychisch en materieel zijn.
Hoe vindt die kwaliteit plaats in mijn werk?
Ik wil h('cl graag in de revalidatie werken.
Daar werk ik nu in ('Il dat geeft c('n gevoel
van tevredenht'id. Orthopedie vind ik het
leukste en daarin kan ik lIle op dit moment
fl'delijk ontwiU;cll'n. Ik heb Cf well'eos over
nagedacht hoc ik erlllee om zou gaan als ik
zelf gehandicapt zou raken. In mijn categorie
patienten zijn heel veel mensen niet gehan-
dicapt, ze hl'hben natuurlijk wel een stoor-
nis, pijn of een hewegingsbeperking. Maar
echie beperkingen in de zin van niet kunnen
lopen, fietsl'n of autorijden, Ireden weinig
op. Nou heb ik natuurlijk \vel paliënten die
gehandicapl zijn en ik zou dal wat mijzelf
belreft heel mol'ilijk vinden. Zeker welen. Als
ik inderdaad zo gehandicapt zou raken dat ik

maatschappelijf..: geziell mijn baan kwijtraaf..:,
dal ik een ander huis moel gaan zoeken ... Als
je zwaar gehandicapt bent, moet je dat ook
emotioneel zien te verwerken, moet je dat
met je partner zien te verwerken. Nou dat
lijkt me nogal wal, liever niet! Het Iijkl me
heel erg zwaar. \Ve hebben hel cr op de afde-
ling inderdaad over gl'had. Voor mij denk ik
dat mijn kwaliteit van leven daarop in zou
boeten. Anderen hebben meer de mening dat
hel heel anders wordt. Ik denk wel dal hel
anders wordt, maar op dîl momenl meen ik
dat, zou ik bijvoorbeeld niet kunnen lopen,
voor mij de kwaliteit achteruit IOU gaan. Dat
wil niet zeggen dat if..:absoluul niel meer ge-
lukkig kan worden. ~1isschÎl'n dal ik er tegen
die tijd anders over denk, als ik alles verwerkt
zou hebben. Hoe if..:omga met die gedachte
als ik werk met mensen dil' mijn mogelijkhe-
den niel meer hebben? Dat hangt heel erg
van de fase af waarin die menSl'n zitten. Op
het gebied van fysief..:e f..:lachten kan ik na-
tuurlijk wel raad geven, maar maatschappe-
lijk en psychologisch houd ik mij Zl'l'r op de
vlakte en ben ik alleen een luisterend oor. Ik
denk dat dat aan andere disciplines toehe-
hoort. Als iemand een ontzettend verlies
hl'cft geleden en zijn of haar kwalitl'it van
leven is daardoor inderdaad heel erg achter-
uit gegaan, ben ik niet zo dat ik ten allen
tijde erdoorhcen dram dat iemand persê die
afstand moet lopen die ik wil dat ie gaat
lopen. Als het voor iemand echt geen zin
meer heeft, dan vind if..:ook dat op een gege-
ven moment iemand daar het redl! tOl' moet
hebben. If..:kan mij wel voorstellen dat er
mensen zijn die niet meer verder willen
leven. Ik heb dat met familie llwl'gemaakl
maar nog nooit met een patiënt. Ik denk dal
ik wel meer ben gaan accepteren. Iemand
kan bijvoorbeeld op een gl'gevell moment
inderdaad zeggen: 'Voor mij hodt het niet
meer. Ik leef geïsoleerd, en eenzaam, ik word
al1cen maar ongelukkiger.' Of iemand zcgt:
'Als ik nu de zoveelste hartaanval krijg hoe-
ven jullie mij niet meer Ie reanimeren.' Als
iemand écht niet meer wil, ga ik dat niet
door zijn strot twen dmnven, hoof. Ik denk
dat steeds meer mensen steeds meer aan
kwaliteit gaan hechten en daar ook steeds
kritischer op worden. Ik hoop niet dat ze
steeds ontevredener worden. Ik denk dat
f..:waliteit van leven wel el'n heel persoonlijk
iets is.
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Gezondheid is geluk

Wiek Huis is teamleider op de verpleegafdeling
van het MRC, waar hij nu al zo'n 15 jaar werkt

l1Cb de dagelijkse leiding over het
cam. Wij zijn hief niet alken mei ic-

mands aandoening bezig, maar met de
otale mens. We streven ernaar om ie-

mand zo optimaal mogelijk terug te krijgen
in dl' maatschappij. Als dat lukt dan geeft dat
voldoening. Wat is voor mij kwaliteit van
leven? Op de eerste plaats gezondheid.
Gezondheid is geluk. Daarnaast is het voor
mij belangrijk dat mijn gezinssituatie lekker
loopt. Maar ook dat ik voldoening haal uit
mijn wcrk, dat ik Wl'et dat ik ook iets voor
{'cn ander kan betekenen. Ik kan me wcl
voorstellen dat iemand niet meer wil leven.

Soms geven mensen
dat wel aan. Als men-
sen hier komen zijn
ze al geïndiceerd
voor revalidatie. Dat
houdt in dat men
verwacht dat het
beter gaat worden. In
die zin kun je ze
meestal \vel gerust-
stellen. Ik heb er wel
eens over nagl'(1<lCht
wat ik zelf zou doen
als ik zelf gehandi-
capt zou raken. Ik
zou niet weten hoe ik
dan zou reageren.
Misschien word ik
wel heel druk of las-
tig of juist apathisch.
lIet hangt waar-
schijnlijk ook af van
de mate waarin je op
dat moment op de
hoogte bent van je
Ziektebeeld en het
verloop daarvan. Ik
ga dan misschien
toch anders denken
over dingen en ande-
re eisen stellen. Ik
heb wel eens in een
ziekenhuis gelegen

en het was wel heel interessant om het eens
te bekijken van de andere kant. Het opende
wèl mijn ogen waardoor ik dacht: ik moet
daar straks rekening m('(' gaan houden bij d('
omgang met revalidanten. Wat dat betreft is
het wel goed om eens een keer in een zieken-
huis te liggen.
Of ik cr nog wat van merk dat ik adjudant
ben, nu ik in de revalidatie werk in plaats
van op een kazerne? Ik heb een half jaar in
Bosnië gezeten dus ik heb wel een klein beet-

Misschien word ik
heel druk of lastig of

juist apathisch

je ervaren hoe het 'in 't echt' is maar je merkt
in die zin hier in feite heel weinig van mili-
taire dienst. In eerste instantie was het zo dat
men vond dat revalidatieverpleegkundigen
niet uitgezonden moesten worden omdat re-
valideren in het uitzendgehied niet relevant
is. Toch is er echter een goede reden waarom
ik vind dat revalidatieverpleegkundigen een
keer uitgezonden zijn geweest. De ervaring
die je daar opdoet maakt dat je je naderhand
goed kan inleven in de situatie van revali-
danten die tijdens een missie gewond of ge-
handicapt zijn geraakt. Ik heb tijdens mijn
uitzending bij het transportbataljon gezeten.
We hadden een aantal ziekenauto's die bij de
konvooien mee moesten. Dat was best een
goede ervaring. Ook door de spanningen die
ik meemaakte onderweg: ik wist dat ik in be-
paalde gebieden beschoten kon worden, ik
wist dat er op bepaalde plaatsen mijnen
lagen, er kon van alles gebeuren. Ik heb daar
persoonlijk niets ernstigs meegemaakt maar
de spanning voelde ik af en toe wèl. Er zijn
collega-militairen die daar gewond zijn ge-
raakt en hier werden gerevalideerd.
Als je dan eens een praatje met ze maakt of
eens foto's van je uitzending uitwisselt, heb
je herkenningspunten en dat geeft wel een
band. Dat vinden ze toch prettig, heb ik het
idee.
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Woekeren met je talenten

Wim de Vries is activiteitenbegeleider, hij werkt
sinds 1986 op het MRC. Hij begon als militair

maar werkt nu als burger

Veranderde functie

mijn gezin heel belangrijk. Te proberen mijn
vrouw bij te staan en een bijdrage Il' leveren
aan de opvoeding van mijn kinderen zodat
ze als goede mensen door hel leven kunnen
gaan. Ik vind het belangrijk om verder te kij-
ken dan alleen maar naar mezelf. Ik heb de
buren, mei familie en vrienden. Daar kan en
wil ik ook \vat voor betekenen.

Eerst was het welzijnszorg, toen 0&0. Ka de
reorganisatie Iwh il-:voorgl'stcld om eT activi-
teitenbegeleiding van te maken. Wij organi-
scerden fCl'SlaVomlell, filmavonden en uitjes.
En ik had ('en winkel. Ik gaf toen studievOOT-
lichting en o('cd studidJegdeiding maar 1O(:h
had ik 0Jl ('C'tl gegeven moment zoiets van: er
is meer. Het was nel iets It' oppervlakkig. Ik
moet \vat intensiever met Ul' mensen bezig
kunnen zijn. Het hcd! allebei zijn charmes.
In die oude functie kon ik prccit's gaan en
staan daar en wanneer ik Jat wilde, Nu staan
mensen ook bij mij ingepland en moeten ze
op vaste tijden komen. Nu is het bij ons wel
een beetje f1exihel, als ze langl'r blijwn is het
goed en als ze iets later zmll..len komen is dat
geen ramp. \Vij werken in groepen van drie:
mijn collega Iris heeft er drie l'n ik hl'b l'r
drie, dat impliceert dat je altijd Jllet kleine
groepen werkt. Bij mensen mei hersenbe-
schadiging werk je wel individuder, dat vin-
den wc belangrijk.

Talenten

Ik heb lang nagedacht owr kwaliteit van
leven. \Vat ik heel belangrijk vind, is mijn ge-
loof. Je staat hier niet op de wereld om dade-
lijk dood te gaan en hel is voorbii. Daar ge-
loof ik niet in, cr moel iets zijn. kdl'f{'en
heeft zijn taak en ik denk dat hoc meer ken.
nis je vergaart, hoe meer bagage je in ie rug-
zakje krijgt. Dat idee heh ik van mijn vader
ge(;rfd, dat was een wereldwijze man. Hij zei
altijd: 'Wim, hoe meer kennis je vergaart,
hoe meer verantwoording je heht af te leg-
gen. Want als ik jou icls heb geleerd dan im-
plîcel'rt dat, dat ik jou kan aanspreken op
wat je ermee gedaan hebt of \vaarom je cr
niels mee gedaan hebt. Zo zie ik dat wereld-
wijd ook, ik denk dat als je straks een keer er-
gens op de stoep komt te staan, ze aan je
mogen vragen wat je gl'daan hebt met je
kwaliteiten en mei ie talent.' Daarom heb je
sowieso al een laak in de werdt!. Voor mij is
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Mijn werk

Y1ijn gezin staal voorop lllaar niet Ill'el wr
daarna komt mijn werk. Dat vind ik ook ver-
schrikkelijk belangrijk. Als ik vrijgezel zou
zijn, zat ik hier veel Illl'er. Dal jl' hier zoveel
kunt betekenen voor mensen kost hl'e1 ved
energie. Ik ga wel eens praten mei iemand
die paranormaal begaafd is. Zij Zl'gt: 'Je zou
eigenlijk eens wat meer afstand moelen
nemen.' Maar zo steek ik nou eenmaal in el-
kaar! Ik vind hel heel belangrijk dat ik voor
andere mensen een bijdrage kan leverl'n aan
hun kwaliteit van leven en aan hun moge-
lijkheden. En of ik dat nou zou mol'ten doen
als fysiotherapeut om iemands arm Wl'er
recht te laten komen, of ik zorg voor zijn
geestelijk wl'1zijn, hel is allebei hed waarde-
vol. Als je geestelijk goed in je vel zit en jl'
voelt je lekker dan levert dat wel degelijk een
bijdrage. Of ik nu met iemand diepgaand zit
te praten of iemand is op een ontspannl'll
manier bezig, ik benader de mensen op hl'!
niveau waarop ze op dat momenl benaderd
willen worden. Ik krijg daar ook voldoening
van. Regelmatig, als mensen weggaan, krijg
ik iets te horen of ze schrijven een kaartje.
Dan denk ik: Verrek... dat is goed aangeko-
men en ze hebben het goed gehad. Diep in
mijn hart weet ik dat ik mijn best doe OJll ze
een beetje gelukkig te maken. ~aar als ik dan
\vat terug krijg dan denk ik: ja, daar doe ik 't
eigenlijk voor. Ik vind dit wat dat betreft een
~("hitterende b;lan.

Klinisch

Er zijn therapl'uten die een beetje klinisch
zijn, dat is de aard van het beestje. Die bena-
deren de revalidant op een manier die zij het
wijste vinden en zoals zij moeten of kunnen
werken, een beetje fOfllll'd. Ik zou dat zo niet
kunnen. Ik wil een band IJlt'! mensen.
~ensen hoeven voor mij niet echt hun best
te doen, ze moeten het gewoon ;langenaam



vinden. Ikwil dat mensen goed in hun vel
zitten of dat ze eventjes niet bezig zijn met
hun problemen en hun handicaps. Een paar
jaar geleden hadden we een gozer van een
jaar of vijfentwintig, bij hem hadden ze een
hersentumor verwijderd. Hij kwam bij mij,
deed bijna niks. '\Vim', zei hij 'ik kom bij jou
voor de gezelligheid, om een sigaretje te
roken en een bakje koffie te drinken!' Ik zei:
'Nou, dat vind ik mooi, ik laat jou lekker in-
dividueel inplannen, kunnen we lekker buur-
ten'. Afen toe kreeg ik hem zo ver dat hij iets
maakte. ~feestal ging hij gewoon zitten klet-
sen. Soms was dat je reinste kwats en jongens
onder mekaar, maar ik voelde: er klopt iets
niet. Dan ga je dieper en op een zeker mo-
ment heb ik gezegd: 'Ik wil jou wat vragen.
Als ie zegt Wim daar heh je niks mee te
maken, even goede vrienden, maar volgens
mii gaat er iets niet goed, er is wat.' Ikwas
een van de eersten die wist dat zijn vrouw
hem in de steek wilde laten en dat vond hij
verschrikkelijk. Het enige wat je dan kunt
doen is veel luisteren. Als iemand dan wil
weten wat jij zou doen kun ie dat niet zeggen
want je staat niet in zijn schol'nen. jij hebt
die handicap niet en je kent hem nooit voor
100%. Maar je kunt wel meeleven met zo ie-
mand.

Empathie

Een van de eerste dingen die ik leerde op
school was een schitterend woord: het em-
pathisch vermogen. Dat is niet het l'ne oor in
en het andere oor uitgegaan. Ik vind dat ook
heel belangrijk; je moet kunnen invoelen in
iemand. Ik werk niet met een stukje van die
mens, ik werk met dl' hele mens. Ik denk wel

eens dat als iedereen
z'n best probeert te
dOl'n, het wereldwijd
vanzelf beter wordt.
Zeven jaar geleden
had iedereen hier op
het centrum zijn hei-
lig huisje en de rest
was maar bijzaak. Ik
denk dat als je goed
wilt functioneren, de
mensen goed wilt la-
ten revalideren, je

open moet staan voor anderen. Zo'n insti-
tuut als dit is apart, ik heb hier altijd het idee
dat er zo'n Fiowl'r Power sfeer heerst. Toen ik
kwam solliciteren had ik al het idee van dit is
het!

Lief en leed

Ik heb er nooit over nagedacht hoc ik zal re-

ageren als ik een ongeluk krijg. Heel cru ge-
zegd; waarom zou il\ daarover moeten na-
denken? Ik ga er nu ook niet over nadenken
dat ik misschien over een jaar dood zou kun-
nen zijn. In het eerste half jaar nam ik alles
mee naar huis. Alleswas erg. je moet wel een
beetje eelt op je ziel zien te krijgen. Ik vertel
nog steeds dingen aan mijn vrouw. Zij gaat
ook wel eens mee naar het :-.1RC en kent de
mensen. Zoals Angeliek. Die heb ik al een
keer een dag mee naar huis genomen in het
weekend. Ik had haar opgehaald. Niet ieder-
een begrijpt dat. Mijn vrouw was erbij toen
een verpleegster zei: 'Nou die krijgt ook een
speciale behandeling is 't niet?' 'Als jij het-
zelfde mankeert, haal ik jou ook 01'1', heb ik
toen geroepen.
Alsmij eens wat mankeert, ik denk: je moet
niet zeuren want als je om je heen kijkt is 't
tienduizend keer erger. Je staat beter in het
leven als je denkt: wat klaag ik nou eigenlijk,
ik kan in ieder geval nog bijdragen aan hun
leven. je ziet hier nogal eens een huwelijk
sneuvelen omdat meneer of mevrouw een
handicap heeft. Wat heeft zo'n huwelijk dan
eigenlijk voorgesteld? Op het gemeentehuis
beloof je lief en leed met elkaar te delen.
Ylaarwat is leed en in ho.everre ben je van
plan moeite te doen?
~vfaarnou krijgt zo iemand een ongeval, die
hedt hersenlctsel en is geestelijk nog maar
een I\ind van 10 iaar. Dan kom je op een cru-
ciaal punt. Ik kan me voorstellen dat mensen
daar heel veel moeite mee hebben. Een goede
kennis van mij heeft kanker. Ze heeft chemo-
kuren gehad waar je helemaal I\oud van
wordt. Ik heb er zóveel respect voor als ik zie
wat zo iemand knokt en gewoon zegt: 'Onze
lieve Heer moet maar wachten, ik wil nog
niet dood'.

De wijste stap

Ik heb van mezelf het idee dat ik helemaal
niet zo I\rachtig in het leven sta. Ik hoop dat
het tegendeel bewezen wordt. Daar heb ie
weer zoiets van je kunt cr over denl\en maar
als het je werkeBikoverkomt sta je er mis-
schien heel anders tegenover. Ik kan me ook
voorstellen dat er mensen zijn die niet meer
verder willen. Toen ik een jaar of twintig was
zei mijn moeder op een zeker moment;
'Waar moet ik nog voor leven als mijn huwe-
lijk niet meer goed is?' Ik vergeet dat nooit
meer, had zoiets van: Ja, als jij zo denkt en
niet meer de positieve dingen van het leven
kunt vinden, is het logisch dat je niet meer
wilt leven.' ~faar toch ... ik zie het als een
taak om in ieder geval toch te proberen men-
sen te laten zien dat er nog voldoende is om
voor te leven. Ik denk dat het heel belangrijk
is.
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Voldoening halen uit wat je
doet

Denise de Miranda is in eerste instantie
ergotherapeut

t hou ik graag altijd zo. Ik coördi-
'cr ook de afdeling ergotherapie,
e afdeling hout en metaal en de
activiteitenbegeleiding. In mei '94

bl'1l ik als uitzendkracht begonnen met wer-
ken op 1It't M.R.C.
Wat voor mij kv,'aliteit van leven is, weet ik
niet precies. Ik ben er nog Sll'l'ds niet hele-
maai uit. Wat voor mij belangrqk is, is dat ik
voldoening haal uit wat ik heb en wat ik doe
in mijn leven. Dat ik aan het l'ind van l'en
dag of t'cn weck of een maand kan zeggen; Ik
ben tevreden met mezelf, met wat ik gedaan
heb en wat ik bereikt heb. En als ik dat naar
mijn werk vertaal? Ja, dat h natuurlijk altijd
wel moeilijk. Het is mijn idee van kwaliteit
van leven maar niet iedert'i.'Jl ziet dat zo.
liet'! vl'd mensen vindl'n gt'zondheid het hl'-
langrijkste en ik denk ook dat dàt heel be-
langrijk is. Wat ik hier proheer aan de men-
sen oVl'r te dragen is dat I_e,ondanks dl' hiln-
dicap of de beperking, moeten proberen eruit
te halen wat er in zit en daar tevreden ml'e te
zijn. Ik merk vaak dat mensen heel hard lijn
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voor zichzelf; dan hebben ze net één stapje
verder bereikt en dan zijn ze niet tevreden
want het is niet voldoende, Ik Zl'g dan: 'Wees
tevreden met dat ene stapje extra.' Mensen
hadden eerder een bepaald levenspatroon,
een bepaalde manier van doen. Dat veran-
dert in één klap zonder dat je dat gewild
hebt, je hebt er niet om gevraagd, het ge-
beurt je gewoon. Ik kan me voorstellen dat
het heel lang duurt om die oude manier van
leven af te leren en een nieuwe aan te leren.
Een levenswijze die je waarschijnlijk niet

Als je een beslissing
neemt, neem die dan
weloverwogen

wilt, maar die wel moet omdat je lichaam be-
perkt is. Ik kan begrijpen dat mensen willen
stoppen met leven. Zowel in mijn privé-
leven als in mijn werk heb ik er mw te
maken gehad en nog steeds. Hoewel ik zelf
de instelling heh van doorvechten tot je erbij
neervalt, kan ik me, in de gevallen die ik
meegemaakt heb, heel goed voorstellen dat
mensen besloten om dat niet ml'l'r tl' doen.
De kwaliteit was voor hen ook niet meer aan-
wezig. Ik probeer mensen altijd na te laten
denken in de trant van: 'Er zijn een boel din-
gen die je straks niet meer kunt maar cr zijn
ook een Iwlelloel dingen die je nog wèl kunt,
weeg die positieve kanten af tegl'n de nega-
tieve kanten.' Wat ik ook altijd aangeef is:
'Bedenk dat als jij het opgeeft wat je dan laat
gaan en Wilt dat voor mensen om je heen be-
tekent. Mensen die van je houden, mensen
waar jij van houdt.' Ik wijs er op: 'Het is wel
jouw eigen leven maar er zit zoveel omheen
waar je ook Tekening mee wilt houden. Als je
een beslissing neemt, neem dil' dan welover-
wogen.' Ik kan me zo goed voorstellen dat je
op dat moment niet in de toekomst kunt kij-
ken en dat ook niet wilt doen. Wal ik men-
sen voornamelijk leer is hoe ze de activitei-
ten van het dagelijks leven weer op kunnen
pakken, zij het aangepast. Dat begint bij het
's ochtends opstaan en dat eindigt bij het
weer naar bed gaan.



Samen kunnen genieten

lucas Kastelijn is sinds september 1997
werkzaam als maatschappelijk werker op het

M.R.C. Daarvoor was hij als bedrijfsmaatschap-
pelijk werker geplaatst bij het korps Mariniers

a .waliteit van leven voor mij
? Mijn idee daarover is bijge-

steld sinds ik op het MRC werk.
Bij de mariniers lopen in princi-

pe alleen maar gezonde kerels rond. Hier, op
het MRC moest ik heel erg wennen aan men-
sen in rolstoelen of mensen met ernstige lito
tekens. Ik ben inmiddels tot de ontdekking
gekomen dat die mensen juist nog heel veel
kunnen. Kijken naar wat ze nog wèl kunnen
en dat is ook kwaliteit van leven. Wat mijn
persoonlijke idee van kwaliteit van leven be-
treft: ik geniet als ik zie dat de mensen om
wie ik veel geef genieten. Ik heb net een
moeilijke, hectische periode achter de rug.
~1ijn vrouw is onlangs ernstig ziek geweest
en wat ik toen wèl fijn vond om te zien \••"as
dat mijn drie kinderen toch nog 'normaal'
door konden gaan met leven, Ik ben pas gele-
den met mijn kinderen naar de Efteling ge-
weest. Ik heb daar heel erg van genoten maar
als ik als volwassene daar alleen had rondge-

lopen dan zou ik alles vanuit een hele andere
beleving hebben waargenomen, Dan zie ik
ht't verval, de wolf die al 40 jaar builen staat
en nodig nieuwe kleren moet hebben. Mijn
perceptie van kwaliteit van leven is heel erg
gewijzigd omdat mijn situatie zo gewijzigd is.
Als iemand mij vorig jaar had gevraagd wat
ik onder kwaliteit van leven verstond, had ik
waarschijnlijk de meest verschrikkelijke
machodingen opgenoemd. Nu zie ik dage-
lijks om me heen dat mensen die soms ern-
stig verminkt zijn toch nog kunnen genie-
ten, Ik heb wèl gemerkt dat gezond zijn heel
belangrijk is. Em bepaalde mate van kwali.
teit blijft wel aanwezig maar het genieten
wordt Jan wel een diffuus begrip. Als ik zo
om me heen kijk vind ik dat ik een bevoor-
recht mcns ben. Wat mijn werk betreft: als ik
iemand houvast en uitzicht kan bieden, als
ik het voor iemand mogelijk kan maken dat
dit' toch weer de zon kan zien schijnen dan
geniet ik ook. Ik haal bijzonder veel voldoe-
ning uit mijn \\'erk als revalidatie maatschap-
peliik werker. Op onze afdeling leren wij de
mensen dat ze niet achterom maar juist
vooruit moeten kijken. Onze taak is om eerst
de mentaliteit op te trekken en dan te gaan
werken aan het gebrek. Een van mijn colle-
ga's, Hanne Lap, geeft cursussen die geba-
seerd zijn op het hoek 'De pijn de baas.' Eerst
erkenning (Voel je pijn?), dan begeleiding
(de patienten praten samen over hun proble-
men en leren zo hun pijnproblemen te be-
handelen).Of ik ml' voor kan stellen dat som-
migc mensen niet meer willen leven? Ik heb
veel mensen gezien die zó ernstig toegetakeld
zijn dat ik er begrip voor heb dat ze dan niet
meer verder willen, Aan de andere kant moet
ik proberen te vermijden de indruk te wek-
ken dat ik begrip voor hun donkere toe-
komstvisie heb, Anders loop ik het risico dat
ik die mensen in hun idec bevestig, waardoor
dat idl'e misschien alleen maar versterkt
wordt. Zonder zweverig te willen zijn (ratio is
clllotion killing) probeer ik de mensen terug
te halen naar de realiteit: 'lak nou niet weg
in dat moeras van verdriet, laat mij u helpen
om te leren uw verlies te hanteren.' Toen ik
nog bij de mariniers zat zei ik altijd: 'Als ik
zwaar gehandicapt raak, zet mij dan maar op
dc treinbaan en laat mij daar staan.' In het
begin van mijn tijd op het MRC dacht ik:
hoe kan iii zoveel bekijken in een rolstoel?
;'\Ju denk ik: wat fijn dat je weer kunt lachen!
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Liefde, betrokkenheid en
be langste lling

Geurtje van Garderen is, na jaren als
ziekenverzorgster in het Militair Hospitaal te
hebben gewerkt, nu al weer bijna tien jaar

revalidantenbegeleidster. Zij functioneert als
gastvrouw voor de revalidanten die enkele dagen

per week naar het MRC komen

£1cns de landelijke Revalidatie
Opleiding voor ziekenverzorging op
de Roesingh maakte ik kennis met het
begrip gastvrouwen was erg onder de

indruk van het werk dat die vrouw verricht-
te. In ecn gesprek met mijn toenmalige baas
heb ik aangegeven dat ik vond dat cr op het
MRC ook zo'n fUllctie moest komen. Na het
behalen van mijn diploma kwam hij daarop
terug en vertelde dat als ik dat wilde de dilg
daarop in die functie kon aantreden. In het
begin kwamen er ongeveer 20 revalidanten.
Dat is inmiddels uitgegroeid tot JOOrevali-
danten per week. Op maandag, woensdag en

vrijdag zijn er ongeveer 60 mensen dil' ge-
bruik maken van onze faciliteiten. Dinsdag
en dondag zijn dat er wat minder. \fijn taak
als gastvrouw omschrijf ik vaak als koffie en
thee zetten, maar het werk houdt natuurliik
ved meer in. Het belangrijkste is er zijn voor
onze revalidanten. Voor dl' een ben je er om
een kopje thee in te schenken en te luisteren
naar zijn verhaal, de andere moet helpen
met het eten. Voor weer een andere ben je
een soort van klok. Die moet je er op wijzen
dat het tijd voor een bepaalde therapie is. Bij
sommigen voorkom je een ongelukje door ze
op tijd naar de wc te sturen. Verder brengen
wc mensen die in een rolstoel zitten, en dat
zelf niet kunnen, naar de volgende therapie.
Een aantal mensen moet tussen de middag
rusten en die ht'lpl'n we, soms met de lift, in
bed. Het is een heel uitgebreide zorg waar-
binnen je ook nog echt tijd vom mensen
hebt. ",aast mij zijn er vier vrijwilligers die
als gastvouw of gastheer optreden. lna,
Annelies, Brenda en Igmar. \Vat in ons werk
heel belangrijk is, is dat wc de rust hebben of
nemen om met mensen bezig te zijn. In 11.'-
genstt'Jling tot bij de therapieën 'verwennen'
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Extreem gezegd: liefde
kan zorgen dat je het
lijntje met het leven

vast houdt

we de mensen hier
ook een beetje.
Tijdens de therapieën
wordt er enorm hard
gewerkt en hier
mogen mensen even
bijkomen. Hier hel-
pen we ze met die
dingen die ze in de
therapie zelf moeten
doen. r..1et één hand een appeltje schillen.
Een jas aantrekken of ze even op gang helpen
met de rolstoel. i\atuurlijk moeten mensen
die zaken zelf weer leren, maar als wij ze hier
eventjes helpen kunnen ze nl't als anderen
ook genieten van het gezelschap van de an-
deren in de groep. Want ook dat moet ie niet
onderschatten ... de mantelzorg in de groep.
Revalidanten onder elkaar kunnen soms
hard zijn, harde en grove grappen maken,
maar ze helpen elkaar ook. Juist ook door
zaken bij hun naam te noemen. Maar ook
door heel betrokken op elkaar te zijn, elkaar
moed in te spreken en te steunen als een van
hen het moeilijk heeft. In mijn denken over
kwaliteit van leven neemt liefde voor en van
je medemens een hele belangrijke plaats in.
Veel mensen zeggen dat gezondheid het beo
langrijkste is, maar door mijn werken in de
gezondheidszorg weet ik dat liefde de allerbe-
langrijkste is. Liefde, betrokkenheid en be-
langstelling voor het leven om je heen. In je
werk, thuis, vrienden, familie en mensen op
zich. Liefde, je geliefd voelen, maakt dat je
als je depressief bent de kans krijgt om toege-

reikte hand te pak-
ken. Om vol te hou-
den en te knokken
voor betere tijden.
Extreem gezegd lief-
de kan zorgen dat je
het lijntje met het
leven vasthoudt.
Liefde kun je geven
en ontvangen ook als

je in eeo rolstoel zit, ook als je je handen niet
meer kunt gebruiken, ook als je door hersen-
letsel terug bent gevallen tot het niveau van
een kind van een jaar of tien. i'Jatuurlijk zijn
er mensen voor \vil."dat niet voldoende is of
niet opgaat. In de tien jaar dat ik hier nu
werk hebben vier mensen een eind aan hun
leven gemaakt. Dat heeft een enorme indruk
op mij gemaakt. Ik zal nooit tegen iemand
zeggen: 'ik begrijp dat je het zwaar hebt. dus
maak er maar een eind aan.' Maar ik weet dat
het voor sommige mensen niet doenlijk is
om verder te leven. Ik begrijp die keuze, ik
vind het heel verdrietig, maar ik heb er, nu ze
het toch gedaan hebben, toch vrede mee en
denk bij mezelf: 'nu heeft hij of zij eindelijk
rust.' Maar gelukkig komen de meeste men-
sen die ik hier heb leren kennen met de we.
tenschap dat ze nodig en geliefd zijn, door
de periode van negativiteit.



De juiste balans tussen
lichaam en geest

Je moet zorgen
dat je de motivatie-

klieren van de
betrokkene prikkelt

louis Crooijmans is zorgmanager op het MRC,
vanaf mei 1995. Hij had al een verpleegkundige

achtergrond en is militair geworden door te
reageren op een advertentie van Defensie

~

liteit van leven is voor mij: dat Cf

de juiste balans is lusscn lichaam en
eest. Ik probeer gezond Ie blijven,
k door lekker te functioneren in

lllijn werk. Wat mijn werk betreft ben ik al.
tijd geneigd om dat begrip. kwaliteit van
leven, tc relateren aan het ethische vraag-
stuk. Is een levemkwalitcÎt nog acceptabel?
Bij puur gezonde mCrlS{'fl spreek je over een
bepaalde kwaliteit van lewn als je een gevoel
van welbevinden hebl. Kwaliteit van leven
heeft veel meer relevantie in die gevallen
waarbij juist dat bcgrip discutabel is. Ik denk
al heel lang na owr dat vraagstuk. ~atuurlijk
denk ik aan de toekomst; als ik ooit dement
word of dat en dat, dan zou ik niet meer wil-
len leven. Ik heb
nooit stilgestaan bij
wat kwaliteit voor
mezelf is. Wèl hen ik
als zorgmanager
voortdurt'nd bezig
met de kwaliteit van
leven van anderen.
Als het lukt, neem ik
geen zorgen mee naar
huis. ~Iaar je hebt
dingen die dermate ingrijpend zijn dat je
niet om vijf uur kunt zeggen: I'ats boem!
Thuis geef ik een andere invulling aan die
kwaliteit van leven, omdat mijn sociale con-
text daar volledig anders is. :-'1ijn kwaliteit
van leven hier is wl'l mede bepalend voor
hoc ik mijn kwaliteit van leven thuis invul.
Thuis heb ik de balans die nodig is voor kwa-
liteit van leven al bereikt. Ik vind dat wij als
gezin functioneren als {'en Iwcl harmonisch
geheel.
Mijn contal'ten met revalidanten zijn niet zo
intensief. Als klachten functionaris liggen
mijn contacten op een ander niveau. Aan de
hand van mijn eigen referentiekader ga ik
met iemand om. Een klacht vindt zijn oor-
sprong ook in de bclevingswerekl van degene
die de klacht indient. Als ik in de gelegen-

heid ben om die klacht af te handelen of te
beantwoorden dan ben ik dus per direct
bezig met een hepaalde invulling te ge\'('n
aan een kwaliteit van leven. Ik denk dat alles
wat hier gebeurt, of helemaal niet gebeurt,
zonder meer interfereert aan hoe een per-
soon hier straks de deur uitgaat.
Ik kan me voorstellen dat sommige mensen
niet meer verder willen leven, ik heb er ook
wel eens over nagedacht wat ikzelf zou doen
in ('en uitzichtloze situatie. Mensen worden
hier geconfronteerd met een handicap of een
stoornis die soms zó ernstig is dat ze cr niet
mee verder willen leven. Dan is het denk ik
de kunst en de vakkundigheid van hulpverle-
nt'rs om degene die het betreft op een ander
spoor te krijgen. Kijk, als ik zo direct mogelij-
kerwijs, comateus ben, dan heb ik voor me-
zelf geen kwaliteit van leven meer, omdat ik
het niet meer bewust meemaak.
Elizabeth Küpler-Ross heeft de 5 fasen, die ie-
mand doorloopt in een rouwproces, beschre-
ven. In zo'n rouwproces heb je bepaalde
fasen van ontkenning, van verdriet, van ac-
ceptatie en noem maar op. D<lt zijn dus 'nor-

male' st<ldia waar ie-
dereen doorheen
loopt. Sommige
mensen blijven daar-
in steken. Het is het
werk van hulpn'rle-
nees om iemand te
helpen die stadia te
doorlopen. Dàn kun
je van volledige ont-
kenning tot accepta-

tie komen. Die acceptatie houdt in dat ie met
aanpassingen moet leren omgaan. Ieder
mens heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. De
kunst van hulpverlenen is om elk mens dat-
gene te bieden wat die vraagt. Natuurlijk zal
het wel een keer niet klikken of zal er wel
eens iets fout gaan maar gelukkig zijn de
mensen wat mondiger geworden. Er kan nog
over gesproken worden en dat is dan ook ge-
woon tweerichtingsverkeer. Het is wel een
paar keer gt'beurd dat ik de patiënt, de thera-
peut en mijn persoon om de tafel had. Dat
mag de frictie wel niet altijd oplossen maar
er is dan in ieder geval begrip voor ell.:aar, cr
is n<lar elkaar geluisterd. Niks is gemakkelij-
ker als vanuit dit bureau te roepen van: 'Die
doet dat niet'. Of de patiënt die vanuit zijn
kamer roept: 'Nee maar die therapeut zus l'n
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zo!' Daar bereik je niets mee. Zeker in deze
kleine leefgemeenschap, \•...aarin eigenlijk ie-
dereen op elkaar let, kun je dat soort dingen
absoluut niet gebruiken. Ik vind het niet
goed dat mensen op zo'n manier met elkaar
omgaan. Communicatie is, zeker binnen de
revalidatie, maar ook in de maatschappij, iets
wezenlijks. Je moet je gevoelens kunnen
uiten. Om bepaalde zaken te verduidelijken
moet men kunnen toelichten waarom een
bepaalde beslissing genomen is. Want geef je
de ander geen informatie die onderbouwd is,
dan kan die daar ook helemaal niks mee. Je
moet ook kunnen switchen naar andere ni-
veaus van begrip. En dat is een kunst. Je
moet zorgen dat je de motivatie klieren van
de betrokkene prikkelt.

Als je met mensen werkt is er altijd sprake
van een uitdaging. En zeker daar waar je
werkt aan kwaliteit van leven zul je continu
alles in het werk moeten stellen om te blij-
ven beantwoorden aan criteria die je aan je-
zelf gesteld hebt. Je loopt natuurlijk op tegen
nieuwe ontwikkelingen in de hele medische
wereld en die gaan steeds verder. Het lijkt
erop of je tegenwoordig niet meer gewoon
dood mag gaan, met kunst- en vliegwerk
wordt geprobeerd om mensen in leven te
houden. Voor zover je dan nog van mensen
kunt pralen, men probeert een lichaam in
leven te houden. 1.fediciwillen, lijkt het, een
oplossing waarbij mogelijk aan andere, we.
zenlijke zaken, zoals bijvoorbeeld kwaliteit
van leven, voorbij wordt gegaan.

RotterJqrn
wil voetb';Jl-
vGlnd-qliSme
Voork"'rhen?

1
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Je mogelijkheden benutten

Iris van Es was tot twee jaar geleden coördinator
van de afdeling ERGO-therapie. Ter verbetering

van de kwaliteit van haar leven nam ze de
beslissing een stapje terug te doen en werkt

sindsdien als activiteitenbegeleidstér.

Nj1ctgeenwat je kunt, maar de
tngen die je doet bepalen de kwaB.

eit van het leven. De kwaliteit van
let leven wordt beter als de variatie

in wat je doet groter is. Als mens moet je
niet eenzijdig bezig zijn maar proberen je op
een heleboel verschillende terreinen thuis te
voelen. In de loop der tijd hch ik heel veel
mensen ontmoet die naast werken niets an.
ders hebben gedaan en hier dan eigenlijk in
('en groot gat vallen. Soms hebben ze niets
anders dan de afstandsbediening van hun tv.
Dat vind ik jammer, want er zijn zo ontzet-
tend veel zaken waar je genoegen aan kunt
beleven. Waarbij je je prettig kunt voelen.
Dat kan liggen op het gebied van handvaar-
digheid, maar er zijn natuurlijk tal van ande-
re zaken die mensen in hun vrije tijd kunnen
doen. In de natuur zijn, werken of spelen
met computer, luisteren naar muziek, noem
maar op. Hier op het centrum ontdekken
mensen vaak dat ze eigenlijk niet eens weten
welke interesses ze hebben, wat ze naast wer.
ken nog meer leuk vinden en kunnen. \Velke
mogelijkheden ze hebben en welke mogelijk-
heden er zijn om dat werk te compenseren of
om naast dat werk te doen. Het fijne van
mijn werk als activiteiten begeleidster is dat
ik mensen kennis laat maken met verschil.
lende mogelijkheden van vrijetijdsbesteding
en ze laat ontdekken dat ze bijvoorbeeld wel
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kunnen tekenen of weven. Of dat ze met al
de beperkingen die ze hebben toch een mat
kunnen maken. Ze ontdekken op die manier
dat het maken van een schilderij of kerst.
stukjes je grote voldoening kan schenken.
Dat een hobby, dat activiteit, ook al zijn er
nog zoveel beperkingen, je leven kan verrij.
ken. We hopen natuurlijk dat de mensen die
hier komen helemaal herstellen en zingend
en juichend de deur weer uitgaan, maar de
realiteit is dat er een heleboel mensen zijn
die dat niet halen, die dat niet kunnen halen.
Juist voor die laatste groep is het belangrijk
dat ze hier ontdekken welke mogelijkheden
ze hebben om hun dag door te komen. Ik
probeer mensen altijd aan te zetten om alle
mogelijke vormen van handvaardigheid uit
te proberen om zodoende te ontdekken wat
ze leuk vinden. Samen kijken we dan of de
activiteit die ze aanspreekt ook thuis te reali.
seren is. Zo nodig gaan we op zoek naar klei.
ne aanpassingen en adviseren ten aanzien
van de mogelijkheden in de thuissituatie. Ik
hoop altijd dat mensen hier iets ontdekken
dat ze later thuis ook op kunnen pakken of
dat de activiteiten die hier zijn ontplooid ze
aanzet om in de thuissituatie ook onbekende
zaken uit te proberen. Dat lukt natuurlijk
niet altijd. Het komt natuurlijk ook voor dat
mensen hier dingen leren en doen, maar
zodra ze de deur hier achter zich dicht heb-
ben getrokken onder die creatieve activitei-
ten een streep zetten en thuis achter de gera-
niums naar buiten gaan zitten staren. Dat is
jammer want het hebben van activiteiten
maakt je minder kwetsbaar. Tenvijl als je de
mogelijkheden die je hebt allemaal benut, ze
de kwaliteit van je leven, van je bestaan ten
goede komen. Ik probeer mensen die veel
vrije tijd moeten doorbrengen in ons cen-
trum over te halen tot activiteiten. Verveling
moet geen kans krijgen. Daar is de revalidatie
niet bij gebaat. Bij ons komen veelal mensen
uit het verpleegcentrum. Ook mensen die
'vluchten' voor de nare verhalen die rond.
gaan in de zitkamer over enge ziektes en an-
dere ellende. In de ontspannen sfeer op de
Activiteiten- en begeleiding komen de men-
sen tot rust en het zet ze aan tot leuke activi-
teiten. En dát motiveert uiteindelijk om het
gevecht aan te gaan dat revalidatie heet!



De acceptatie van jezelf

Sporters hebben
altijd een bepaalde
vermoeidheid nodig

om zich
prettig te voelen

gehandicapt zijn, maar je ziet tevens dat zij
op hun manier, op hun niveau, toch nog
heel veel bereiken en nog heel veel plezier
hebben. Dus ia, ik probeer mensen te moti-
veren om iets anders te gaan doen. Dat lukt
niet altijd, was dat maar zo. Ik vind dat jam-
mer. Maar dat heeft ook te maken met een
fase waarin mensen zijn aanbeland. Soms zit-
ten mensen in een fase waarin ze niet open
staan voor andere dingen omdat ze hun be-
perkingen niet geaccepteerd hebben. Ze wil-
len toch iets anders bereiken, iets wat niet
kan! Er zijn mensen met een dwarslaesie die
zeggen: 'ik zal weer lopen!'. Die drive vind ik

goed maar als ze nog in die fase zitten, is het
heel moeilijk om iets aan te bieden wat ze in
die rolstoel kunnen doen, want dat willen ze
eigenlijk niet horen.
Ik kan me voorstellen dat mensen, die zoda-
nig gewond zijn geraakt dat hun leven er
nooit meer zo uit zal kunnen zien dan voor-
heen, willen stoppen met leven. Als mensen
in zo'n proces zitten, vind ik het heel erg dat
het zover gekomen is. Als ik er zelf mee te
maken zou krijgen, dan zou ik altijd probe-
ren om toch nog het licht in die tunnel te
blijven zien. Ook al zijn het maar kleine din-
gen. Om toch nog plezier te blijven zien. Ik
vind het heel angstig maar ik kan ook begrij-
pen dat mensen zelfmoord willen plegen.
Sinds ik hier werk, is mijn visie gewijzigd. Ik
heb vroeger altijd gezegd: Als ik in een rol-
stoel kom dan gooien ze me maar van een
toren, hè, dat is toch geen leven? Toen moest
ik altijd bewegen, sporten. met mijn lichaam
bezig zijn. Als dat niet meer zou kunnen, dan
kon toch niks meer? Nu zie ik dat er toch
veel andere mogelijkheden zijn en dat bewe-
gen voor mij een heel belangrijk deel van
mijn leven is maar het is niet alles. Daarnaast
zijn er nog andere dingen die je kunt doen,
waar je ook je plezier uit kan halen, waar je je
ook fijn bij kunt voelen.
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W.walitcit van leven voor mij
etekent? Dat is heel moeilijk, ik
heb erover nagedacht. Ik denk
dat het te maken heeft met ac-

ceptatie van jezelf en in relatie met de revali-
datie: met de acceptatie van de beperkingen
die je hebt. Als je die beperkingen accepteert,
denk ik dat dàt de kwaliteit van je eigen
leven ten goede komt. Dat zie je hier. Je hebt
natuurlijk altijd dat het voor een aantal men-
sen heel moeilijk is te accepteren om met de
beperkingen om te moeten gaan. Ik kan me
goed voorstellen dat als je net wat overkomt,
je dat niet direct accepteert. Ik denk ook niet
dat je dat gelijk moet accepteren. Als je op
een gegeven moment in een fase zit waarin
er geen verbetering mogelijk is, dus als het
onomkeerbaar is, ga je over tot acceptatie
van je beperking. In mijn werk als sport-
therapeut probeer ik mensen op een zo hoog
mogelijk niveau te laten functioneren. Als er
mensen zijn die op een bepaalde manier niet
meer kunnen, in de sport bijvoorbeeld, dan
probeer ik altijd een alternatief voor ze te
zoeken. Stel, een fanatiek sporter komt blij-
vend in een rolstoel door een dwarslaesie.
Dan probeer ik iets te zoeken waardoor hij
toch weer die sportgeur, dat sportgevoel, kan
krijgen t'n wel op een andere manier.
Sporters hebben altijd een bepaalde ver-
moeidheid nodig om zich prettig te voelen.
Ik probeer iets aan te bieden waar ze zich
toch lekker bij voelen. Zelf ben ik trainer van
een gehandicapten-ploeg; waterbasketbal.
Daar zie je alleen maar mensen die blijvend

Hans Kastelein is sporttherapeut. Hij was in
oktober j.1. zes jaar werkzaam op het MRC



Communicatie is een heel
belangrij ke factor

Adri lugthart was BBT-fysiotherapeut. Na 5 jaar
MRC is hij in september overgestapt naar een

baan in de burgermaatschappij

lhCb lang nagedacht over kwaliteit vall

leven, er thuis en met de collega's hier
ook nog over gesproken. Kwaliteit van
leven is zo individueel b('p,lakt Hoe

ben je opgevoed en met welke nonnen en
waarden, wat voor opleiding heb je gehad? Ik
denk dat mijn opleiding, gericht op de ge-
zondheidszorg, en mijn werk daarbinnen in
belangrijl.:e mate hebben bijgedragen aan
mijn ideet.;n over kwaliteit van leven.
Gezondheid is ('en van de eerste dingen
waarbij je over kwaliteit van leven kunt be-
schikken. Communicatie vind il.;l'en hele bc-
langrijke factor. Dat is \\'at wij hieT bijvoor-
beeld tegenkomen. Je komt mensen tegen
met herst'nktsc!. mensen zoals jij en ik die
heel nonnaai zijn geweest, die in de auto zijn
gestapt en een heel ernstig auto-ongeval heb-
ben gekregen. Ja, el1 d,l<H zó als ander mens
uit zijn gekomen, daar krijg je gewoon de ril-
lingen van. Ik denk dat het verschrikkelijk
mO('Îlîjk is om dan te communiceren. \Vat ik
hier wèl heb geleerd is dat, ondanks een han-
dicap of een ziekte, er best nog wel kwaliteit
v,m leven mogelijk is. yfaar communicatie
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moet dan mogelijk zijn. Als ik gehandicapt
raak en ik kan niet voor mezelf zorgen maar
ik kan dan ook niet eens mt'er communice-
ren, dàn denk ik dat het voor mij wel erg dra-
matisch zou aflopen. Ik denk dat ik dan niet
meer zo erg van kwaliteit kan spreken. Dat
zou ik voor mezelf niet willen maar ook voor
mijn omgeving niet. In die zin kan ik mij
goed voorstellen dat mensen een eind aan
hun leven willen maken. Ik heb dat thuis
ook w<.'leens besproken. Je wordt toch ge-
vormd door het werk in de gezondheidszorg,

Proberen er uit te
halen wat er in zit

ik heb vrienden en kennissen die gewoon
een kantoorbaan hebben. Die hebben van dit
soort van problematiek en deze vraagstukken
gewoon absoluut geen weet. Als je dat niet
van dichtbij meemaakt, is het moeilijk voor
te stellen. Ik vind het goed dat mensen af en
toe get'onfrontecrd worden met die andere
kant van het leven. Dat geeft je meer diep-
gang. Het leven is méér dan die mooie auto,
die goede baan, die mooie vakantie of die
dure reis. Ik denk dat je dat de laatste tijd in
deze maatschappij te wel tegen komt. Een
stukje materialisme komt bij mij ook wel kij-
ken. Ik hou er ook van om mijn huis kuk in-
gericht te hebben, maar ik denk niet dat dàt
het belangrijkste is voor k\\'aliteit van leven.
Wat voor mij ook belangrijk is, is dat ik het
gevoel heb dat ik iets voor een ander kan be-
tt'kenen, zowel privé als ook op mijn werk.
Hoe ik mensen met zwaar hersenlets<.'! nog
kan begeleiden of stimuleren, terwijl ikzelf
op die manier niet meer verder zou willen?
Ik denk dat dat mijn beroepsethiek is. Ik vind
dat ik daar persoonlijk wel een ander idee
over mag hebben. Vaak denk je wel: 0 nee,
dit zou ik niet willen. ~faar ja, de wonderen
zijn de wereld nog niet uit. Sommige mensen
waarvan je in het begin denkt van: 0, dit kan
niet! kunnen soms toch nog een bepaald ni-
veau bereiken. Daarin ligt ook de moeilijk-
heid van zulke dingen. Bij hersen letsel weet
je niet hoe het verder verloopt. Wat wij mis-
schien pogen in ons vakgebied is proberen
eruit te halen wat er in zit.



Nodig zijn en nodig hebben

Toos Quanjer-Meijerink is coördinator van de uit
twee mensen bestaande afdeling Logopedie. Ze

werkt al meer dan 25 jaar op het MRC

LgOPCdiCin de revalidatie is heel
breed. Wij houden ons bezig met
alles wat betrekking heeft op het
lOofd-halsgebied. Zowel wat de mo-

toriek, dus de bewegingen van het gezicht,
betreft, alsook de mond- en keelholte en de
stoornissen in de sensibiliteit in gezicht en
mond. ~fet de problemen bij hl'! eten en
drinken. Communicatie zowel verbaal als
non-verbaal is een van de hoofdzaken.
Daarnaast de stoornissen in de taal die kun.
nen ontstaan door hersen letsel. In wezen 'be-
moeien' we ons met alles wat met spreken te
maken heeft. De taalvorrning op zich, de uit-
drukkingsvorm en alle technische zaken
zoals de stem en de uitspraak.

Kwaliteit van leven is voor ecn mens lang
niet altijd hdzelfde. lIet is aan verandering
onderhevig. Je hebt voor jezelf bepaalde nor-
men waaraan je graag wilt voldoen. Zo wil ie-
dereen zelf kunnen lopen, denk ik. Of een
baan hebben, of iemand om van te houden.
In je gelOndheidsituatie kunnen veranderin-
gen optreden en dan pas je je aan bij dat wat

niet meer kan of niet meer is. Ik denk dat het
heel ved mensen pas duidelijk wordt dat het
ook met minder of anders kan als dat werke-
lijk aan de orde is. Dan stel je het denken
over kwaliteit van lewn bij en kom je tot de
ontdekking dat het leven toch nog de moeite
waard is. Ook als het minder wordt op aller-
lei gebied en je bemerkt waar je grenzen lig-
gen. Kwaliteit van leven heeft heel veel te
maken met nodig zijn en nodig hebben. Ik
probeer dat ook over te brengen bij mijn pa-
tiënten. Het gaat niet alleen om wat voor jou
belangrijk is, maar dat het óók belangrijk is
je te realiseren dat jij belangrijk bent voor
anderen. Dat je nodig bent. Dat er familiele-
den en vrienden zijn die jou nodig hebben.
Ik wil graag dat mensen zich dat realiseren.
Ik heb de neiging om mensen wat op te pep-
pen. ~isschien speelt daarin mee dat ik de
kleindochter van een dominee ben, ik wil
graag wat uitdragen. Mensen die getroffen
zijn door hersenletsc1 komen hier vaak als
bange vogeltjes binnen en ze moeten dan
weer een beetje de moed krijgen om de we-
reld tegemoet te kunnen treden. Daarin is
het belangrijk denk ik dat ze leren dat er
meer is dan hun eigen lijden. Want dat is
waar ze vaak heel erg aan vast zitten, ze kun-
nen daar veelal niet langs kijken. Ik probeer
ze te laten zien dat daar buiten ook nog iets
is.

Communicatie is een hele belangrijke voor-
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Ik heb de neiging
mensen wat op te

peppen

waanle.bij kwaliteit
van leven. Ik kom
hier soms in contact
met paticnten die een
hele ernstige afasie
hebben. ~\fensen die
praktisch gt'l'n moge-
lijkheden hebben om
iets over te brengeil. En dan zie ik dat de
rnt'n5 een sterk ingt'hakken gevoel hedt van
toch verder te willen. In de afgelopen vijfen-
twintig jaar heb ik drie keer meegemaakt dat
iemand helemaal afhaakte en ook niet tot
therapie te bewl'gen was, omdat ze het abso-
luut niet meer zagen zitten. Er was toen ook
sprake van depres~i\'iteit. Een \'an de ergste
dingen die je kan overkolTlen is dat je niet
meer kunt communiceren. Ikt is heel be-
langrijk dat we proberen om onze revalidan-
ten alternatieven aan te bieden, ze daarin de
weg te wijzen. Als het wrb,lal niet Bwer lukt
om je duidelijk te maken lijn er hulpmidde-
len waardoor je mogelijk toch nog kan l'om-
municeren. Er zijn hele simpele middelen,
denk maar eel1' aan een alfabelborcl. Als je
de woorden niet meer kunt uitsprekt'n, maar
je kent ze nog wel en ie hellt voldoende
handfunctie dan is communicatie mogelijk
door dl' woordl'n te spelkn. Natuurlijk dat

duurt langer, maar
het gaat wel en het
haalt het gevoel van
onmacht l'n afhanke-
lijkheid V(lor een
del'! weg.
Tegenwoordig heb je
ook een soort van

Compllterties waar je de boodschap in kunt
typen.
Soms zie jl' dat de wereld van mensen door
de aandoening die Zl' hebben, bijvoorbeeld
afasie, enorm is gekrompen. Hun communi-
catiebehoeften zijn dan ook \'t'randerd. Dan
kun ie l'en plaatjl'sboek gebruiken en daarin
aanwijzl'n waar het over gaat. \laar ~oms
blijft het een onoverbrugbart' toestand, sta je
allemaal met je handen in het haar en vraag
je ie af wat je mol't doen om iemand te berei-
ken. Dan zijn er geen mogelijkheden om ook
maar iets aan de situatie te verbeteren.
Gelukkig kan een mens toch heel vcel mee-
delen door hele simpele middelen.
(Jezichtsuitdrukkingen, bewegingen of door
dingen aan te \•...ijzen. En dan zie je dat kwali-
teit van leven hcel rekbaar is, maar voor mij
is communicatie in dat gehcel uitermate be-
lan~rijk.
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Iedere vorm van leven heeft
kwaliteit

Johan van Hoogdalem is coördinator van de
afdeling fysiotherapie en 20 jaar werkzaam op

het MRC

~

aliteit van leven? Voor mij heeft
dat sterk te maken met mijn ge-
loofsovertuiging. Iedere vorm van
ven heeft kwaliteit. Iedereen heeft

daar criteria voor. ~et euthanasie redeneren
een hoop mensen: 'Bij een mensonwaardig
bestaan, zijn wij er voorstander van,' Dan
denk ik ja, dat zeg jij maat wat zegt de be-
trokkene daarover? Ik denk dat kwaliteit van
leven in dat opzicht is: welke betekenis heb
ik, heb jij of wie dan ook nog voor jezelf,
voor de directe omgeving, voor de maat-

schappij? Als ik nu nadenk over wat kwaliteit
van leven voor mij is, dan meet ik dat af aan
mijn gezonde situatie, aan mijn werk. Maar
als ik morgen aangereden word en in een rol-
stoel terecht kom, moet ik dat opnieuw be-
kijken. Daar loop ik ook in mijn werk tegen-
aan. Mensen zeggen op een gegeven mo-
ment: 'Dit is voor mij geen kwaliteit van
leven.' Ik probeer daar vervolgens professio-
neelap in te gaan, ze aan te geven dat er,
met veel training nog wel mogelijkheden
zijn. Ik hou in mijn achterhoofd: ook jij met
je beperkingen hebt wel degelijk een functie
in dit leven. Ik probeer de vensters ook naar
de andere kant open te zetten. Ik zeg dat nu
vanuit mijn situatie. Die is gezond en er

mankeert niks aan, dus kan ik dat misschien
makkelijker zeggen. Ik heb jarenlang hardge-
lopen, lange afstanden. Ik kreeg een keer een
ongeval en sindsdien kan ik niet langer veel
hardlopen. Dan doe ik toch iets anders? Als
je flink gehandicapt bent, stort je wereld be-
hoorlijk in elkaar. Dan heb je op dat moment
één ding voor ogen: hoe kom ik hier uit?
Voor veel mensen is het in eerste instantie
gewoon overleven, los nog van de kwaliteit
daarvan. Ik kan me voorstellen dat er men-
sen zijn die een eind aan hun leven willen
maken. Dat moet je op een bepaald moment
respecteren. Ik probeer steeds om niet mijn
mening te ventileren, maar mensen tot het
inzicht te laten komen dat er wel degelijk
nog iets is om voor te leven. Ik kom vaak
mensen tegen die zeggen: 'Van mij hoeft het
allemaal niet meer, geef me een pistool en ik
blaas mezelf op!' Dan zeg ik: 'Mijn taak is
niet om jou een pistool in handen te duwen,
mijn taak is om weer wat van jouw leven te
maken'. Vaak haakt men daar wel op in.
Want iedereen moet zich toch vastgrijpen
aan het leven. Als iemand terminaal in een
ziekenhuis ligt, vind ik dat een heel ander
verhaal. Er komt een moment waarop ik zou
denken: geef me nou alstublieft de gelegen-
heid om te gaan! Want ook dat is kwaliteit
van leven. Dat klinkt misschien paradoxaal
maar op zo'n moment loopt kwaliteit van
leven ten einde en dat moet je niet met aller-
lei kunst- en hulpmiddelen nog eens drie
maanden rekken. Dat betekent niet dat ik er
achter sta om het leven actief te beëindigen.
Ik heb hier meegemaakt dat mensen een mis-
lukte poging ondernamen. Daarna heb je
heftig gefrustreerde mensen tegenover je.
Van hen is die poging een signaal, ze leggen
daarmee extra verantwoordelijkheid bij je
neer. Dat is niet altijd makkelijk. Ik vind het
geweldig om hier een, vergeef me het woord,
'wrak' binnen te krijgen en na twee jaar tot
de conclusie te komen dat dàt 'wrak' weer
volwaardig de deur uitgaat en zijn werk weer
hervat. Dat is voor mij geweldig, dat is de ul-
tieme kick. Dat je met elkaar, en de patiënt
voorop, dat voor mekaar bokst. De patiënt
moet het willen, die moet dat doen. Aan ons
de taak om dat te motiveren. Als iemand
dan, letterlijk, op beide benen terecht is ge-
komen en weer een plaats in de maatschap-
pij heeft, vind ik dat hartstikke mooi en dat
houdt me ook aan het werk.'



Zelf richting aan het leven
geven

Gert Jan van Essen is revalidantenbegeleider,
sinds drie jaar werkzaam op het MRC

Mtaak is om de revalidanten op
('rschillende gebieden Ic begclei-
ell. Sommige mensen kOlllen re-
" lidcrcn en doen amper een bc-

roep op mij. Ik lorg Cf dan alleen maar voor
dat Zt' gehuisvest worden, een bed hebben.
Die mensen redden zichzelf prima. Ook is er
CCI1 grote groep mensen die regelmatig bij
ons binnenlopen voor een gesprek, advies of
een hulpvraag. Ons bureau is een soort in-
loopbureau waar mensen terecht moeten
kunnen wanneer zij daar behoefte aan heb-
ben. We krijgen steeds vakef tc maken met
BBT-crs die door hun blessures niet meeT aan
de militaire eisen voldoen en zich moeten
voorbereiden op cen loopbaan in de burger-
maatschappij. Ik probeer ze tc stimuleren om
ovcr hun toekomst na te denken en te bege-
leiden bij het kiezen voor een opleiding. Het
definitieve studie plan wordt gemaakt op het
educatief centrum, maar ik probeer de drem-
pel om een opleiding te gaan starten en de
stap naar het educatief centrum te maken te
verlagen. Sommigen kunnen dan al tijdens
de revalidatieperiode aan de studie beginnen.
\-fijn begrip van kwaliteit van leven is sinds
ik hier werk alleen nog maar sterker gewor-
den: dat ik gezond en gelukkig ben. Voor mij
hangt het geluk cr voor een heel groot deel
van af of ik in staat ben om zelf richting te
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geven aan mijn leven. Soms wordt die rich-
ting noodgedwongen wel wat veranderd,
maar zolang ik mij daar nog goed bii kan
voelen, ben ik gelukkig. Hoe dat plaats vindt
in mijn werk als revalidantenbegeleider?
Daar ben ik in de loop der tijd achter geko-
men. In miin werk bij de geneeskundige
dienst op kazernes kwam ik over het alge-
meen gezonde mensen tegen. Daar kreeg ik
te maken met mensen met blessures of een
griepje \vaar men redelijk snel van genezen
was en gewoon de draad \veer op kon pak-
ken. Ik kom vaak in contact met mensen
waarbij die mogelijkheid om de draad \\'eer
op te pakken, het eigen leven in te richten is
afgepakt. Dat zet je voeten toch wel aardig
op de grond. Als je met mensen een gesprek
hebt, gaat het over dingen die ze niet meer
kunnen. Dat is natuurlijk ook zo, dat valt
niet te ontkennen. \Vat mij is opvalt is dat als
mensen heel vaak in de penarie zitten, ze de
leuke dingen die het leven hun nog te bieden
heeft ook uit het oog verliezen. Tijdens mijn
gesprekken probeer ik die leuke dingen toch
weer boven tafel te halen en te bespreken
wat wel kan. r\iet alleen maar benoemen wat
niet meer kan, dat gebeurt al genoeg.
~fisschien wel te veel? Ik kan me voorstellen
dat mensen niet meer willen leven. In som-
mige gevallen is het leven zó verstoord dat
het niet meer past bij de persoon die ze ('erst
waren. Dan kan ik me voorstellen dat men-
sen dan denken voor mij hoeft het allemaal
niet meer zo nodig. Vaak zie ik mensen die
verschrikkelijk in de problemen zitten. Alles
wat in het leven tegen kan zilten zit hen
tegen. Het valt mij op dat veel ml'nsen och
bereid zijn om voor hun bestaan, hun leven
te knokken. Sinds ik dit werk doe word ik wel
gedwongen om hier vaker over na te denken.
Kijk, toen ik voor de eerste keer zo'n verhaal
hoorde, was ik in eerste instantie \vel geneigd
te denken van: ojee, wat verschrikkelijk! En
natuurlijk is dat ook wel zo, maar aan die si-
tuatie zelf kan ik niets meer veranderen.
Wanneer ik mij hier alleen maar mee bezig
zou houden zou ik daar niemand bij helpen.
Je geeft mensen dan niet de ruimte om zelf
weer hun voelhoorns uit te steken en te kij-
ken wat ze nog \•...el kunnen en opnieuw te
ontdekken wat het leven hun nog te bieden
heeft. Iemand zal misschien veel dingen
nooit nwer kunnen, JTlaarvaak komen daar
weer andere zaken voor in de plaats.



Als je gezond bent ...

Marianne Maigret is medisch secretaresse op het
MRC. Sinds 1 juli is zij in vaste dienst

lhCb echt een paar weken moeten na-
denken over de vraag wat voor mij kwa-
liteit van leven is. Als je gezond bent
dan is kwaliteit van leven zo vanzelf-

sprekend en daar kun je natuurlijk je eigen
niveau in aanbrengen. En als je gezond bent,
stel je die niveaus erg hoog, vind ik. Omdat
ik op het :vtRCwcrk ging ik automatisch den-
ken: er zitten twee kanten aan, een gezonde
situatie en een situatie met beperkingen.
Voor mij is kwaliteit van leven: alles kunnen
en willen doen waar ik waarde aan hecht.
Wat kwaliteit van leven op mijn werk betreft:
als ik mijn werk zo goed mogelijk probeer te
dOl'n dan biedt het de revalidant ook meer
kwaliteit. Als mijn werk niet lekker loopt dan
geeft dat alleen maar frustratie. Dat brengt
voor de revalidanten waarschijnlijf..: nog meer
beperkingen met zich mee. Ik kan me voor-
stellen dat er mensen zijn die niet meer ver-
der willen. Ik heb toevallig in mijn vrienden-
f..:ringiemand die ernstig ziek is en dic niet
mccr wil. voor wie het leven geen kwaliteit
meer te bieden heeft. Zij heeft al het mogelij-
ke uit het leven gehaald en zii zegt zelf ook:
'Ik leef in reservetijd.' Als iemand nog zoda-
nig zijn hersenen bij mekaar heeft dat hij
zelfstandig kan beslissen tot euthanasie, zal
ik de laatste zijn om te zeggen: 'Dat mag je
niet doen.' Ik ben nu niet in de situatie waar-

in ik bn
zeggen: als
ik zo'n
ziekte zou
hebben
dan zou ik
ook zo be-
slissen,
want dat
weet ik
niet. lf..:ben
wèl anders
gaan den-
ken over
het begrip
f..:waliteit
van leven
sinds ik

hier werk. Als ik hier mensen zie, in een rol-
stoel bijvoorbeeld, dan is het niet zo vanzelf-
sprekend meer om in de auto te stappen en
ergens naar toe te rijden om een boswande-
ling te gaan maken. Ik neem de problemen
die ik op mijn werk tegenkom niet mce naar
huis. Als ik hier de poort uitrij dan ben ik die
kwijt. Niet dat het me dan niet meer interes-
seert maar het is meer zo van: buiten de
poort heb ik mijn eigen leven. Als ik hier
's morgens wecr binnenkom dan blijft mijn
privé-leven ook buiten. Ik vertel thuis wel

Soms gebeuren daar
kleine wondert jes

eens iets over mijn werk maar als ik erover
gepraat heb dan kan ik dat weer naast me
neerleggen. Ik loop wèl altijd tegen mijn
vrienden en kennissen te roepen dat hier
zulk goed werk wordt gedaan. Iets heel op-
vallends was bijvoorbeeld: ik ging vorig jaar
in september weg, toen was er een bepaalde
patiënt die op bed lag en niks f..:on. Ik kwam
terug in juli en ik zag die patient ineens in de
gang lopen! Dan denk ik wel van: góh, dat is
mooi werk. Dat geeft mij zelf ook voldoe-
ning. Ik roep wel eens zo in mijn vrienden-
kring: 'Soms gebeuren daar klei nt' wondert jes
hoor!' Er zijn wel mensen die ewn bij me
blijven zitten voor een praatje en soms hoor
ik nog wel eens dingen die ze bij de arts niet
vermeld hebben. Dat hoeft niet eens op mc-
disch vlak te zijn. Ik proheer me dan toch
wel even tijd te gunnen en er zijn patiënten
waar ik een hele goede band mce heb. Y1ijn
invoelingsvermogen is zeker groter geworden
sinus ik in de revalidatie werk. Van sommige
mensen weet ik dat ze helemaal zenuwachtig
worden als ik te vlug op ze inspring. Ik pro-
beer ze te laten uitspreken en dan kan het me
niet schelen hoe lang dat duurt. Toen ik ja-
renlang in de juridisch advocatuur werkzaam
was en de zakelijke aspecten daarvan na ver-
loop van tijd weinig bevrediging meer gaven
ben ik cursussen gaan volgen om mijn medi-
sche kennis op te frissen. Ik heb mijn baan
opgezegd met de gedachte: Ik zie wel waar ik
terechtkom. Uiteindelijk is het voor mij een
gouden greep geweest.
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Ongelooflijk subjectief

Emiel lansen is revalidatiearts. De dienstplicht
vervulde hij als arts op het MRC. Halverwege zijn

opleiding tot revalidatiearts waren er
verschillende revalidatiecentra in hem

geïnteresseerd. 'Ik was al ver met een sollicitatie
elders toen kolonel-arts Van der Meij mij opbelde

met de vraag of ik bij het MRC wilde komen
werken. Hij had mij geholpen toen ik hier als

dienstplichtige zat en ik vond dat ik op z'n minst
met hem moest gaan praten. Eigenlijk wilde ik

hier persé niet komen werken. Als dienstplichtige
had ik al meegemaakt dat de hotemetoten uit
Den Haag kwamen vertellen: 'het MRCwordt

gesloten.' En dan ... wat er daarna gebeurde hier,
op het terrein, onder het personeel. .. Het kwam

aan als een psychologische mokerslag. Er
ontstond dan een situatie waarin het niet leuk

werken was. Maar toen ik hier het terrein opreed
dacht ik: dit is het helemaal, hier ga ik dus

werken!'

Uitdagend en leuk

Jansen vertelt enthousiast on'r de ligging
van het centrum, de gebouwen die verspreid
zijn over een bosachtig terrein, de sfeer die
het uitademt, het soort patii.;nten dat hel
centrum bevolkt en de wijze waarop de men-
sen die op het :\1RCwerken met elkaar omge-
gaan. 'Ik voelde me hier meteen weer thuis.
Hier doe ik zaken met een kleine, overzichte-
lijke organisatie van mensen waar ik het
goed mee kan vinden en dat maakt het heel
prettig.' De revalidatiearts vindt het 'uitda-
gend' en 'leuk' werken bij Defensie. \Verken
met jonge, goed gemotiveerde mensen die
op een fysiek hoog niveau functioneren biedt
hem een uitdaging waarbij hij zich prettiger
voelt dan het werken in de civiele revalidatie.
'Daar heh je te maken met een hele andere
patiëntengfl)ep. :'kem de gt'middelde leeftijd
van de patiënten en de daarmee samenhan-
gende levensfase. Dat h een wezenlijk ver-
schil.' lansen ziet de revalidatie ah een ver-
gaarbak. 'Als in de gezondht'idszorg alle sta-
tions doorlopen zijn en het gaat nog steeds

niet goed dan moet er binnen de revalidatie
maar verder gekeken. In de dviele sector is cr
een negatit've selectie van mensen waar,
soms oo\.: vanuit revalidatie-optiek, geen eer
meer aan te behalen valt. In Enschede, waar
ik ben opgeleid, profilet'rt men zich nadruk-
kelijk als een revalidatit'l'entrum met kennh
en vaMdight'den op het gebied van chroni-
sche-pijn-patiënten. Ik heb daar heel veel ge-
leerd, maar de consequt'ntie was wél dat ik
het'! welt'hronische pijn patiënten gt'zien
heb. Te veel, denk ik soms. Hier is er een
goed evenwicht.

Uitgesproken

.lansen is nogal uitgesproken. Binnen zijn he-
roepsgroep heeft hij als assistentarts het
imago gekregen dat hij in geweer l\omt als l'r
sprake is van onrecht, niet hang h een me-
ning te geven of rLlzie te maken. Dat sommi-
gen hem tl' uitgesproken vinden ontdel.:te hij
tijdens ('en sollicitatiegesprek. 'Je bent veel te
uitgesprokl'n, je past niet binnt;'n onze groep'
werd hem verteld. 'Ik hèb niet alleen ideeën,
ik spreek ze ook uit. Soms is dat niet slim.
Eerlijkheid duurt misschien wel het langst
lllaar wordt toch ook nog wel eens afgestraft.
Krijg nog wt'l ('em terug dat ik de indrul\ wek
dat ik heel hard ben. Ik heb misschien wel
gelijk, maar de waarheid is niet voor iedereen
acceptabel. En al helemáálniet als die heel
duidelijk wordt uitgcsproken. Soms zijn
zaken waarvan ik ac!llt'raf denk van: oei, wat
stom! Van andcre denk ik: ik ben blij dat ik
dat gedaan hcb. Het is een conflict geworden
en daardoor is er iets in werking gcsteld. Bij
mij gaat de rem er af als ik denk van: hier ge-
beuren onrechtvaardige dingen. Soms is dat
een gemis en voor andere lui ook niet mak.
kelijk. Die ah,,"ijLing is Lo'n situatie waarvan
ik adlleraf denk ik ben blij dat ik zo uitge-
sproken ben want als ik wè] die rem zou heb-
ben, zou ik diep in mijn hart toch ongeluk-
kig zijn en ga ik in zo'n situatie werkcn. Dat
bevordert niet je l\waliteit van leven.' Op het
MRC is volgens de revalidatiearts wel ruimte
voor uitgesproken ideeën. Bij de artsen on-
derling, maar ook in de teams van therapeu-
ten en begeleiders. llijzelf speelt geen echte
rol in het hiërarchische krijgsmachtbedrijf
maar realiseert zich, juist (lok door contacten
met patii.;nten, dat het binnen defensie niet
altijd ewn gemakkelijk is om voor je mening
uit te komen. 'Je moet daar altiid kijken of
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het uitgesprokene wel hij je functie past, bij
de plaats die je in de hierarchische lijn hebt.'

Duidelijk

Ook naar patiënten is de revalidatiearts dui-
delijk. Hij is gewend patiënten te confronte-
ren met zijn denkbeelden over hun situatie.
Dat wordt door sommige patiënten wel op
prijs gesteld. 'Maar. .. ik heb ook mensen zien
weglopen om die reden. Ik heb het gevoel
dat hoe feller mensen reageren, hoe groter
mijn gelijk is. Alsmensen niet reageren of
heel lauw, dat ik er misschien wel naast zit.
Ik heb niet de illusie dat alles wat ik denk en
vind goed is. Ik denk ook niet dat van mij,
als revalidatiearts, verwacht moet worden dat
ik voor alle problemen een goede oplossing
kan verzinnen of het bij het rechte eind heb.'
Voor Jansen is het een samen zoeken met de
patiënt, met de therapeuten. 'In mijn specia-
lisme gaat het nooit over leven of dood, ge-
beuren er niet zo snel rampen. Gelukkig
maar, maar dat ontslaat mij niet van de
plicht zorgvuldig met mensen om te gaan en
de beste weg voor genezing of verbetering te
zoeken.'

Niet generaliseren

Jansen kan zich heel goed voorstellen dat
mensen zelfmoord \•...iIIen plegen, alleen; 'de
praktijk van alledag is, in de revalidatie, dat
grenzen van elastiek zijn. De grens ligt van-
daag hier en als de situatie wrandert zie ik
dat mensl'n die grl'ns bijstellen. Mensen
gaan daarin heel vcr. Alsvoorbeeld noem ik
de jonge mensen die bij een tragisch ongeval
een dwarslaesie hebben opgelopen. Vaak
hebben die van tevoren aan hun partner of
familie ooit gezegd: 'Als ik in een rolstoel te-
recht kom hoeft het voor Illij niet meer. Dan
moet je zorgen dat de stekker eruit getrokken
wordt.' In de praktijk gebeurt dat zelden of
nooit. In de revalidatie-fase trekt de overgro-
te meerderheid die bewering in. Maar als je
vergelijkender wijs kijkt dan ligt het aantal
zelfdodingen bij dwarslaesie-patiënten toch
een stuk hoger. Je kunt dus niet generalise-
ren. We hebben in ons vak ook te maken met
patiënten met spierziekten die hoe dan ook
zullen lijden tot de dood, patiënten na ern-
stige traumata, met hersenletse!' Zo'n aan-
doening kan zó ingrijpend zijn dat ik me kan
voorstellen dat iemand zegt: 'Ik stel bepaalde
eisen waar het leven aan moet voldoen om
het de moeite waard te blijven en die grens is
bereikt.' Of de militair die ik elders in een
ziekenhuis heb bezocht nadat hij gepoogd
heeft om een einde aan zijn leven te maken.
Ik kan me goed voorstellen dat die man dood

wil. Hij zit in een onmogelijke situatie, heeft
in voormalig Joegoslavië verschrikkelijke
dingen meegemaakt en daaraan posttrauma-
tisch-stress-syndroolll overgehouden. Hij zit
zo gevangen in het syndroom dat het leven,
naar zijn idee, niet verder kan gaan.'

Euthanasie

~fet euthanasieverklaringen heeft de arts het
moeilijk. 'Het idee is dat je, gezond van geest
en lichaam, zo'n verklaring opstelt. Meent
dat ie dan in staat bent om te voorspellen
waar die grens van leefbaarheid ligt op het
moment dat je niet gezond bent. Volgens mij
kun je dat niet. Mensen vergissen zich daar-
in. Ik ben erg nauw betrokken geweest bij
een patiënt waarbij er een verschil van in-
zicht was of er sprake was van een uitzichtlo-
ze situatie. De patiënt en zijn familie waren
daarvan vast overtuigd. De behandelaars, en
wij hebben daar een heleboel mensen bijge-
haald, twijfelden daar heel sterk aan, zagen
nog behandelmogelijkheden. De patiënt
sloot die behandelmogelijkheden uit. Wij
hebben toen gesteld dat we geen euthanasie
wilden plegen. De patiënt heeft het recht dat
hij geholpen wordt om naar elders te komen.
Naar een plek waar er mensen zijn die in
ieder geval weer over zijn verzoek willen na-
denken. Dat is ook gebeurd. Een paar weken
nadat hij hier vertrokken was, is er elders eu-
thanasie gepleegd. Je kunt niet voor andere
mensen beslissen, vind ik, dat zou een ge-
vaarlijke ontwikkeling zijn. Soms heb ik het
gevoel dat andere mensen de beslissing voor
de patiënt gaan nemen. Ik ben blij dat ik dat
niet voor andere mensen hoef te doen.'

Kwaliteit van leven

'Ik ben blij dat ik voor mezèlf geen beslissing
hoef te nemen. Maar de aan de andere kant
is de vraag of je door moet gaan met behan-
delen omdat iemand niet meer voor zichzelf
kan beslissen. Dat is ook niet goed. Hoe het
wèl moet, weet ik niet. Het heeft alles te
maken met wat je onder kwaliteit van leven
verstaat. En dat is ongelooflijk subjectief.
Mijn idee over kwaliteit van leven is veran-
derd sinds ik in de revalidatie werk. Voor mij-
zelf is kwaliteit van leven: onafhankelijk zijn.
In de dingen die ik wil en die ik kan.
Iedereen vult dat begrip kwaliteit van leven
anders in. Daarom zijn er ook beslissingen
die een patiënt echt zèlf zal moeten maken.
De eindverantwoordelijke is voor mij niet de
dokter maar de patiënt. Het is zijn leven, hij
moet uitmaken wat hij met het leven wil. Ik
vind alleen dat wij als revalidatieteam de pa-
tiënt daarin met raad en daad moeten bij-
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staan. Veel patiënten wilkn ook liever geen
beslissingen nemen, die vinden het ' •...el pret-
tig dat iemand anders zegt: 'Laten we die
kant maar eens opgaan.' Ah iemand uitein-
delijk een bepaalde keuze maakt Jan moet je
dat als behandelaar of als hulpverlener ac-
cepteren. je moet ie eigen kwaliteit van leven
niet willen verkopen.'

Namibië

lansen begon zijn studie met het idee om
naar de Derde \Vereld te gaan en de mensen
daar te helpt'n. Hij d,lCht: 'Daar is mijn plek,
dil' mensen hehben me nodig! Nu hoor ik
hoe naïef dat klinkt en dat was het ook.' Op
advies van mensen die eerder in de Derde
\Vereld hadden gewerkt ging hij, voordat hij
zijn verdere carrière en leven in die richting
plande, pols hoogte nemen. Als gastarts
mocht hij een periode in een missiezieken-
huis op het platteland van Namibië werken.
Eenmaal daar kwam hij al snel tot de ontdek-
king dat hij zijn geJachte dat hij wel zonder
zijn familie, vrienden en de cultuur waarin
hij opgroeide, zou kunnen niet klopte. 'Ik
kwam al heel snel tot de ontdekking dat een
brief er wel zes weken over deed om mij te
bereiken. Dat ik alleen maar, staande op mijn
bed, mijn armen gestrekt naar de hemel met
de radio in mijn handen naar de ' •...ereldom-
roep kon luisteren. Er was doorgaans geen
vervoer. Als er vervoer was, dan was het le-
vensgevaarlijk. Aan de overkant van die ri-
vier waar ik leefde lag Angola en daar werd
oorlog gevoerd. We zaten midden in de bush
met wilde beeskn l'n \•...eet ik ' •...at allemaal. Ik
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kwam erachter dat ik de televisie, de bio-
scoop, het theater, mijn familie, vrienden en
de kroeg verschrikkelijk miste.' Ook het werk
was anders dan hij had verwacht. Naast het
ziekenhuis dat veel meer pa tien ten kreeg dan
ze aankon waren cr een aantal buitenpolikli-
nieken waar 'ongelofelijke aantallen' patiën-
ten op af kv,'amen. Over de motivatie van de
uit de lokale bevolking geselecteerde ver-
pleegkundigen klinkt hij teleurgesteld: 'IJl'
enige reden waarom ze als verpkegkundigen
werkten was omdat ze op die manier een
goede opleiding kregen èn daarvoor goeJ be-
taald werden. Anticiperen was een bt'grip ' •...at
in hun cultuur volstrekt afwezig was. Daar
hadden ze nog nooit van gehoord ze deden
het ook niet. Keer op keer legde ik le dingen
uit: geduldig, ongeduldig, boos, teleurge-
steld, op alle manieren. Maar goed, zij leven
nû en niet morgen, morgen zien ze wel
weer.' Om het mentaal vol te kunnen hou-
den begaf de revalidatiearts zich in gevaarlij-
ke situaties. Terugkijkend zegt hij: 'Ik ging
ook onverantwoorde dingen doen, een stuk
hardlopen in de bush. I\'iet vanwege miin fy-
sieke gezondheid want 'vat ik deed was heel
gevaarlijk, maar mentaal had ik het anders
niet volgehouden.'

Ommekeer

Van zijn gastheer kreeg hij het advies eens te
gaan praten met een l\"t'derlandse pater die
in, wat jansen noemt 'het paradijs' woonde.
De pater vertelde na ~s jaar Namibië, de taal
beter te kennen dan wie ook, alles te weten
over de cultuur en de ge\voontes van de be-
volking. ~\iletiedereen contact te hebben
maar met niemand écht contact omdat nie-
mand iets van hem wist, niet van lijn achter-
grond, van zijn cultuur. jansen vertelt: 'Over
de wezenlijke dingen des levens kan die man
met niemand praten. Zelf zei hij: 'met nie-
mand, behalve met onze lieve Heer. Alleen
onze lieve Heer. Eigenlijk ben ik doodonge-
lukkig. Mijn broers en zussen zijn stokoude
mensen, die heb ik al 3S jaar niet meer gm'd
gesproken, mijn ouders zijn dood, mijn
vrienden zijn hetzij vertrokken, hetzij overle-
den, hetzij niet meer aanspreekbaar. Ik ben
helemaal vervreemd van Nederland. De ma-
nier waarop de maatschappij zich ontwikkeld
heeft in 3S jaar is zó veranderd dat ik mij
daar absoluut niet Hleer thuis voel. Ik zit nu,
hier in Namibië, te wachten tot ik doodga.'
Het was een schok voor jansen te ontdekken
dat hij daar niet thuishoorde. 'Ik zou daar nu
zó heen willen, op vakantie, maar ik ga daar
nooit meer werken. Die periode daar is een
soort omwenteling in mijn leven geweest. Ik
diKht als ik op deze manier ga leven dan zal
het met mij niet anders gaan. En dan heb ik



nog niet el'ns onze lieve Heer om op te leu-
nen. Mijn vrouw praat over vóór Namibië en
na Namibië als ze het over lllij hedt. Ik ~ta
toch \vel heel anders in het leven daardoor.
In die zin is 't misschien toch wel de beste
tijd van mijn leven geweest, achteraf ge-
zien ... '

Hét ideale revalidatiecentrum

De revalidatiearts is van mening dat het
MRC zo langzamerhand hét ideale revalida-
tiecentrum is. Het belangrijkste verschil ligt
zijn inziens in het doel van de revalidatiebe-
handeling. 'In de militaire revalidatie ligt het
behandeldoeI, de lat, veel hoger.'
Zijn uitgesproken ideeën over het verschil
tussen het MRC en andere revalidatiecentra
bracht hij tijdens een vergadering van vakge-
noten naar voren. En recent werd een artikel
gepubliceerd in het Nederlands Militair
Geneeskundig Tijdschrift. lansen: 'Dat is mij
niet in dank afgenomen. liet MRC heeft een
hele goede naam. We hebben meer patiënten
dan dat we aankunnen. We hebben goed per.
sonee1. Een betere infrastmctuur. Daar kan
men niet omheen.'

Wensen

Toch meent Jansen dat cr nog het nodigt' kan
verbeteren. Ondermeer op het gebied van
geestelijke en psychische begeleiding heeft
het MRC nog weinig te bieden. Als het aan
de revalidatiearts ligt komt da,lr op afzien ba-
rl' tijd verandering in. 'Wat wij doen is goed
maar het k,m nog beter. Als wij l'en aantal
behandelprogramma's nog iets zouden aan-
scherpen, hetcr op etl.:aar afstemmen en dui-
delijker formuleren wat we willen dan komt
dat de kwaliteit vaJl de revalidatie zeker ten
goede en dat is wat voor de patiënt telt.' Ook
zou hij een hl,tere samenwerking met het
Centraal :\1ililair Hospitaal toejuichen en het
betrekken van de psychosociale en maat-
schappeJijl.:e factorcn in dl' begeleiding zou
een pre zijn, in zijn optiek: 'Op het MRC zijn
we nog hl'l'l sterl.: gericht op puur lichamelij-
ke oorzaken van pijn. Dat lichamelijke is een
belangrijk onderdeel van de piin, maar cr
zijn ook sociale factoren. Iemands karakter
en de ervaringen die iemand tot nu toe heeft
opgedaan in z'n leven zijn minstens zo be-
langrijk. Voor sommige paiiënten zijn die
factoren mogelijk allerbelangrijkst.' De reva.
lidatiearts heeft geleerd dat hij een zekere
frustratiegrens moet inbouwen bij het maken
en ventileren van zijn ideeën l'n plannen.
:\faar zo zegt hij: 'In de anderhalf jaar dat ik

hier nu werl.: zijn een aantal dingen gereali-
seerd. Ik was op het juiste moment op de
goede plek. En ik heb een goed team. Na
twee maanden I.:wamen de mensen met aller-
lei voorstl'llen. Daar ben ik natuurlijk onmid.
dellijk op ingegaan. Het team formeerde zich
eigenlijk vanzelf. Een goede werksfeer is van
belang voor mijn kwaliteit van leven. 1-Iaar
veel belangrijker is (en daarvoor zitten wc
hier) dat als wij ons werk goed doen en pro-
berl'n te optimaliseren dat ten goede komt
van de patiënt en wij misschien kunnen bij-
dragen aan zijn of haar I.:waliteit van leven.'

•
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Kleine stappen, kleine
doelen ...

Gevoelens als:
verdriet, angst,

woede, onzekerheid,
neerslachtigheid en

mislukking

Het voorval en de gevolgen ...

Hoe w<,rkClllidUl1Im ('IJ geest f'1/ geest Cl/tic/wl1/11
op t'lkaar 1'11 welke rol speelt dat;1I mij" tlmkell
Ol'ef kwaliteit VllII levelI. Door deze vraag werd
ik aangl'zet om na tc denken over mijn reV(l-
lidatieperiode op het Militair Rcvalidatk
Centrum te Doorn. In het MRC heb ij.: een
aancengesloten fl'valiJaticpcriode van negen
maanden ,1chtl'f dl' rug. Dit omdat ik op 2S
juli 1993 hetrokken twn geweest bij ('en
mijn-ongeval tijdens de VN uitzending naar
Cambodja. De ('('Tslc vijf maanden van deze
periode heb ik in l'en rolstoel gezeten, omdat
ik LV.m. de verschillende letsels niet kon
lopen (zijdelingse luxatie en een fractuur

spronggewicht van
hel linker hielbeen,
ecn \Vl'bcf C fractuur
links. een hiclbcen-
fractuur rechts en
l'en impressicfractuur
van mijn 4e Iende-
wervd).
Als ik terugdenk aan
deze periode "omen
gevoelens en gedach-
ten als verdriet,
ang,t, woede, onze-

kerheid, neerslachtigheid en mislukking weer
boven. Ik kan me voor,tellen dat mensen het
woord mislukking vreemd geplaatst vinden
in dit rijtje. Toch heeft de gedachte dat mijn
leven vanaf het moment van het ongeval
mislukt zou zijn vele malen door mijn hoofd
gespeeld. I" had net als ieder ander mens be-
wust en onbewust doelen gestt'ld in mijn
leven.
Ik kan me nog goed herinneren dat ik in
Cambodja vele rondjes heb hardgelopen in
en rondom het kamp I'hum Soeung. Met
deze fysieke inspanning hl'1J ik mijn conditie
en uithoudingsvermogen verbl,terd. Het doel
hiervan was, dat i" na terugkeer in
Nederland bij de plaabelijke voetbalvereni-
ging W.V.E een basisplaats zou kunnen ver-
overen. Dit concrete voorbeeld is slechts een
schim van alle doekn dil' ik als lO()lM) fysiek
goed gezond mens heh gesteld. ~faar door
het ongeval werd ik lichamelijk beperkt in
mijn doen en laten.

Tijd ...

Het heeft een lange tijd geduurd voordat ik
weer wat levensvreugde van mezelf kon erva-
ren. Een lange tijd hl'1Jben begrippen als fut-
loosheid en neerslachtigheid mijn levcn be-
paald. En juist op deze momenten, de dalen
in iemands leven, is het helangrijk om steun
te krijgen van je naasten en waar mogelijk
van professionals uit verschillende discipli-
nes. Mede door de hulp van verschillende
mensen als mijn vrouw, familie, fysio-, sport-
en ergotherapl'uten heb ik mezelf in deze tijd
ertoe gezet om alles te geven om mijn fysieke
gestel zo goed mogelijk te maken. Na verloop
v,m tijd, na een intens rouwproces, heb ik
voor mezelf vastgesteld dat naast Iichaml'!ij-
kt' ontwikkeling ook geestelijke ontwikkeling
goed zou zijn voor mijn welbevinden.

Samenwerking tussen geest en
lichaam ...

Achteraf gezien dmk ik dat het heel goed is
geweest om me op zowel het fysieke als men-
tale deelgebied te concentreren, om mezelf
erbo ••..enop te helpen. 11.:las eens 'Het is voor
ieder mens goed om een balans te vinden
tussen je eigen geestelijke en lichamelijke
lecfgt'bieden. Mocht één van beide lecfgebie-
den - door welke reden dan ook - minder
goed functioneren, dan is het mogelij" om
psychische problemen op te lossen via het li-
chaam en fysieke problemen via de geest,
mits er sprake is van een subtiele en l'en
grondig luisterend vermogen tussen die
twee.' (1) en '\Vat daarbij belangrijk is, is
het contact met jezelf, je gedachten, je ge-
voelens, je intuïtie, je lichaam, je verlangen,
je doel, je visie en droom.' (2)
Beide citaten zijn voor mij schitterende voor-
beelden hoe je kunt omgaan met het verlies
van fysil'ke l'n/of mentale capaciteiten. Zeker
als dit capaciteitsverlies heeft geleid tot (le-
ven'i-)dod verlies, tot aantasting van dl' kwa-
liteit van het leven. Zeker achteraf gezien kan
ik niet anders dan beide volzinnen beamen
en nastreven. Echter er is heel vel'l kracht,
moed en doelgerichtheid nodig om oJl een
dusdanige manier te werk te gaan. En juist
doelen en duidelii"heid ontbreken in een cri-
sisperiode. Toch door zelf te vechten en open



te staan voor andermans hulp, is het wel mo-
gelijk om nieuwe levensdoelen vast te stellell
en de kwaliteit van je leven te verbeteren.
Wat mij daarbij heeft geholpen is telkens
kleine doelen, kleine stapjes na te streven.
Veel kleine stappen vooruit, met de daarbij
behorende terugval, hebhen tot gevolg dat er
op termijn grote stappen worden gemaakt.
Door bepaalde 'zaken' te accepteren en ande-
re 'zaken' juist aan te vechten, is het moge-
lijk om nieuwe doelen te stellen en te bcrci-

ken. Voor ieder mens zijn deze 'zaken' vcr.
schillend. ~faar het is voor mij belangrijk gc-
weest om mezclf (kleine) doelen te stellen.
Ik kreeg daardoor het gevoel dat ik weer grip
kreeg op mijn leven, op de kwaliteit van
mijn leven ...

Rodlley de Vries
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Moeten kunstenaars wijken
voor een kilo graszaad?

Kunstenaars hechten veel waarde aan kwaliteit
van leven. Niet het materiële bezit, maar de

ruimte om je volledig te kunnen ontplooien is
voor hen belangrijk. Het vrijheidsgevoel staat

hoog in het vaandel. Kraken is een van de
middelen daartoe. Maar als je op een terrein van

Defensie kraakt, botsen de opvattingen over
vrijheid.

Camouflagekleuren

Maandagmiddag. Ikl is warm en zonnig.
Voor een puhliek van kunstenaars, krakers,
musici, politici en sympathhantcll wordt ('en
bord gehl'sl'l1 op het dak van een van dl' gc-
kraakte woningen. 'Defensic ziet ons niet zil-
len', kunnen we lezen. Dan begint op het
dak {'en saxofonist te spekIl. Het publiek
kijkt stil en gl'biologeerd omhoog. Eell man
uit het publiek valt met zijn instrument bij.
De krak('rs komen naar vor('n en beschilde-
ren voor hl'! oog van een paar televisiecame-
ra's een auto met de traditionele camouflage-
kleuren. Camouflagenetten die de voorkant
van de rij woningen helemaal verhulden
worden nu aan verschillendl' kanten opgehe-
sen. We worden uitgenodigd mn binnen te
treden en hel tentoongestelde werk van de
kunstenaars te bezichtigen. Achter de wonin-
gen is een prachtige ~1arokkaanse tent opge-
zet waarin dl' band 'The Paprika Planes' gaat
optreden. Her en der worden kunstenaars
geïnterviewd door de journalisten die in gro-
ten getale zijn komen opdagen.
In een legertent in de voortuin wordt, o.a.
middels een aantal krantenartikelen, uitge-
legd wie de krakers zijn en wat ze doen.
Picrre Courhois, musicus, componist l'n SP-
lid, heeft pamfletten samengesteld over het
kunst- en cultuurbeleid van de Gemeente
Arnhem. De conclusie ervan luidt: 'Mensen
zijn belangrijker dan grote hoeveelhedl'n
(duur) beton en ijzt'r!'

Collectief 4

Deze kleine tTwnifestatie vond plaats aan de
Dee!cnseweg in Schaarsbergen, 60 meter

36' IMNn.' ••I••••••l •••S *

naast het officiershotel. Op het oefenterrein
Klein Heidekamp hebben beeldend kunste-
naar Victor Poeb, muzikant Emiel Jansen,
graficus Rob l\vartjes en evenementenorga-
nisatrice Luc Korstens op 7 november 1997
een rijtje woningen gekraakt. De groep
noemt zichzelf 'Collectief 4'. Twee van de
woningen stonden al 13 jaar leeg. De andere
twee werdl'n drie jaar geleden dichtgetim-
men!. Defensil' had cr onder andere de gas-
leidingen en de ramen uit laten slopen om te
vomkomen dat de panden nogmaals be-
woond zouden worden. 'Collectief 4' heeft
de wnningen met eigeJl middelen weer be-
woonbaar gemaakt. Nu wonen er vier perso-
nen, twee honden en een kraai.

Kilo graszaad

Een aantallJl'woners van hd dorp
Schaarshergen is op bezoek geweest. Zij be-
tuigden hun steun aan de krakers en zetten
hun handtekening. De dorpsraad
Schaarsbergen had enkele jaren geleden bij
de ,l!;emeente Arnhem al een verzoek inge-
diend voor herlJl'woning van dl' 4 huizen.
Hun voorstel was toen om er bejaarden in te
laten wonen, de leegstaande woningen
waren hen l'en doorn in het oog. Nu zit die
doorn in het oog van Defensie dil' de krakers
niet representatid genoeg vindt om ze zo
vlakbij het officiershotel te laten wonen. Ook
willen de bezoekers van het hotl'l hun par-
keerterrein en tennisbaan niet delen met de
krakl'rs. Terwijl wc later in het nicuwspro-
gramma '5 in het land' kunnen zien dat die
tennisbaan helemaal is overw(Jl'kl'rd. In een
krant kunnen we zelfs lezen dat het hotel in
2003 waarschijnlijk gesloopt zal worden. Een
ander argument van het \hnisterie van
Defensie is dat het eenvoudigweg niet kan
instemmen mei een burgerenclave op mili-
tair terrein. Juridisch medewerker A. Ranzijn
van het Ministerie van Defensie denkt dat
eventuele hewoners overlast kunnen omkr-
vinden van oefeningen van de luchtmobiele
brigade. Victor Poels moet daar om lachl'n.
Volgens hem maken de spechten meer la-
Wilai. Hij vindt dat Defensie drogredt'Ilt'Jl
aanvoert om tl' kunnen slopen. 'Voor hen
betekent het prestigeverlies dat wij hier zit-
ten, terwijl het voor ons een ge' •...eldige plek
is', aldus Poeis. Een hek om het perceel, zoals



het vroeger was, zou tie oplossing zijn voor
alle problemen volgens 'Collectief 4.' Maar
ook dat idee kan Defensie niet overtuigen.
Volgens de Staat vormen de panden en hun
bewoners een belemmering voor de militaire
bedrijfsvoering. Het komt er op neer dat de
woningen en hun nieuwe bewoners moeten
wijken voor een kilo graszaad, meent PoeIs.

Gemeenteraadsvergadering

Om hun argumentl'n nog meer kracht bij te
zetten, woonden de krakers een gemeente-
raadsvergadering in Arnhem bij. Ditmaal wil-
den zij aan de gemeente vragen om te be-
middelen in het conflict met Defensie.
Hiermee hoopten zij de tijd te winnen die
nodig was om in hoger beroep te kunnen
gaan. Emieljansen verleide dat ze de wonin-
gen aan de Deelenseweg kraakten omdat er
volgens hem lange wachtlijsten zijn in de ge-
meente Arnhem, zowel voor een woning als
voor werk- of oefenrllimte.
Met name de Burgemeester werd aangespro-
ken. 'Hij heeft immers de politie onder de
vleugels"!',grapte jansen.
Die kon er niet om lachen en hij bleek ook
niet erg welwillend te zijn. Hij had Defensie
al eens benaderd en vond dat hij genoeg ge-
daan had. Fractievoorzitster van dl' S.P.
Mariet Berendse ging in de verdediging voor
de kunstenaars. Berendsewees even op ~~n
van de onderwerpcn in hl't nieuwe plan,
Arnhem 2015. Dat plan houdt in dat kunst
en cultuur moeten biidragen aan de aantrek-
kelijkheid van de stad. Wilde de
Burgemeester zelfs niet een Arnhemse cul-
tuurprijs instellen?
In de wandelgangen werd Jansen nog aange-
sproken door Cingöz van Groen Links. Zij
wilde proberen de ontruiming via
Volkshuisvesting een halt toe te roepen. Al
met al kwam er verder weinig respons van
politieke zijde en 'Collectief 4' kl'erde teleur-
gesteld huiswaarts.

Knokploegje

In een door 'Collectief 4' ingezonden artikel,
in de dorpskrant van Schaarsbergen, kunnen
we lezen: 'Tussen de bedrijven door zijn
Garnizoenscommandant Bosen plv. com-
mandant Buurman op visite geweest, na
schriftelijke uitnodiging van ons. Dit gesprek
leverde niets nieuws op. Maar we hebben in
ieder geval kennis gemaakt.'
Poels vertelt dat de Dienst Gebouw, Werken
en Tl'rreilll'n de krakers 10.000 gulden 'op-
rotpremie' a;mbood. Toen ze geweigerd had-
den dat aan te nemen, was er iemand van de
M.E.gekomen om in te schatten hoeveel
manschappen er nodig waren voor een ont-
miming. Ook was een knokploegje van drie
jonge militairen langsgekomen, midden in
de nacht, om een paar boomstammen door
de ruiten te gooien terwijl ze riepen: 'Vuile
linkse ratten. Dit is ónze grond. Weghier of
we maken jullie af!' Het leek erop dat die
jonge militairen teveel gedronken hadden en
zij zijn dan ook later terug geweest om hun
excuses aan te bieden. Ook hadden ze een
schadevergoeding beloofd maar die is er
nooit gekomen. Wèl kregen de krakers een
brief van Defensie waarin stond dat ze 8
dagen respijt konden krijgen, mits ze dan
zouden tekenen voor vertrek. Op aanraden
van hun advocaat zijn ze niet akkoord ge-
gaan met dat voorstel.
'Collectief 4' had een officieel bericht nodig
van de verlenging van de sloopvergunning
om in Hoger Beroep te kunnen gaan, maar
niemand van de bevoegde personen bleek
bereid te zijn om dat papier op te stellen.
Meteen volgde er weer een protestactie. Een
legertent werd opgezet voor de ingang van
het gemeentehuis. Daar hebben de krakers
een hele dag gezeten en gesproken met voor-
bijgangers, pers en politici. Tijdens één van
de gesprekken bleek dat de PvdAal in de
jaren '70 gecharmeerd was van het plan om
kunstenaars in leegstaande kazernes te plaat-
sen. Poels verklaarde de actie met: 'Als er
niets gebeurt, worden •.••.e op straat gezet en
daarom zijn we cr alvast gaan zitten.'

Actie John Frost brug

Aan de oostkant van de Nelson Mandela.
brug in Arnhem hl'eft de Zwitserse kunste-
naar R~miZaugg een paar jaar geleden de
volgenJe woorden aangebracht: huizen -
•.••.ind - de stroom - de verte - de utopie - indo-
nesië - boten - de zee - blauwe lucht. Dat pre-
stige-project bleek zovet'! geld te kostcn, dat
de afdeling Kunst en Cultuurbeleid van de
Gemeente Arnhem het plan om ook de john
Frost brug in Arnhem te laten versieren door
laugg op de lange baan schoof.



:\-laar ' ••..at vindt Defensie er van? Aan de
Koningsweg in Schaarsbergen is ('r meer dan
5 jaar geleden ook al eens een conflict ge-
weest tussen Defensie en kunstenaars.

Vrijheid en de
middelen zoeken om
die vrijheid te kunnen

voelen

Er wcrd opnieuw tot
actie overgegaan. Als
onderdeel van hun
protest tegen de even-
tuele ontruiming wil-
den de kunstenaars
aan de westkant van
de Joho trost hrug
(lok woorden aan.
brengen: enclave-
muziek . intentie - de visie. brood. veluwe.
portret. wijsheid. idee. Deze woorden moes-
ten lijnrecht tegenover die van Zaugg komen
want hiermee wilde 'Collectief 4' het kunst-
werk van Zaugg afmaken. De letters werden
gemaakt van plastic el1 afval uit containers.
Op de brug stond een aantal kunstenaars
klaar om de letters tevoorschijn te halen.
Onderaan de brug was de inmiddels hekende
groene legertent opgezet met daarin de pers,
sympatisanteo, gemeenteraadsleden en Luc
Korstens als woordvoerster. Al voordat het
spektakel begon stopten voorbijg"angers om
nÎl'uwsgierig over de brugleuning te turen.
Toen het tijd was om de letters te laten zak-
ken, regende het pijpestelen en de actievoer-
ders raakten tot op het bot doorweekt. Het
waaide hard en de letters wapperden als vlag-
getjes in de wind. Daardoor was eigenlijk
geen van dl' woorden goed te ontcijferen. De
kunstenaars verwijderden de woorden dan
ook na anoop.
Er was ook positief nieuws: wethouder
Lenferink van de PvdA gaf toestemming tot
het zwart op \••..it zetten van de verlenging
van de sloopvergunning. Ook stuurde de
Arnhemse PvdA-fractie een open brief aan de
krijgsmacht.

Tot elkaar veroordeeld

Toentertijd heeft de
rechtbank de twee
partijen tot elkaar
veroordeeld en sinds-
dien bestaan zij vre-
dig naast elkaar, elk
aan weerszijden van
een hoge schutting.
Een prachtige oplos-
sing waarvan kenne-

lijk toch niet iedereen overtuigd is geraakt.
Ook in een voormalig munitiedepot op de
Galgenberg bij Arnhem wonen nu al meer
dan 8 jaar 14 burgers die het ooit gekraakt
hebben. Zelfs op Klein Iteidekamp zelf,
slechts 200 meter achter de woningen aan de
Deelenseweg, wonen al meer dan 11 jaar
twee vrouwen met kinderen in gekraakte mi-
litaire woningen.
Majoor Camdel van de Oranjekazerne in
Schaarsbergen vindt de vraag waarom de kra-
kers van de Deelenseweg geen burgerlijke en-
clave mogen vormen op militair terrein, ter-
wijl andere krakers al jaren op militair terrein
kunnen wonen, moeilijk te beantwoorden.
Wèllaat hij me weten dat ik hem op een idee
heb gebracht. Hij vertelt dat hij absoluut
geen last heeft van de acties die de krakers
tegen Defensie voeren. Eén van de toekomst-
plannen voor Klein Heidekamp is dat het ter-
rein gebruikt zal worden voor legeringsge-
bouwen voor het personeel, met name
BHT'ers. Waarom gebruikt Defensie de reeds
bestaande woningen dan niet als woonge-
bied voor beroepsmilitairen? Hij antwoordt
dat de investering die daarvoor nodig is niet
opweegt tegen bewoning, kortom slopen is
goedkoper. Op de vraag waarom ze last van
de krakers hebben antwoordt hij meteen:
'Geen mens accepteert dat op zijn privé-ter-
rein een x aantal zaken van buitenaf plaats-
vindt.'
Na enig rondvragen word ik uiteindelijk op-
gt'beld door de heer Shönau van Directie
Voorlichting op het Ministerie van Defensie.
Misschien kan hij mijn vragen beantwoor.
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den. Maar ook hij houdt zich aan de oppt'r-
vlakte. Ten aanzien van het wel of niet toe-
staan van burgerlijke enclaves, is zijn ant-
woord kort: 'Ik wil geen zaken met elkaar
vergelijken.' Hij kan alleen maar benadruk-
ken dat Defensie behoefte heeft aan het ter-
rein aan de Deelenseweg, ze willen het ge-
bruiken voor verdere uitbreidingsplannen.
Shönau wacht, net als Camdel, op wat de
president van de rechtbank te zeggen heeft
zodat Defensie daarna verdere plannen kan
maken. De Rechtbank Arnhem beslist gun-
stig voor Defensie. :'vlaarShönau strijkt uit-
eindelijk de hand over het hart en na de uit-
spr,lak van de rechtbank deelt hij, namens de
Staatssecretaris van Defensie, aan de bewo-
ners van de gekraakte panden mede dat de
directe sloop voorlopig is afgewend.

In een memorie van grieven, opgesteld door
procureur Bosnak van het Gerechtshof te
Arnhem, merkte die o.a. het volgende op:
'Her en der verspreid liggen woningen die
alle in civiel gebruik zijn, in huur, met kraak-
wacht of gekraakt. Het officîershotel vormt
als het ware een militaire enclave op civiel
terrein (in plaats van andersom).'
De PvdA vroeg de krijgsmacht in een open
brief om zich te ontdoen van haar wapen uit-
rusting en zelf eens een kop koffie te gaan
drinken in de panden aan de Deelcnseweg.
Toen de PvdA-fractie ter plekke ging kijken,
raakten de leden onder de indruk van de
inzet, het inzicht en het bewonderswaardige
doorzettingsvermogen van de door ideakn
gedreven jonge mensen. 'Is er weer ruimte

voor een beetje 'verbeelding' in de moderne
krijgsmacht?', vroeg de PvdA-fractie in de
open brief. Een verslaggever van De
Gelderlander had de brief ook gelezen en
merkte snedig op: 'Tiemens (fractievoorzit-
ter) ondertekent het fraai verwoorde epistel
met zijn volle defensiebescheiden. Leger-
nummer, lichting en functie: res. Ie Lnt (in
ruste). Als het beroep op het sociale geweten
van Defensie geen uitwerking heeft, dan wel-
licht toch deze uitsmijter van 'oude vrienden
onder elkaar'.
Alle steun en mooie woorden mochten niet
baten: 'Collectief 4' heeft uiteindelijk de
strijd verloren, het vonnis van hoger beroep
is ten gunste van Defensie gevallen.
Maar mede dankzij de inzet van verschillen-
de politieke partijen en de bereidwilligheid
van de heer Shönau en voormalig staatssecre-
taris Gmelich-Meijling woonden en werkten
de kunstenaars van 'Collectief 4' toch nog
een jaar aan de Deelenseweg. De grond onder
hun voeten wl'rd echter flink heet gestookt.
Na verschillende dagvaardigingen, produc-
til'S, pleitnotities, vonnissen, appèldagvaardi-
gingen en een memorie van grieven hebben
de krakers, op aanraden van garnizoenscom-
mandant Bos, ook nog een overzicht van
overlast opgesteld. Dat is een ellendig lange
klachtenlijst geworden. Poels gaf toe dat ze er
zelf van geschrokken waren dat ze al zóveel
hadden moeten verduren. Naast een bijna
dagelijkse portie schelden, intimidatie en ge-
claxonneer, werden er af en toe ook dingen
kapot gemaakt of gestolen. Eén van de hon-
den was zelfs mel'genomen en bij het asiel
afgeleverd met de boodschap: 'Volgende keer
verdwijnt hij.' Je zou kunnen denken dat het
hier om ordinair getreiter ging, ware het niet
dat er ook poging tot doodslag en bedreiging
met de dood op de lijst staan. Wat heeft de
garnizoenscommandant hierop te zeggen?
Helaas wil hij niets met de krakers te maken
hebben en daarom wil hij ook geen cmn-
mentaar geven.
Tenslotte heb ik aan één persoon van elk van
de partijen gevraagd wat voor hem kwaliteit
van leven inhoudt.
'Dat je geaccepteerd wordt met al je ins en
outs en dat daar door anderen op een fat-
soenlijke manier mee omgegaan wordt. Dat
je niet meteen vooroordelen over je heen
krijgt', vindt Camdel. Poels stelt resoluut:
'Vrijheid en de middelen zoeken om die vrij-
heid te kunnen voelen'.
Het feit blijft dat er een groot gebrek is aan
woon- en werkruimte in Nederland en dat er
bij Defensie, dankzij bezuinigingen, steeds
meer ruimte vrijkomt. Het is daarom ook te
hopen dat Defensie een oplossing vindt die
voor meerdere partijen ae<:eptabel is.

AmJllk He/lfer
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Een bijdrage aan het welzijn
van militairen en veteranen
Zorg en nazorg een bijzondere
verantwoordelij kheid

Mevrouw ).L.E.M.W.R.R.(Marie-louise)
Tiesinga-Autsema (D66) is, sinds begin 1998,

weer lid van de Eerste Kamer der Staten
Generaal. Eerder was zij dat van 1981 tot 1995.

Zij werkt als zelfstandig beleidsadviseur, is
voorzitter van de Stuurgroep

Vrouwenhulpverlening van het Ministerie van
VWS, voorzitter van de Commissie van Toezicht
van de Penitentiaire Inrichting Lelystad en actief

voor een aantal non.profit organisaties in
binnen- en buitenland.

EGO sprak met haar in haar hoedanigheid van
voorzitter van de Begeleidingscommissie
Cambodja Klachten Onderzoek en de

Begeleidingscommissie lukavac-klachten van het
Ministerie van Defensie.

Betrokkenheid bij Defensie

Toen mevrouw TiesInga in 19S 1 V(lOr [)66 in
de Eerste Kamer kwam wilde ze dl'
Ddensieportefeuilk want: 'Ik kom lIil l'en
nest waar respl'ct VOO[inzet, moed efilrOllW
van mensen dil' onder geweldsomstandiglle-
den hun betaalde en onbetaalde werk heb-
ben gedaan, vanzelfsprekend was. r..1ijn vader
is l'en verzetSJllan die in het Westland heeft
gewerkt, e('n traditionele antirev()lulionair,
maar met l'en rl'(Jelijk liberale instelling. Ik
uenk dat ik beide van hem geërfd heb. Die li-
berale instelling zeker, m<lar óók het re.spl'l.t
en dl' waank'ring voor wat mensen in zo'n si-
tuatie doell ell meemaken.' Tiesinga wl'f(1
woordvoerder Dcfl'nsie en \•...as uat tot ze in
1995 de Kamer verliet. Ze werd met alle as-
I}('(:ten van het militaire apparaat geconfron-
tl'NU. \kt name dl' personele kant had haar
aandacht: 'Begin jaren tachtig manifl'sleerue
zich de aversie, binnen ue verschillende
krijgsmachtdelen, tegl'n de integratie van de
vrouw in de Krijgsmacht. Terugkijkt'nu denk
ik ual wc daar door de jaren heen, dl' poli.

tiek, maar ook dl' dl'femieleiding zelf, eeJl
goed antwoord op hebben gevonden. Ikl
mag uan 7.0 zijn dat wc nog niet zoveel vrou-
wen in de krijgsmacht hebhl'n als we lOutkn
willen, maar ik uenk dat er h~él veel verbt'-
terd is. Hetzelfde geldt voor de integratie
van homoseksuele mannen en vrouwen bin-
nt'Jl de krijgsmacht. De erkenning dat men-
sen een verschillende seksuele gcaardheid
hehben en dat lIát gl'l'n verschil mag maken
in hun rechtspositie, in hun loopbaan of in
dt' lJl'jl'gening.' Omdat l'en D66 st'niltor als
Commissaris van de Koningin in Utrecht
werd benoemd zit Tiesinga tijdelijk, tol dl'
volgende verkiezingen, weer in de Eersll'
Kamer. Nu geen Defensie in haar portefeuille:
'Uiteraard niet, want dan heb je je h,1ndl'n
niet vrij om ook het wt'rk voor de VN-militai-
ren, het onderzoek naar mogelijkheden voor
nazorg en psychische en fysieke problemen
die VN-militairen ondervinuen als Zl' tt'rug.
komen, te doen.'

Onafhankelijk voorzitter

Toen dl' Staatssecretaris van Defensie, drs.
j.c. Gmelich Meijling, op 1 maart 1996, op.
dracht gaf aan de Vrije Universiteit in
Amslerdam een groot onderzoek te doen
naar l.orgbchoefte t'n dc zorgstructuur van
ionge veteranen, wilde hij een begeleidings-
commissie met een onafhankelijke voorzit-
ter. Til'singa werd gevr,wgd en benoemd. Na
vecl actie en publiciteit én op aandringen
van de Tweede Kaml'r, kondigt dl'
Staat';seuetaris in de zomer van 19<:J6 ,wn dat
t'r l'CII onafhankelijk onderzoek zal worden
v('nicht naar de aard en omvang van dl' Post
Cambodja KI,lChten. Op 8 november 1<:J<:J6
v....ordt de Begeleidingscommissie ]'osl
Cambodja Klachtenonderloek geïnstalleerd.
Ook van deze cOllllnissie wordt Tiesinga on-
aOlankelijk voorzitter en namens dl'
Inspeltie van Staatstoezicht voor de
VolksgezoJldheid wordt mevrouw A. Amber-
Huiskes als twecde onafhanl\elijk commissie.
lid benoemd. De Begeleidingscommissie
krijgt tol taak toe te zien op de uitvoering
van het onderzoek, te fungeren als interme-
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diair tussen de onderz(wkers en het veld van
onderzoek en het heoordelen van de tussen-
rapportages en het eindrapport van het on-
derzoek. Liter volgt het onderzoek naar
I.ukavac-klachten. Tiesinga: 'Zo'n
Begeleidingsgroep ziet erop toe of het onder-
zoek volgens het plan verloopt en of het op
tijd klaar is. Ziet erop toe dat een onderzoek
in volle onafhankelijkheid kan gebeuren.
Want anders hebben de militairen er niets
aan, maar ook Defensie niet. In een
Begeleidingscommissie gaat het om mensen,
deskundigheid van binnen en buiten
Defensie, specialisten ... Maar vooral ook om
een aantal onanlankelijke personen. En na-
tuurlijk de onderzoekers.'

Bijzondere verantwoordelijkheid

'Defensie heeft voor, tijdens en na de uitzen-
ding een bijzondere verantwoordelijkheid
ten opzichte van haar pl'rsonecl, de mensen
die zij uitzendt. Daartoe behoort ook het
luisteren naar hun verhaal en het duiden van

wat zij over hun ervaringl'n te vertellen heb-
ben. Uit oogpunt van een verantwoord per-
soneelsbeleid, maar ook om het defensiebe-
leid voortdurend te herijken en waar nodig
bij te stellen. Ervaringen die militairen bij
uitzending opdoen, behoren een voortduren-
de toetssteen van het beleid te zijn.
Wetenschappelijk onderzoek is daarvoor heel
belangrijk', aldus senator Marie-Louise
Tiesinga. 'Onderzoek is in de eerste plaats
belangrijk voor de veteranen of de uitgezon.
den militairen zelf. Omdat daarmee aan-
dacht, erkenning en respcct wordt gecreëerd,
zowel politieke als maatschappelijke l'rken-
ning. Ik hen me er van bewust dat als je als
militair of als veteraan aan zo'n onderzoek
meedoet en je krijgt van die lange vragenlijs-
ten dat dat best heel vermoeiend is. Dat een
mens daar tegenop kan zien, maar ik denk
dat het héél belangrijk en héél nuttig is. Op
de tweede plaats is onderzoek voor Defensie
zelf heel nuttig. Defensie moet vanuit dat
oogpunt van verantwoord personeelsbeleid
goed luisteren wat mensen te vertellen heb-
hen en als je goed bestuurt moet je je beleid
regelmatig evalueren en herijken. Ik denk
overigens dat Defensie haar verantwoorde-
lijkheden waar maakt. Dat leid ik af van de
maatregelen en verbeteringen die er in de
loop van de lijd tot stand zijn gebracht. De
derde Pilftij waarvoor het belan~rijk is dat er
onderzoek wordt gedaan, is de maatschappij.
De maatschappij doet daardoor kennis op
over wat het zenden van militairen op vre-
desmissies voor mensen kan betekenen. Dat
is belangrijk want cr mag best meer aan-
dacht, respect en erkenning komen voor de
mensen die waren uitgezonden Een generaal
b.d. zei laatst in de krant dat Nederland niet
zou houden van zijn krijgsmacht. Ik denk
dat hij daar geliik in heeft en dat mag wel
eens veranderl'n. Als ie de gemiddelde
Nederlander vraagt: 'vindt u het niet nuttig
dat Nederland el'n bijdragl' levert aan het op-
lossen van alle ellende in de wereld' dan zuI-
len de meeste mensen zeggl'nJA NATUUR-
LIJK!DAT IS EEN UITING VA!'\ INTERNATIO-
NALE SOLIDARITEIT!Maar als je dan vraagt
wat dat dan betekent, dan weten ze alleen
maar wat er in Srebrenica is gebeurd, denk ik.
En dat is natuurlijk niet het enige ...
Gelukkig ... Maar hd beïnvloedt wel de pu-
blieke mening over het imago van alle mili-
tairen die uitgezonden zijn geweest, het
imago van Dl'!ensie. Terccht of onterecht
daar spreek ik me niet over uit. Maar door de
daaraan gekoppelde mening wordt niet alle
militairen recht gedaan. Ik denk dat er ook
hele positieve dingen te vertellen zijn over
mensen op vrede.mlissies. Dat mag ook wel
eens gezegd worden.'

*~



Resultaten

Tiesinga is er van overtuigd dat de onderzoe-
ken die zij begeleidt zin en effect heblwn. Als
voorheeld neemt ze de bl'kidsaanbevt'lingen
die dl' Begeleidingscommissie Onderzoek
Veteranenzorg op 22 mei 1997 aan de
Staatssecretari'; van Ddensie deed. In zijn
brief van 17 april 199H over de hoofdlijnen
van het veteranen beleid aan dl' Tweede
Kamer bleek dat dl' Staatssecretaris deze vrij-
wel in zijn geheel heeft overgenomen: 'Er
komt l'en vl'teraneninstîtuut waarbinnen
kenni'; en ervaring hij elkaar ,vordt gebracht
opdat veteranen nog beter geholpen kunnen
,vorden. Er zijn door Defensie sindsdien l'en
aantal maatregelen genomen om de voorbe-
rdding Vim dl' uitzending te verbeteren, de
hulp tijdens de uitzending en de nazorg te
verbeteren. Verder verwacht ik dat de
Staatsecretaris ook de aanbevelingen van de
Ikgeleidingscommissk van het I'ost
Cambodja KlachteIlonl!t'rzol'k zal overne-
men.'
Tijdens dl' presl'ntatie van het I'ost
Cambodja Kladltenonderzoek, op 21 sep-
tember 19Y8 blijkt dat Tiesinga gl'iijk heeft.
Ook dl' huidigl' Staatssecretaris 11,'\.1.. van
I loof, neemt de problematiek vall uitgezon-
den militairen l'n de aanbevelingeIl van dl'
onderzoekers elilkgeleidingscomlllissie seri.
eus, 'Dl' onderzoeken van dl' laatste jaren
tOllen steeds Wl'er aan dat bijna 2()lj{, van dl'
militairen met klachten van uitzending te-
rugkeert, waarvan enkek procenten ml.'t ern-
stige klachten. \Vee.st u ervan overtuigd dat
ik me lwwust ben van de grok V('rantwoor-

delijkheid die dat voor Defensie met zich
meebrengt. Het verplicht tot el'n goede na.
zorg en het verplicht tot hl'! voortzetten van
het onderzoek naar Post Cambodja
Klachten', aldus de Staatssecretaris van
Defensie.

Bijdrage aan het welzijn van militairen
en veteranen

Als l'r iets prominent uit de verschillende on-
derzoekeJl naar voren komt is dat wel de he-
hoefte aan aandacht, crkenning en zorg van-
uit Defensie volgens Tiesi nga: 'Aandacht, er.
kenning en zorg, kennelijk zijn dat de kern-
punten '•...aarnp ecn zorgbe1eid staat of valt.
Daarnailst aandacht voor het thuisfront.
Partners en familickdell moetl'n bcgl'it'id
'•...orden in het omgaan met de eventuele \'l'r-
,\'crkingsproblematiek van de (ex-)militair.
En het thuisfront zelf moet zo nodig worden
hijgestaan wanneer dat problemen bij hen-
zt'1fopkvcrt.' Bij de adviezen over zorg op
maat, voor, tijdens en na dl' uitzending bena-
drukt Tiesinga ook de eigen verantwoorde-
lijkheid van de militair en veteraan: '~fensen
moeten zelf ook op de lijn komen. Waar,
wanneer ell bij wie iemand hulp wil zoeken
mag gel'll Jlunt van discussie zijn: keuzevrij-
heid is l'en sleutelbegrip. Het zorgheleid van
Ddemie is een Iw];mgrijke factor die kan bij-
dragen aan het wt'1zijn van militairen en ve-
teranen. Echter aandacht, erkenning, respt'ct
ell waardering vanuit de samellieving voor
de hetreffelldl' personen is minsteIls zo be-
langrijk!'

5lY\e~e bO/1'len!
er v"lt alle",,,,,1
k\ever~e troep
op 11'\'", ~lA.ta""
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Waarom gaat het dan toch
weer mis?
Een poging tot begrijpen .

Klaziefl, samen met
loost de Vries.

'cnstaande tekst is de titel van ('cn
oek dat onlangs is uitgebracht door

Dienst Humanistisch Geestelijke
erzorging. Het is geschreven door

Klazien van Brandwijk-Wiltjer, raadsvrouw
en voor de trouwe lezer van EGO ongetwij-
fdd bekend vanwege haar artikelen in EGO.
Het laatste jaar stelde ze met lrma
Ouwehand-Jacobs ('en aantal EGO-specials
samen.
Klazien ging als raadsvrouw bij het Korps
Mariniers in 1993 mee naar Cambodja en is
sinds die uitzending ernstig ziek. Zij behoort
tot de inmiddels bekende 'groep van 27'.
Sterker nog, zij is de personificatie van die
groep. Ze heeft, terwijl ze ernstig ziek is, tot
vandaag de dag de belangen van die groep
vellig proberen te stellen en te behartigen.
Dit ging vaak ten koste van haarzelf, maar ze
ging door. Toch kwam er een moment dat ze
behoefte kreeg een punt te zetten achter haar
werk als raadsvrouw om zo duidelijkheid te
krijgen en een rustpunt te vinden op haar
weg naar herstel. Geheel in Klazien haar stijl
heeft ze dat gedaan door een afscheidsrecep-
tie te geven waarbij enkele honderden aan-
wezigen haar boek gepresenteerd kregen. De
voormalige hoofdraadsman Wim Heij

schreef haar (vrij vertaald) 'Klazien, je gaat
weg zoals je gekomen bent... IN STIJL.."
Beter kan het niet verwoord worden. Kort en
krachtig.
Het boek is een anekdotisch verhaal over het
gevecht rond acceptatie door Defensie van
het ziekzijn van Klazien en van de mensen
uit de 'groep van 27'. Het geeft een nauwge-
zet relaas van de lange weg van de mensen
uit deze groep die ze hebben afgelegd bij
Defensie en in het medisch circuit (zowel
binnen als buiten Defensie). Het is een ont-
hutsend verhaal dat gaat van bewuste mani-
pulatie, botte onwil, provocatief gedrag en
wat dies meer zij van ambtenaren, militaire
commandanten en medici in alle lagen van
de krijgsmacht en daarbuiten tot en met de
ontroerende steun, trouwe aanhang en des-
kundig en adequaat ingrijpen en handelen
van weer andere (top-)ambtenaren, militai-
ren, hulpverleners en medici. Het is de weg
van verstoting en uitstoting naar erkenning
en daarmee samenhangend gedrag.
Klazien maakt in haar boek inzichtelijk dat
ze in haar ziekste ziek zijn haar vak als gees-
telijk verzorger nooit los heeft gelaten. Het is
een absolute aanrader voor allen in de krijgs-
macht, zeker commandanten die te maken
krijgen met militairen met onbekende ziek-
ten, artsen en hulpverleners. Een ieder die
iets met zorg voor mensen te maken heeft
binnen de krijgsmacht 'moet' dit boek stan-
daard als leermateriaal in het werkpakket
meenemen.
Het mag als een kroon op Klazien haar werk
gezien worden dat op haar afscheidsreceptie,
velen, die een rol hebben gespeeld in haar
leven en waarvan verschillenden terug te
vinden zijn in haar boek, er waren. Van de
Directeur Generaal Personeel drs. Wj.M.
Bunnik tot de marinier uit Camba. Van de
commandant van 'haar' bataljon, de
Directeuren Personeel van de KL en KM,
hooggeplaatste militaire artsen tot de arts en
psycholoog uit een van de vele ziekenhuizen
waar de leden van de 'groep van 27' onder-
zocht zijn. Van oud Tweede Kamerlid Mieke
Sterk tot vele collega geestelijk verzorgers,
maatschappelijk werkers en mensen uit de
Veteranenwereld. Maar bovenal ook verschil-
lende mensen, militairen en hun partners,* WlNnl11il"'~ , ••• - 43



die in tie zeventien jaar durende diensltiid
een beroep op haar deden.
Hoofdf.:rijgsmachtraadsman Joost de Vries
memorl'erdl' dat Kl,lZien door haar werkwijze
vele beurse teilen had veroorzaaf.:t, maar ook
dat de aanwezigen ervan getuigden dat wel
mellsen binnen Odensie echt op haar f.:on-
den rekenen. En dat omdat, zoab ze in 19~U
in haar l'indscriptic Viln tll't llumanistisch
opleidingsinstituut schreef: 'IJl' mensen die
ik bij de GV tegenkom zijn niet alJt'maallie-
verdjl's, maar het zijn wel mensen van V!el'S
en hloed. V,IIlgevol'l en emotie en met het
verlangen d,lt er oof.: zo met hen wordt Olll-
gegaan. Ik heb de indruk dat dat nog wl'l
eens wordt v('rget(,ll. Als geestelijk Vl'rzOT-
gers, V,lIlwelke richting dan oof.:, hehben we
in deze tijd lekt'r een hl'langrijke taak in de
Krijgsmacht te vervullen. Mensen in de
Krijgsmacht moeten f.:unnen rekenell op
gl'l'stelijf.: verzorgers dil' in dl' eerste plaats so-
lidair zijn met mellSl'n in dil' Krijgsmacht.'

1966: D'66 BREEKTDOOR

Een soort mentaliteit

~lil'f.:e Sterf.:, dit' het hoek overhandigde aan
dl' Directl'ur Generaal Personeel van
Defensie, stelde het tijdens dl' presentatie
nog eens duidelijk: 'We moeten voor eeuwig
in de krijgsmacht af van l'en soort mentali-
teit waarbij iedere keer mensen naar huis
worden gestuurd met de boodschap: het
komt wl'l goed ..... en vervolgens komt het
dan niet goed. En het komt niet goed omdat
mell ontzettend geneigd is om zaken niet
gromlig ell to the point aan te pakkell, maar
om af te dekken. El'1l soort \.erdeel en heers.
En dat moet wordell afgeschaft.'
Als klap op de vuurpijl bekende dl' DGl' zich
min of meer tot l'l'llzdfdl' standpunt. Dát
sta;)t als ",,,,nhuis, d<iár kan niemand meer
omheen. Dat is l'en struduTelt' bijdrage aan
dl' zorg binnen de f.:rijgsmacht net als het
boef.:WAAHO~I GAAT liET DAN TOCH
WEER MIS? eeTl poging tot begrijpen ...

Klaziell, geheel in stijl, bder kon het niet. \Ve
missen je reeds llll.

Jall ,lcll /loa, RlIildll1lllll.

44' Wl~aW<tM~l99" '*
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Kwaliteit van leven ofwelke
keuzes maak je?
Majoor van het wapen der cavalerie
Bart Richters

Hij heeft een heldere, soms harde stem, die je
wanneer je de gang in loopt al hoort. Hij wil

graag gehoord worden. Maar hij heeft ook een
andere kant, die de dingen veel meer afweegt.

Dan vraagt hij zich af, waarom hij iets moet
doen, en hoe. En heeft hij soms spijt dat de

dingen toch anders gelopen zijn. Met weemoed
en met trots denkt hij terug aan Angola. Majoor
Bart Richters, van het wapen der cavalerie vertelt

aan Raadsvrouw Immy Beijer over zijn
uitzending.

lwilde hl'el graag uitgezonden worden.
"tand als het ware te dringen om ook te
'mogen'. !\.1aarmijn (hef kon me niet
nissen van de functie, die ik op dat mo-

ment had. Uiteindelijk mocht ik toch. Ik
spreek over eind 1992. Ik zou naar Angola
gaan als VN-waarnemer. De doelstelling van
die missie was drieledig: ontwapenen van de
beide partijen, creëren van één leger van de
regering, en het uitvoeren van de VN-resolu-
tie. Ik werd op het CVV in de Harskamp op-
geleid, een hele karige opleiding. We kregen
wat over survival, over het omgaan met ver-
bindingsmiddelen en over de rechtspositie.
Verder kregen we el'n tropenuitrusting en
een heleboel spuiten. Bij aankomst in
Luanda op het hoofdkwartier, zouden we
dan in 14 dagen verder geinformeerd worden
over de situatie daar.
We vertrokken met 26 mensen. UNMO's van
de KLen UNPO's van de KMar.
De informatie die wc in Luanda kregen werd
bepl'rkt tot 2 dagen. Vervolgens werden we
het land in gestuurd. Ergens op een post met
z'n tweeën. Ik zat met een Braziliaan. In the
middle of nowhere.
Ik wilde graag worden uitgezonden. Je-bent
militair. Ik wilde weten hoc ik onder hele ex-
treme omstandigheden zou functioneren. Of
ik zou blijven functioneren (zoals ik zelf in-

schatte) of dat ik het moeilijk zou krijgen. Ik
bedol'l, we worden als militair toch niet op-
geleid om alleen achter een bureau te zitten.
De mogelijkheid om mijn grenzen te verken-
nen heb ik in Angola zeker gekregen. Het
was dus de uitdaging. Maar ook een vorm
van idealisme. Ik was wel eens in Kenia ge-
weest. Dat land had indruk op me gemaakt.
Ik had het idee dat Angola daarmee te verge-
lijken was. Wonderschoon qua natuur. Als
militair lever je een bijdrage aan de vrijheid
van het volk van Angola. Verder wilde ik ook
de ervaring van een uitzending hebben.
Steeds meer mensen zijn uitgezonden ge-
weest, binnen onze organisatie.
Natuurlijk komt dan meteen ook de vraag
naar je thuissituatie boven. Hoe vindt je fa-
milie het. We (mijn gezin en ik) hadden net
een periode leven als een gezinsvervangend
tehuis achter de rug. Wc vormden het thuis-
honk voor jongeren die dat niet hadden. En
op het moment dat ik mocht gaan, zaten we
midden in een verhuizing naar een eigen
huis. Gelukkig heb ik een hele zelfstandige
vrouw. Ik wist zeker dat zij alles aan zou
kunnen. Maar je maakt de overweging ' ••..el.
Aan de ene kant je eigen bl'langen (je wil
graag uitgezonden worden) aan de andere
kant ben je natuurlijk niet voor niets ge-
trouwd. Daar praat je over met je vrouw.
Vervolgens maak je zelf ecn afweging.

In Angola lukte het CyriIlo ( mijn
Braziliaanse collega) en mij om een goede re-
latie op te bouwen met de dorpsoudste. Je
zat op je post erg geïsoleerd. Een belangrijk
deel van de tijd waren wc bezig om ervoor te
zorgen dat we konden werken. Zorgen voor
vers drinkwater, eten. Je moest er 1'/, uur
voor rijden. \Ve konden op onze post koken,
we bakten zelf ons brood. En soms lukte het
ons om eieren los te peuteren van de lokale
bevolking. Eten uit Nederland opsturen had
geen zin. De post kwam bijna niet en het
was nog maar de vraag of eten was aangeko-
men.
We 'verkenden' natuurlijk ook, dat was l'en
van onze taken en gaven via de kortegolf-
radio dan door aan het hoofdkwartier wat



Ja, ik was bang, van
binnen

onze bevindingen
waren. Dat was ons
enige communicatie-
middel, een korte golf
radio.
je zat dus heel erg
verlaten. Wat betreft
de taal aL Ik sprak gelukkig Frans, met
Cyrillo sprak ik Engels. En ik leerde er wat
Portugees bij. :\faar je kon nou nooit eens
heel enthousiast een verhaal verteilen,
omdat je altijd naar woorden moest zoeken.
Op een gegeven moment hadden we een
'uurtje kleppen' ingevoerd. :\fet de andere
Hollanders konden we dan om 20,00 uur via
die korte golf radio met elkaar praten. Je
kunt je toch knap eenzaam voelen, zo'n pe-
riode.
Opeens moesten we vluchten. Oe burgeroor-
log laaide weCT op. En we zaten midden in
het oorlogsgeweld. We moesten evacueren.
Een twee uur (in normale omstandigheden)
durende autorit, richting Benguela. Daarbij
moesten we de vijandige linies overschrij-
den. Eigenlijk was er geen goede alternatieve
route.
~et z'n tweeën in alleen maar één auto rij-
den we 's morgens weg. We worden inder-
daad met de oorlog geconfronteerd. Op de
weg wordt het op een gegeven moment ont.
zettend stil. Alsof iemand al het geluid heeft
uitgedraaid. Op de weg voor ons zien we wat
oorlog betekent. Over de lengte van 7S0
meter: munitiekisten, granaatkokers, hulzen,
vernietigde voertuigen met gesneuvelde sol-
daten erin en er buiten. Dood en verderf.
Afschuwelijk.
Wanneer we erlangs zijn gereden worden we
tot stoppen gedwongen door twee mannen
op een bromfiets. We moeten terug. Weer
het hele stuk. Weer langs al die lijken. Om
ons te melden bij de lokale commandant,
waar we onder bedreiging duideliik mogen
maken waar we naartoe gaan.
De beelden van dié autorit kan ik nog steeds
zo oproepen. De geur, het stof. de tempera-
tuur. En dan daarna de dreiging. Aan de ene
kant je totaal machteloos voelen en aan de
andere kant wil ie niet in paniek raken en
zoek je naar een manier om die situatie (op
een veilige manier) te doorbreken. Wat is
wijsheid in zo'n situatie.
Na verloop van tijd mogen we vertrekken.
Onder begeleiding van dezelfde bromfiets
gaan we opnieuw op weg. Weer door het
slagveld heen. Inmiddels hebben ze ons ook
verteld dat er mijnen liggen op de weg waar
we argeloos al twee maal overheen gereden
zijn en waar we nu een derde keer overheen
moeten.

Ja, ik was bang. Van
binnen. Ik heb mili-
tair gezien wel het
iuiste gedaan. In die
zin weet ik nu dat ik
onder stress het juis-
te doe. Daarmee is

mijn vraag van voor de uitzending beant-
woord. Ik heb ook het gevoel gehad: wat kan
mij nu nog gebeuren, na zo'n dag. Een ge-
voel van onkwetsbaarheid.

Maar later komen de beelden terug. Ik weet
nog het moment dat ik in Nederland mijn
koffer open maakte. Ik rook aan miin kle-
ding weer wat ik had meegemaakt.
Later de boosh('id dat \ve geen VN.medaille
kregen. Die krijg je pas na drie maanden. En
die drie maanden hadden wij niet volge-
maakt. En dat terwijl we aan zoveel gevaar
waren blootgesteld Ik weet wel: het is een
regel om pas na zoveel dagen in aanmerking
te komen voor de medaille, maar ik vind dat
het geen recht doet aan ons. Wij hadden best
langer willen blijven, maar dat kon gezien de
situatie niet.

Nu, na ruim vijf jaar vraag ik me nog wel
('ens af hoe ik de beelden een plek moet
geven. liet beeld van de man uit het dorp
waarmee we zo'n goede band hadden, cap-
tain Job, dood, met een kogel door,z'n
hoofd. De man waarmee we lachten. De te-
genstelling tussen 7S0 meter slagveld en een
paar uur later Mac Donald's.
Ik heb het nodig om erover te vertellen, om
erover te schrijven.
~îsschien is dat wat ervoor zorgt, dat de
beelden, de geur, de gedachten langzaam
een plek krijgen.

/ml1lY Rdjer

We bereiken het hoofdkwartier die avond. Ze
zijn verschrikkelijk blij ons daar te zien.



Vragen staat vrij
\\I'at bedoelen we toch,
of misschien beter:
waar praat ik over
als ik het heh over:

Kwaliteit van leven

Er lijkt iets in te zitten van:
o mogelijkheden tot deelname aan iets 'bui-
tenhuis';

o kunnen uitwisselen met anderen: gedach-
ten; maar ook gevoelens;

o het kunnen beleven van genot en verdriet;
liefde geven en krijgen;

o een zekere mate van lichamelijke en geeste-
lijke vitaliteit;

o contact voelen met wat mij en andere
mensen bezig houdt of beroert;

o l'en mate van zelfstandigheid of onafhan-
kelijkheid;

o (nog) zin ervaren aan het bestaan.

Moeilijk in woorden te vatten.

Kwaliteit van leven

Ik ervaar: in elke leeftijdsfase is dat anders,
zijn cr andere accenten.

Toen ik kind was:
o warme, aandachtige ouder (5),
o leuke en gezellige school,
o geen te grote schokkende geoeurtenissen,
e vriendjes en vriendinnetjes

In mijn pubertijd:
o een veilig thuis waar je mag protesteren, en
men je toch niet laat vallen,

o voldoende ruimte en voldoende grenzen,
e begrip voor mij, mijn grillen en twijfels,
o steun om te volharden in opleidingen,
o groepen leeftijdsgenoten die met me spoor-
den.

In de tijd met veel toekomst, en nog een
klein verleden:
e een aardige partner,
o stel vrienden,
o het geluk om werk te vinden en te hebben
waar ik plezier in had,

e voldoende loon om rond te kunnen
komen,

o goede en gezellige woonomgeving.

In de tijd met minder toekomst, en al meer
verleden:
o enkele stabiele relaties, waarin ik veel van
mezelf bloot kan geven,

o redelijke gezondheid, zodat mijn dagvul-
Iing niet gaat bestaan uit het opzoeken
van een arts,

o nieuwsgierigheid naar nieuwe ont,.;jkkelin-
gen, inzichten of leefwijzen van mensen,

o bezigheden waarin ik zin heb en die vol-
doening geven.

Met nauwelijks nog toekomst, met bijna alles
verleden.
Ik stel me voor:
o nog helder van geest zijn,
e nog geestverwanten of leeftijdsgenoten
met wie ik kan praten; die me beter begrij-
pen omdat we in eenzelfde tijd opgegroeid
l'n gevormd zijn,

o voldoende en warme zorg,
o als mens niet gereduceerd worden tot oud
zijn, ziekte of gebrek,

o een evenwaardige benadering,
o enkele mensen die er blij mee zijn dat ik
(nog) besta.

Was je ooit bezig met die vraag:
Wat is kwaliteit van leven?

Wat maakt voor jou,
kwaliteit van leven uit?
Nu,
later
veel later?

Heb je daar een antwoord op?
Wat is jouw antwoord?

Steven



Mensenrechten en kwaliteit
van leven

Op 10 december 1948 is er in Parijs een histori-
sche doorbraak in de geschiedenis van de men-
senrechten. In de algemene vergadering van de
Verenigde Naties wordt de Verklaring voor de

Rechten van de Mens aangenomen. De interna-
tionale gemeenschap stelt daarmee een universe-
le standaard van normen vast waaraan elke staat
moet voldoen. De verklaring omvat dertig artike-
len die als leidraad dienen om te komen tot een
wereldgemeenschap waarin iedereen van de ge-
formuleerde rechten en vrijheden kan genieten.
Sinds die dag is de relatie tussen staat en individu
niet alleen meer een binnenlandse aangelegen4

heid, maar worden mensenrechten als internatio.
nale zaak beschouwd. Alle staten en burgers in de
hele wereld kunnen zich beroepen op de mensen.

rechtenverdragen.
10 december 1948. Vijftig jaar geleden is het in-

middels dat de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens is aangenomen. De gruwe-
lijkheden van de Tweede Wereldoorlog mochten
nooit weer gebeuren, was het idee erachter. De
praktijk is echter weerbarstig. Talloze conflicten

en genocide in onder meer Cambodja, vml.
Joegoslavië en Rwanda liggen ons nog vers in het

geheugen. En de mensenrechtensituatie ont-
breekt vaak op de internationale politieke agenda
of wordt overschaduwd door economische belan.
gen. Regeringen legitimeren schendingen van

mensenrechten nog regelmatig door te wijzen op
diepgewortelde culturele of religieuze tradities.
Of, zo zegt men tijdens gewapende conflicten, de
tijd is niet rijp voor mensenrechten. Maar een ge-
brek aan respect voor mensenrechten speelt zich

niet alleen ver van ons bed af. Ook binnen de
Europese Unie en Nederland moeten we alert zijn
op de handhaving en verbetering van de mensen-

rechten voor alle inwoners.

sen rechten en kwaliteit \'an
'n'l1 hebben heel vecl met el-
aar te maken. Ieder 1I1l'IlSzou in
aat lllot'!cn zijn om in lllensl'lij'

ke waardigheid te leven. Die nll'llSelijke
w<lardiglll'id is cell soort van minimum kwa-
liteit die de oVl'rheid van l'en land ,lan haar
hurgers zou moeten garanderen. Burgl'r nij-
hedell gevcn de IJlcns de nijheid om zich te
ontpluoien en sociaal c((lIlomhdll' rechten
gl'Vl'1lmensen dl' mogelijkheid OIJ}iJl hun
toekomst ll' irlVl'sterl'n zodat ze ook pl'rspec-
tieven hebben OIl1zich te ontplooien',
aldus \larth<l Meiler. difl'cteur V,lIlhel
HUlllanistis(-h ()verleg \lerlSCrln'cl1tell.
'Hel Humanistisch Overleg \leflsl'lIfl'chtcn,
kortwcg het HO:>'1,hl'dt als doelstelling bij te
dragl'll aan hel Nederlandse publieke dej),1t
over JlICTlSelHechlen.Verdl'r probeert het
HO\! dl' politit'k te Ill'lnvlocden tot eCll <lC-
t il'f Illl'nsenrechlenbl'leid'.

Militairen en mensenrechten

'TijdellS hUil V;s.!-takt'llis het wcrk V<lnmil i-
lairl'n \'f't'lllIeer gericht op burgers dan op
Ill't normale militaire werk. Zij dil'IWll dan
ook rd,ening te houden lllet dl' rechtell van
dil' burgers. Daarom is het hl'langrijk dat mi.
Iitairen welen \\,Jt die rechtefl inhouden en
hoe Il' dil' kennis kUllJll'n toepassen in hUil
werk. Daarnaast is het belangrijk dat
:'s:t'(!l'rlandse militairell latl'll zil'n dat (')ókmi-
litairell zkh aan mensenrt'chten kunnen
houden. In hl'el vel'! andere landen is het zo
dat lllensellfechtt'r1sdll'ndingen door dl'
oyerlll'id vaak fysiek worden uitgevoerd door
militairen. In dil' zin hebhen I'\ederlandsl'
militairen l'en voorlwl'!dhll1ctil' als z{' latl'n
zien ddt zij tllellSellrt'chtell bl'!angrijk vin-
den. !edl'r JlleliS Iweft dl' plicht te zorgen tlat
mt'lIsenrechten gehandhaafd wurden, maar
het uitdragt'n daarvan door "'"nkriandse mi-
litaÎrl'n tijdens VN-missies heeft l'en vel'! gro-
tere betekenis naar buill'n.'

*.



HOM-projecten gericht op
mensenrechten van vrouwen

'Mensenrechten zijn er voor alle mensen, dus
óók voor vrouwen. Wij kijken vanuit het
mensenrechtcnperspectid heel gericht naar
rechtl'll van vrouwen. In de praktijk blijkt
dat vrouwen in het dagelijkse kven onvol-
doende mogelijkheden hebhen om haar
recht te halen, bijvoorheeld als het gaat om
geweld binnen het gezin. Onze projecten
ziin er op gericht om juist ook voor vrouwen
de toepassing van de mensenrechten te ver-
heteren. Zo hebhen we het project BASTA
gehad, dat duidelijk maakte dat geweld tegen
vrouwen niet gerechtvaardigd kan worden
met een beroep op godsdienst, traditionele
gebruiken of de 'inferioriteit' van de vrouw,
hl't is l'en schending van de mensenrechten.
Dit projel"t spitste zich later toe op de men-
senrechten van vrouwen in oorlogssituaties
en als asielzoeker. Vrouwelijke asielzoekers
vinden vanwege een beperkte interpretatie
van het V;-':.vluchtelingenverdrag minder ge-
hoor voor hun vluchtverhaal. Op dit mo-
ment is er PRESTO!Een internationak cam-
pagne voor mensl'nrechten van vrouwen die
er op gericht is dat afspraken die al gemaakt
zijn óók worden toegepast. We houden,
samen met tal van andere organisaties, de
politiek voor ogen dat al die afspraken papier
blijven als we daar geen actie voor voeren.
PRESTO!Opschieten, het wordt tijd dat de
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens ook voor vrouwen gaat gelden. liet
wordt tijd dat de afspraken die 5 jaar geleden
gemaakt zijn tijdens de VN.mensenrechten-
conferentie in Wenen en die drie jaar gele-
den op de VNWereldvrouwenconferentie in
Heijingnogmaals bevestigd zijn, worden ge-
realiseerd. I'HESTO!wil benadrukken dat
overheid en maatschappelijke organisatie
vaart moelen zetten achter hun inspannin+

Meer
internationale
Samenwerking

50 jaar Universele
Verklaring van de
rechten van de mens

gen om de positie van vrouwen te verbete-
ren. De komende twee jaar gebruiken wij als
toets om het beleid van regeringen door Ie
lichten. Wat zijn de bedoelingen van de eer-
der gemaakte afspraken, hoe is de uitvoering
en welke effecten heeft het. Mensen rechten
moeten voor alle mensen, mannen, vrouwen
en kinderen in alle landen gerealiseerd. liet
is niet voor niets Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens. Onze projecten
lopen volgend jaar in de pas met de plannen
van het Europese parlement. 1999 is uitge-
roepen tot het Europese jaar tegen geweld
tegen vrouwen.'

Andere projecten?

'In dit herdenkingsjaar, 50 jaar Universele
Verklaring van de Rechten van de 1.1ens,on-
dersteunde het H01-1 de handtekeningenac-
tie van )essica Prager-Stein tegen de 'st'kse-
apartheid' in Afghanistan en zijn er IR.OOO
handtekt'ningen doorgestuurd naar Mary
Rohinson, VN lIoge Commissaris voor de
Mensenrechten. Daarnaast was er op S juni
j.1.een themahijeenkomst over Vrouwen en
gewapend connict. En op 2 juli een publiek
debat tussen Artsen zonder Grenzen, Novib,
lll't Rode Kruis, een uit Afghanistan gevluch.
te arts l'n het ministerie van Uuit('nlandse
zaken rond het thema: 'Schipperen in
Afghanistan: dilemma's bij de hulpverlening
en solidariteitsacties.' Op 2S novemher was
er een werkconferentie over de Mensenrech-
ten van vrouwen. Hier is aan de hand van
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analyses van het (\'eJerlandse overheidsbe-
leid op de thema's 'geweld' en 'de sociaal
economische positie' een stappenplan uitge.
werkt dat de afspraken van de VN.vrouwen-
conferentie in Beijing moet bevorderen.
10 december was er een grote landelijke ma-
nifestatie ter viering van vijftig jaar
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens in Utrecht en heeft staatssecretaris Job
Cohen de duizenden ondertekende actiekaar.
ten in ontvangst genomen.'

Specifieke HOM.projecten?

'Daarnaast blijft het project L1NKI:"GSOLI-
DARITYdoorgaan. LlNKIKGSOLlDARITY
brengt familiecomités van verdwenen men.
sen met elkaar in contact opdat ze elkaar
door informatie en uitwisseling kunnen steu-
nen. Het komende jaar gaan we ons nadruk-
keliiker richten op de gevolgen van het oor-
logsgeweld in Afrika.Wij wilk'n regeringen
duidelijk maken wat de gevolgen van ver-
dwijningen zijn. De problematiek rond ver-
dwijning is daar anders dan in Latijns
Amerika, maar de ervaring leert dat er van
echte rouwverwerking pas sprake kan zijn als
mensen zeker weten wat het lot van hun re-
latie is. Dan pas kunnen mensen proberen er
ml'e te leren leven en een plaats geven in
hun eigen leven. Dat is wat wij inmiddels
zeker weten.'

Effecten? Resultaten?

'Kijkend naar mensenrechten van vrouwen,
dan heeft de politieke en maatschappelijke
lobby effect gehad. Tijdens de YX-mensen-
rechtenconferentie in Wenen is onder dit'
druk van vrouwenorganisaties het geweld
tegen vrouwen als mensenrechtenschending
aangemerkt. In het krachtenveld van 'anders
gaan denken' kun je niet zien of hard maken
dat on7.evoorlichtingscampagnes mentali-
teitsverandering op gang hebben gebracht. Je
moet alsmaar doorgaan en er op vertrouwen
dat mensen uiteindelijk anders gaan den-
ken.'

Samenwerking

'Het HOr..fricht zich op hewustwording en
voorlichting in Nederland, terwijl b.v.
Amnesty International heel concreet de
slachtoffers van schending van de mensen-
rechten in de hele werdd ondersteunt en
tracht daardoor bewUSI\'wrding"van die pro-
blematiek in Nederland op gang te brengen.
Het HOMen Amnesty staan niet alleen naast
elkaar, maar staan hand in hand naast elkaar.
Het HOM heeft als aanvullende mogelijkheid

om zich heel duidelijk uit te sprekm tegen
sociaal economische zaken als kinderarbeid.
Amnesty verwijst zaken aan ons door. Zo is
LINKINGSOLlDARITYdoor mensen van
Amnesty bedacht en voeren wij het op hun
verwek uit. Natuurlijk \\'erken we ook samen
met andere mensenrechtenorganisaties.'

Bijdragen aan het werk van het HOM?

'De projecten van het HOM worden breed
gedragen en wij ontvangen subsidies van ver.
schillende nationale en Europese overheids-
instellingen. Toch is een betalende achterban
heel belangrijk als morele steun. Wc hebben
en houden donateurs nodig om ons werk Ie
kunnen doen. Dus als er mensen zijn die ons
werk willen steunen .... Men kan informatie
aanvragen bij het HOM, Postbus 114, 3500
Utrecht en ons giro nummer is: 1460115.'

Meer weten?

Bijhet HOM zijn tal van readers, boeken en
brochures verschenell en voor donateurs is cr
vier keer per jaar een Nieuwsbrief. Meer in-
formatie kunt u daarover verkrijgen
via telefoonnummer: 030 - 2334027
of per e-mail: hom0\.uronet.nl
Kortgeleden is onder redactie van Martha
Meijer bij uitgeverij Greber in Utrecht het
boek 'Grondrecht in wisselgeld' verschenen.

Kla~kll vall Bram/wijk Wiltjer



Kwaliteit van leven in Laos

'The secret war'
'The war that wasn't'

~

r reizigers, die impulsief besluiten
ct vliegtuig in te stappen, op zoek

naar Cl'n zonovergoten oord vol luxe
en tropische warmte, is Loas hoogst

waarschijnlijk een ongeschikte vakantiebe~
stemming. Wat tropische warmte betreft
heeft het land genoeg te bieden, maar daar
houdt het dan ook wecr mee op. Het is moei-
lijk om dit land van een goed passende type"
ring te voorzien. De voornaamste emotie, die
de meeste reizigers zal treffen. is ongetwijfeld
de verbazing.
Verbazing over hoe aardig de mensen zijn,
verbazing hoe weinig criminaliteit cr is, ver-
bazing over de gemoedelijkheid waannee
leven er van zonsop-tot zonsondergang voor-
bijgaat, verbazing OWf de hoeveelheid kindc-
ren, kuikentjes en biggen, maar vooral verba-
zing over de omst,mdigheden waarin de
meeste mensen er verkeren.
Objectief zou gesteld kunnen worden, dat
Laos een arm land is. Hl't ligt er vergeten bij,
tussen China, Vietnam, Thailand en
Cambodja in. Tijdens de Vietnam-oorlog
werd het bestaan van Laos door de
Amerikanen zelfs min
of meer ontkend. Aan
de oorlog, die de
Amerikanen er voer-
den tegen de commu-
nisten, wordt tegen-
woordig gerefereerd
met termen als 'the Sl'eret war', of 'the war
that wasn'!'. Dit neemt niet weg, dat Laos
een van de zwaarst gebombardeerde landen
ter wereld is per hoofd van de bevolking.
Tijdens de VietnanH)orlog gooiden de
Amerikanen 6.300.000 ton bommen op zuid-
oost Azië, waarvan ongeveer cemit'rde op
Laos. In het noord-oosten, vlakbij de grens
met Vietnam zijn de gevolgen hiervan nog
duidelijk zichtbaar.
Wanneer de reiziger een bezoek brengt aan
de Vlakte der Kruiken, een van de belangrijk-
ste bezienswaardigheden die het land rijk is,
dringt al snel de vraag zieh op, waarom in
deze omgeving het landschap zo kaal is (en
stoffig, in de droge tijd), en waarom er in de
omgeving toch zo veel staalconstructies te
zien zijn. Tijdens een rondrit door de omge-
ving dringt de ware betekenis van het begrip
'carpet-bombing' pas enigszins door. De
enige versiering, die de kale bergen nog tooit,
zijn de oplichtende bomkraters is het dOffe
gras.
Verder zijn er veel huizen te zien die niet op

palen zijn gebouwd maar op onontplofte
bommen.
Toch wordt er sinds 19t\O weer gewoon ge-
woond en gewerkt, en op enkele plaatsen
groeit alweer een boom. Al met al maakt het
plaatsje Phonnsavanh bij de Vlakte der
Kruiken l'en veel modernere indruk, dan vele
andere plaatsen die de reiziger op zijn rond-
reis kan aandoen. De cijfers doen het reeds
vermoeden: meer dan driekwart van de be-
volking is werkzaam in de agrarische sector,
de gemiddelde levensverwachting schom-
melt rond de SS jaar, een op de vijf kinderen
haalt de vijf jaar niet. Bovendien is slechts
tien procent van de dorpen via een weg be-
reikbaar.
Laos is een van de armste landen ter wereld.
Dit neemt niet weg dat het een aantrekkelijk
land is voor vakantiegangers die tegen een
stootje kunnen. Het landschap is doorgaans
prachtig, en de mensen bijzonder aardig. Alle
ontberingen die daarvoor doorstaan moeten
worden zijn absoluut de moeite waard.
De conditie van de meeste wegen is ronduit
slecht te noemen. Veel normale auto's zul je

cr dan ook niet aan-
treffen. De gemiddel-
de levensverwach-
ting van voertuigen
lijkt hoger Ie zijn,
dan die van mensen.
Personenvervoer

vindt voornamelijk plaats met behulp van
piek-ups en gammele hussen. Ook dit is een
ervaring die absoluut niet gemi~t mag wor-
den. Regels, die in Nederland hij het open-
baar vervoer in acht genomen worden, zoals
het niet spreken met de bestuurder terwijl de
bus rijdt, lijken op dat moment volkomen
misplaatst. Terwijl de reiziger zich ingeklemd
ziet tussen zestig Laotianen en de vissaus
vanaf het dak in zij nek voelt druipen verliest
hd verhod op het eten van ijsjes in bus of
tram in r-.:ederland toch al gauw iedere bl'te-
kenis.
Het ;lantrekkelijke van Laos zit hem ook niet
zozeer in de bezienswaardigheden. Voorzover
ze er al zijn, zijn ze of niet of nauwelijks on-
derhouden. De grootste bezienswaardigheid
is eigenlijk het land zelf, hoewel daarvan ook
gezegd kan worden dat het niet of nauwelijks
onderhouden is. De omstandighl'den, waarin
het grootste deel van de bevolking verkeert,
kunnen feitelijk gezien, als erbarmelijk aan-
gemerkt worden. Toch lijkt deze typl'ring
niet helemaal terecht. * wt><T'ilTh, •••••., •••• - 51



Zodra de hanen gaan
kraaien begint de dag,
en als de duisternis
invalt is hij zo goed
als afgelopen

De dorpjes, waaraan een bezoek mogelijk is,
stralen veelal een rustgevende gemoedelijk-
ht;'id uit. Zodra d~ hanen gaan kraaien begint
de dag, en als de duisternis invalt is hij zo
goed als afgelopen. Er zijn niet veel plaatsen
\."aar men vrijelijk over elektriciteit kan be-
schikken. Waar een lamp is komen de men-
sen samen en wordt er nog wat gegeten. Elke
dag lijkt rustig voorbij Ic glijden. Van een
24uurs-economie hebben ze in Laos in ieder
geval nog nooit gehoord.
Iederel'n wekt de indruk oJll'en of andere
manier in zijn levensonderhoud te kUllllen

voorzien, er wordt
nauwelijks gebedeld.
Op prijzen hoeft zeI-
den te worden afge-
dongen en gestolen
wordt er al helemaal
amper. De meeste
vrouwen, die in l.aos
betaalde arbeid ver.
richten, weven stof-
fen of borduren lap-
jes. Dit gebeurt op de
hand of met impro-

visorische weefgetouwen. De stoffen worden
grotendeels vl'rkocht aan toeristen.
Dit resulteert in het feit dat de vele etnische
minderheden, en bevolkingsgroepen ecn
prachtige en bovendil'n kleurige eigen kle-
derdracht hebben. Dit wordt vooral zichtbaar
tijdens een bl'zoek aan de markt, waar de be-
woners uit naburige dorpjes hun producten
komcn verkopen. Meestal is dat niet meer
dan wat zelfgcmaakte koeken, gnll'nle of on-
derdelen van ccn juist geslacht varken, Lao-
Lao (rijstbrandewijn die naar spiritus smaakt
en door b(ll'ren zelf gestookt wordt) vindt
ook gretig aftre". De kkding, die door de
mensen gedragen wordt, ziet l'r nict zo floris-
sant uit als nu misschien gedacht wordt.
Vooral kinderen komen cr in dezc slecht
vanaf. Of ze hebben niks aan, of ze dragen
gescheurde t-shirtjes waarop soms nog vaak
teksten te lezen zijn, die herinnercn aan wel-
doeners die het betreffende dorpje eens een
bezoek gebracht hebben.
Vroeger werd in reisgidsen de aanbeveling
gedaan om oude kleding mee te nemen naar
Laos om daar uit te delen. Dit heeft duidelijk
zijn sporen nagl'!atcll.
Opvallend is hoe snel je gewend kan raken
aan het niet aanwezig zijn van facilitl'ilen,
dil' dl' gemiddelde vakantieganger verwacht
aan te treffen in het land waar de reis hem of
haar heenvoert. Hotels zijn Cf in Laos haast
nergens. Alleen guest-houses zijn nog wel te
vinden. In vergelijking met bijvoorbeeld
Vietnam, waar ondanks de armoede toch een
redelijke hoeveelheid sjieke hotels te vinden
is, doet Laos op z'n minst erg mager aan.
Alleen in dc grotere steden zijn er een paar,

Het begrip rcstaurant, cn wat er onder vef-
staan wordt, vereist ook enige bijstelling ge-
zien de gelegenheden die er voor in aanmer-
king komen. Hl'Izelfde geldt eigenJiik voor
meer begrippen, die in het Westen hcle ande-
re associatics oproepen. Ontbijt en lunch be-
staan hoofdzakelijk uit vuh, oftewel nood Ie-
soep- Dit is een soort bouillon met kruiden,
nood les en die delen van l'en kip, die met
gecn mogelijkheid nog ergens anders toe
"unnen dienen. Soms zijn er wel broodjes
verkrijgbaar. Overblijfsels uit de koloniale
tijd toen de Fransen het land bezetten. Toch
heeft de keuken van Laos een heel eigen ka-
rakter, voor zover hij nkt beïnvloed wordt
door het al dan niet verkrijgbaar zijn van de
benodigde ingrediënten.
De reiziger stapt een geheel 'nieuwe' wereld
binncn zodra hij in Laos aankomt. Een 'nieu-
we' oude wereld, want ,l<1nde indruk dat het
leven er zo uitgezien moet hebben voor de
industriële revolutie kan men zich haast niet
onttrekken. Dit wordt nog wel het meest dui-
delijk als we Laos vergelijken met Thailand.
Thailand wordt over hl't algemeen nict aan-
gemerkt als een van de rii"ere landl'n in de
wereld. Toch is het verschil l'norm, In
Thailand zijn er snclwegen, verkeerslichten,
auto's en echt grote steden. Er is een interna-
tionale luchthaven. Laos hedt dat allemaal
niet. Het meest frappant is misschien nog
wel, d,lt de feiziger in Thailand in het muse-
um dingen kan aantreffen, die in Laos nog
steeds dagelijks gebruikt worden, zoals zelf-
gcmaakt speelgoed, de al eerder genoemde
kraHemikkige weefgetou\\'l'n, traditionele
kleding, enzovoort.
Ondanks de armoede kan Laos getypeerd
wordl'n als een land, dat nog de meeste van
zijn natuurlijke charmes behouden heeft,
misschien wel meer dan welk land 00" ter
wereld. De kwaliteit van leven is er naar
\Vesterse maatst,lven niet erg hoog, m,l,lT
,I(h, kwaliteit is tenslottl' zeer subjectief.

Mi/a Vlm ~Vi.sS(,1l
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Raadslieden - waar en wie
Rur<:au Naam Telefoon burt'au MDlN Te1ef'Mln privé

Olrn:hut Ll. (Immy) Ikii..-r 040-2664697 '()6.S49-4697 073-6445711
AJ>('ldoOTn J. (jacqu<'S) van d'm Blink 055.3573742 'U6-S73-3742 0575.5]0937
~n Ileld,'T Cc. (Tlneke) Dekker-llundling OZ23.657SZO '06-209-57520 0299.403525
Hawll •• A.II. (,\dri) van l>eurzen 0521-348194 '06-532.8194 0522-262273

M.J. (Maria,! van Dorp 0622_379698
llrlchuls J. (joop) Flokstra 0255.561282 '06-219.282 075.6164252
Curaçao R.P.(Rob) G~ne 0059-99637136
Ap"Jdoorn 1-1. (jaap) Geuze 055-3573741 Q]()'2343235
Aswn L.w'A. (llart) 'kl('lnlj 0592.358573 "06-541-8573 0516-513579
Bred. e. (Carine) van lIimt' 076-S27.~fi07 U499-5718.U
Doorn A.H:t: (Ad) Huml, 0343-471639 '06.202.764 o](}'29:J7808
Weert EG. (Frits) van d•• Kolk 07(,.527]607 0653_746795
Secuurf B.].T. (Ben) van ,Jer Lind~n 0049.42817512288 'U6-894-22880 049-476173578
Rh~indahlcn JG.J. (Jan) Nauts 0049-21615655309 0049.24345995
Amersfoon K.5. (Kee~) Roza 033-4606663 '06_500-7051 {)~63237115
VolkelJDe Peel G. (Gerard) 5nel< 049:'1"598872 '06-5O'J.8873 024.n29069
Ede M. (Ma rijke) van der 5tigchcJ.

Wijngaard 0:J18.61112511 '06-678-1258 0.'118-591675
WoenS<!recht J.P. (Joke) van 5traatt'n 0164.692977/2654 '06-504_2977 010-4.'162192
s..'<;'(lorf j.w.F. (Jan) 5ulman 0049.42817512286 '06-1194_2V16 0049.421118445
Leeuward~n G.J. (Genit) Vliehtra 058-2346826 '06-519.61126 0511-472.'185
~olterdam M.e. (Mart) Vogel~ 0l()'4539341 '06-213.341 0118-6291144
Iloufdkrljg<macht. J.P. (J'K"t) de Vrk"'i 0:l().6914436 026-3519188
raad~man
Plv.HtJtJfdkrijll;~madltraad~man lJ. (Joan) M~ren' m()'6914436 026-362.9745

Coornlwrthui<
J. (Ja'.qu •...•) van dt'n lllink 0:'10-6914060 0575.530937
J.(Jan) den Boer 03().6914n60 0321-318934
K..M. (Karen) Joachim 0]Q..6914060 02().4904824
1':.11.\Marlk"'ij l..aurcij ••..J{)o~ten 03Q..6914060 03().6923149
Anila Will~n mQ..6914060



Nogmaals: Egoïsten

Eerst eell hrief V,1Il {'t'll h.~Zf'f:

'Af {On lol' lees ik het tijlh"hrift van ht'! Humanistisch \,r;>rbond, dal omkr de
titel EGO verschijnt. \V,I,1r ik me !('Ikens over VCIba,ls is: waarom draagt HW
blad !lil als titel EGO?
EGO, dat bdekcllt 'ik'. zo'n titel dew! 1111:'ollTllhldellijk dt'nh'll aan 'egoïsme',

'{'go('('T1triseh', 'zich zelf het bdangrijhl vindt'n', 'zichzelf iJl hel milldelplint
plaatsell', ';lllPi'Jl maar aall je eigen 'ik' denh'n: En juist dit EGO is de tild
van e('t1 humanistisch tijdschrift! Humanistisch, \V,tt wil dat Z('ggt'n? .\It'nslie-
\Tm], gO{'t! voor andt'T(,Il, niet in de {'erste plaats aan je zelf denkeJl ...
;\t'{'ll, EGO, ik vind zo'u \Voord juist l'en gt"Schiktt-' titel V(JOf ITII hL,tl val)

(Ie veft'lliging 'r/e- oude nek', (Til veH'lliging VOOr gierigaanls, of V,II1 ft'Tl
verclliging '\Vij miljon,lirs', mnar niet voo)" ('('11 IJlad van ('('11 v('r('niging vnn
Imm:lIlisll'll. Daarom ZOII ik bijzonder graag vnn II v(>]"Ilt'TJlI'UwanrOlll uw blar!
deze voor mij onbegrijpelijke titel draagt.'

\Ve Willl'li proberl'1I op het hovl'nsla<lllde e•.,u dniddijk antwoord Ic ,l!;{'W'II,
Inderdaad ego bel eh-nt ik ('n OllS bbd _~telt dus duiddijk in lijn naamgeving

lid ik vall schrijver en lezer voorn\), ~Iaar is dal nu zo vl'rkt'erd?
~atllurlijk wel ,lis men - zoals (Ic hrit'fsdlrijn'r - daarhij oUllliddellijk denkl

aan l'goïsml'. Egoïsllll' 'lt'h'kt'lIt het diem'll val] hel pLiut' eigenhelan~ md
verw,larlozing van het bt'lang: V,IIl aml"'H'll. ~laar moel deze afleiding V<lll I)('t
woord ego heslist worden gema:lk!?
Om e!'n vl'rgelijkelllJ v()onJee!(1 te llOl"m('n: iemand dil' van ,dchzt'lf 7t'gt dat
hij ('('11soeÎaal m!'IIS wl'nsl te ziju geeft daarmede tOeil nog lIil'l Ie h'llIl"'11 dat
hij sodalist is? (om misvl.'rst,lIld te voorkom('n: ik iJl'doel lIid (lat 111'1wilonl
soC"ialist eell OllgllllStigl" Iwh,keuis Iwdt zoals hd woord egoisll.
\Vij mellell ind •...rdaad dat !'ell nWllS grote IwLlIlgstdling vom zijn ego. zijn ik
dient te hehhen. In het ik van (11'"nh-I", inPllS li~,twn alk, in!'llselijke mogelijk-
h("(I!'1lhesloten. Ook dt. mogdijkheid tot Iidde~
Nu kan men natuurlijk op v!Tsl'hillt'lldt' manien'n met ziehzdf be/ig zijn!

In Iwl ik zijn ook alle lllogelijklwd('n vnll jalouzie, ,lfsdlllW !'n hant npgetlOinl'lI
t'n wie die in zich"l.-t'lf voedt wordt op dt'lI dll\IT eeu g('i.~oit'enl. egoïstisch
mt'ns.
Dat i~dl' em. mogelijklll'id! .\laar de audel"t, is (bt IIlI'T1ill ziehzdf ontdek I

de mogelijkheid tot OTltplooiillg van ('iW'11 kradllt'n. het verlangen naar (k
ander.
Een echt gl'ïsokt'nl ik tbt allt'ell lII,lar lot:'! ik kt'lIt l)('slaat l'igt'lilijk 1ll'lelnaal

niet, in hl'! ik is dl' <lIlder n't'lis V,l1l 111'1Iwgin af opJ,!eIIOlll('Il. Dat hdekt'nt: in
hel ik ontmodt'll we rt'l,ds de ,tIIflt'r,
\\'e len'n in e('ll maatsdlappij dil' met vde milldeiplJlltvlied,'m!t' kr,lehkn

OTlStrucht <lf te It'idt'u van Iwt 'ik', nid om (JIlS h' vot'r{'u Haar dl.' ander maar
om OIIS Ie verslruoiell iJl allerlei onecht •.... voor de 1Ill'IlS niet-wez"nlijke
situ' atîes.
Het hnm,lllisilll' wil (I,. melis terug VOlTl'll naar lidll_dl. nil'l om zkh in

egoïsme iu zichzdf op tI. sillitell m,laf om hem !t'rllg tl' VOt"f('11naar de wt'rk •...-
Iijke hronneIl van mt'll~elijkhdd. \Vie dl' llW1l\ ni •.,t outmnpj in ziehzt'lf l~tl h •...m
ook llimlTllT ontmoelt>n in d(, wereld.
'Vij willt'1l niet n,lar hd gt'i'sol •.'enk individu. dal k;rll Ironw •.'IlS iu Iwt gelwd

lIid bestaan. maar naar het illdividu dat in zkhzeH' de S,llll{'uhang: met lle(
amJl'n' ('U (k aHfI!'r ontdekt. D•..w"Teltlligl lJiet hui!<'lI ons maar in ons,
Wie IJl tot ziehzelf komt komt ll'gelijh'rtijd tot d •., wereld. Wt'rkdijke ht,-

!angSll'IIing VOHrmijn ,,'igeTl ik is gel't1 egoïsme Illilar Iwt olng,,'ket'nle (hWrv;lll.
De ("ChIc "gOist is als n.gd dl' lIIan dil' zkh/.t"lt om der willl' van veTllH't'lldt'

helangen verWaarl(Hlst. Hij komt lInmdijk llimmer ttH;' aan dl' Îll IWlll ,Hlllwl'zJge
mogelijkheden tot eeht •.• nwnst'lijkllt'id,
De naalll EGO van ons blad is c('n opwekking om aan d("zc dingen te dl'nkcll.

\let ego"isme heeft het nid te m,Lkell. RED.
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Naam en voorletters:

Registratie-nummer: _

onderdeel:

Plaats:

Ondergetekende verklaart. dat hij wenst deel te nemen aan de geestelijke verzorging vanwege het genootschap het
Humanistisch Verbond.

,-

Datum: _

Na invulling en ondertekening in/el'eren bij adminiJtrati ••-onderd••ef

Handtekening:

Verklaring voor minderjarigen

Naam en voorletters:
(van de militair)

Registratie-nummer: _

Onderdeel: _

Plaats:

Naam en voorletters:
(ouders of voogd)

Adres:

Plaats:

Ondergetekende verklaart. dat hij/zij wenst dat zijn/haar zoon/pupil deelneemt aan de geestelijke verzorging
vanwege het genootschap het Humanistisch Verbond.

Datum

Na invu/Ung en ondertekening inleveren bij adminLrtratie-onderdee/

Handtekening:



Het vraagstuk van de kernwapenen

De titel van dit stuk is ontlft'nd aan
hel:rapport van de Generale Synode van
de Nederkmd_~e Hervormde Kerk, maar
ik wil me in het onderstaande zeker niet
alleen tot dit rapport bepalen.
Er is in de strijdkrachten {'{'nm.i.

verheugende t(){'name van belangstelling
voor hl'! gesprek over het vraagstuk
van de kernwapenen en de vraag van
bewapening en ontwapening in het al-
gemeen.
De militair lll"emt, als het ooit op-

nieuw tot oorlogvoering mocht komen,
de uitvocring van het oorlogsgeweld op
zijn schouders. Dal is een zware \'l'r.
antw(Junlc1ijkheidl

Gezien in het licht van de huidil':e he-
wapenin~kchniekmod ulfs worden
gcstcM dat de woorden 'zware yt,ranl.
woordelijkheid' te zachtaardig zijn. De
opdracht om het huidige wapenarse-
naal tot activiteit Ie hrl'ngen. heeft wik
een afschuwelijke inhoud. zulke gruw!'-
lijke consequenties, dat de mensen die
met de uitvOt"ring van deze opdracht
worden belast, voor een bijn.1 onmen-
selijke, onmogelijke v('ranNroordelîjkheid
staan.
'Vie kan ei~cnlijk de verantwoordelijk.

hpid op zich npmcn voor het uitvO<'H,n
van een opdracht die, wellicht. de vcr-
nietiJting van het menselijk 1.'v,'O tot
gevolg heeft?

Het is on!i:et\\'ijf"ldd" verdienste van
het rapport van de Synode, dat het dil
vrnagstuk in zijn volle om~'ang en
zwaarte hct.ft geplaatst in het midden
van Ofl~ volk CII daannooe ook in het
midd.'n van de strijdkrachten.
Het is een geluk dat de minister van
cl'ensie het ook zo heeft beKn'Pen en
t hij heeft verklaard het gesprpk over

deze zaak in de Nederlandse strijdkrach-
ten te accepteren als een noodwendigc
COQ~<--quentievan de hui,ligc situatie.

Sind~dien is dat gesprck op gang ge-
komcn. Het rapport van de Synode, het
aanvullende \Voord en \V.-derwoord (ook
van de Synode), de artikelen in G3, en-
kele artikden van officieren in het
VOKL-orgaan, de vergad,'ring van de
officiersvereniging,'n in Ennelo, enz.
Natuurlijk i~niet alles wat in dit 'ge-

sprek' naar voren is ll:ebraeht even "ij~
en dooràacht, maar dit ri~ico zullen we
moeten nemen, het is nl. niet mogelijk
het gesprek over een onderwerp dat voor
ons allen zo beslissend is, te vocren
zonder dat hier en daar t"t'O ralioneel
nit'! of niel ~••h."t'1Jl,:econtroleerdet'Illo.
tionalitdt een woordje gaat meespreken.
Het is ni••t verstandig 7.ich daarowr erg
op te winden. t-kn dreigt dan boVen.
dien ook zeH door ••motionalileit te WOl-
d••n meegesleept.

Wij willen in EGO gaarne aan dit ge-
sprek deelnemen, omdat we het op prijs

stellen ook de lezCfSvan EGO erin tI'
Iwtrekk,'n. Het kan nl niet zo zijn dat
dit g~'Sprekbeperkt blijft tot enkele kld-
ne wucpcn officiercn. Het Îs een zaal
die ons gehele volk aangaat en dus ook
Miemilitairen, Ook de jonge, diemtplich.
tige militairen, Kiel ':'\n IDf'ns behoort
ziçh aan (1f'Zf'verantwoonl"lijkheid te
onttf{,kkt'n!

Directe aanleidin~ tot dit artih.1 is
het conwf'S van het Humanistisch Ver-
bond dat op 10 l'n 11 april te Utrt.-cht
is gehouden en waar, op voorstel van
de gem(,(,Q~chap-Den Hdder en met
steun van h••t hoofdbestuur, ('cn motie
werd aang,'OOIDendie wij elders in dit
blad puhli('{'f{'ll.Daannedc is, nog eeQ~,
van humanistische zijde ('('0 uitspraak
over deze zaak gedaan. Dat belek"nt
allerminst dat nu alle humanisit'n ge-
lijklnid"nd over tI"''''e materie ,1enken,
maar wel dat hlimanL~tcn C('fJ.~gezind
(en eensgezind met andersdenkenden!)
willen m.,de zoek,'Onaar een uitweg uit
de huidige afschUWelijke impasse. \Vie
tie motie md aandacht leest, 7..a1h'''grij_
pen ,lat de hlUnaniskn deze uitwe~ niet
ah ("('I1vOl.ldigzien.

\Vaar ligt de kern van het huidi,l(e
vraagsh,k? -
Ik wil ~'t'n poging doen om die kt-m

met weini!<woorden duidelijk te makrn.
In zeker opzicht, zou je kunnen zeggen,
is er niets aan de hand.

Katies en groepen van naties hebbcn,
net al~ vroeger, tegenstrijdige belangen,
tegenstrijdige ideolo!ti~n en h••hben zich
bt'Wap<-'Odom, zo nodig, hun belan,gcn
rn ideologi~n gewapt'ndcrv.ijs te ver-
dedigen of te bevorderen. AL~dat Re-
bt'urt, dan zal t'T wet'T •.•.'n oorlog zijn,
zoals er Illtijd oorlogen "ijn gt'Weesl. So
what?

liet is natuurlijk verschrikkelijk voor
de honderdduizcf\(len die in zo'n oorlog
zouden omkomen, maar waarom zou het
in onze generatie plotseling anders zijn
dan in alle vroegere gencratil'S? Tja,
waarom?
Er been complkatie! Het weten-

schappelijk ,'n lochnisch vernuft van de
mens heeft ertoe geleid dat sin,ls de
vorige oorlog - ,ia de onhllikkeling-van
kernwapens cn biologische en chemische
wapens - hpt gewddsvcnnog ••n van de
mens zodanig is ontplooid dal het ~,.,.
bruik daarvan in f'en oorlog tot gehele
of bijna gehele vernictiging van het le-
ven op aarde zou kunr>cnleiden.

En daarmede is oorlog onmogelijk ge-
worden en is zeHs {'('n bt'perkt gf'wa-
pt'lld conflict op een afgebakend plekje
van de aarde levensgevaarliik geworden,
omdat je nooit w~.•.-t waar het toe leidt,
1.0 gauw één van de grote, d.w.z. mo-
derne wapens bezittende mogendheden
er zich mee gaat bemoeien.

Dat is de kern van de zaak: oorlog is
onmogdijk geworden! Tenzij het je na-
tuurlijk niet zoveel kan schelen of het
leven op aarde blijft voortbestaan.
Je kan de vraag dus ook anders for-

muleren, nL willen mensen voortbestaan,
ja, of neen?

Als het antwoord 'ja' luidt, dan moe-
ten we geen oorlog m('er vOt"ren. En
Jaar zitten we nu wel een bcctje mee.
Je zou kunnen zeggen dat alle inter-

nationale politiek tot nu toc werd ge-
voerd met op de achtergrond de ge-
dachte dal oorlog als laatste en krach-
tigste argument aanwezi.ltWIlS.\Ve 7'(}u-
den nu de politiek moeten onldt:'kken
waarbij oorlogvoercn van tevoren reros
is uit~eslot,'O. En dat i.~et'n heel nieuwe
,geJachte.

Laten we ("('Tlijkzijn: aL~we dl' oor-
10,1('uitbannen, dan dOt'n we dat niet
in de {"('rsteplaats uit nlla,t~'1llidde of
medt'lllemelijkheid, maar vooral omdat
we willen voortbestaan. Het voortbestaan
van de vijand zullen we dan op de koop
toe moeten nemen.

XO,l('ev.'n over dat voortbestaan, Het
;~ mijn vaste overtui!ting dat in men-
sen onuitroeibaar de wil lot voortbe-
staan aanwezig is. En deze wil is het
die thans van alle kanten, ook van de
Russische, in opstand komt bij de ge-
dachte dat we ,bt voortbestaan in ,"en
oorlog onmogelijk zouden maken.

\Ve smeken tt'~cnwotlrdiJl internatio-
naal zelfs over: snrvival ('thics, d.w.z.
cen menselijke moraal, waardoor het
voortbestaan van mensen zou ,"'Ordenge-
garandeerd.
Inderdaad rn wc behoeven ook: sur-

vival polities. survival economies, sur-
vival educatinn en,.. survival anna-
mrn!!

\Ve willen voortiJc"taan! Er zijn mt'Cr
7.aken dic dat voortbestaan bedreigen,
zoaL~de overbevolking, de honger in
wote delen van de wereld, de ra~sen-
ongelijkheid, maar het 'WUrgendst van
alle is de aanww.i~heid van grote hoe-
veelheden atomair, bioloJtisch en che.
misch ()()T1(lgsmateriaa~daardoor staat
de mens heel reëel aan de rand van de
afgrond.

\Vaarom houden we er dan eigenlijk
niet mee op? Tia, waarom niN?
Die onmogelijkheid om oorlog te voc-

ren komt op een zeer on,gclegcn ogen.
blik. We waren waarschijnlijk in de we-
reld alwecr aan C("Iloorlog toe. De ma-
teriële bela~entegenstellingen, de poli-
tieke ver.lchillen, de ideolo!tische con-
trasten cn vooral het onderling wan-
trouwen zijn langzamerhand groot ge-
JlO<'1{om via de Wt'g van ongelukkig
uitvallende conflicten (Cuba, Berlijn,

*



Vietnam) van<i:l.agof morg:C'ntot ",en
oorlog te vO£"]"",n.
Maar we houden wed",rzijds stand on-

dN onze magische atoomparaplu's. ,Ve
hebht-n g:e",noorlog op /.,'1"ondvan de
wederzijdse angst, we h('"hb(,ngeen vre<:k
op grond van het wederzijds wantrou-
wen.

Dat is, in eC'nnote<lop, h",1g{'weldige
proble<>m.Een prohlH'm dat vel'l ver.
d{'r en diep,'r gaat dan aDt,CIl.de vraag
van ht-wapening en ontwapcning.
Ik I••.,n cr zo Jl:oedals zek•.r van dat

zonder dc v('rschrikkdijke aanwezigheid
van atomaire, hiologi.sche en chcmische
wapcmen de wereld van vandaa.l!:"met
voorspelbare zekerheid zou afglijdl'n
naar de volgende w("{eldoorlog,

lId kan en mal': echter niet, want
;lIht door die wapcns is oorlog onmf)JW-
lijk.
In deze precaire situatil' hedt de Sy-

node van de Hervonnde Kerk hiolar
'nren' uit~;esproken tegen de kernwa-
P('nCIl.,

Dit 'ne{'n' kwam vooral in twee 7.in-
nen van her rapport pr<:>gl.lantnaar vo-
Wil. Ik laai dw.e zinnen hier volgen:
'Op grond van wat wij OVl'rde vre-

destaak van de kr.rk l'n over de aard
van de k('tnwapt'nen heblwn gl"wg,l,
mag de k('rk dan ook niet amleTSdol'n
dan f'en radicaal "nren" tegen de kern-
wapenen uitspreken: (bb:. 24)
"Val men in de wereld n11reMs ze-

ker mO<'twetpn van de christen",n en
van de h'rk is dat zij van oordeel zijn,
dat k<-rnwapen<.>nook in hl't l.lit{'l"Slcge-
val nil'1 gehruikt mog<.>nworden en dal
christ",nen het niet voor hun aan het
'Voord = de beloften Gods l/;ebonden
geweten zulll"ll kunnen v"rantwoorden
aan zulk eton oorlog: md kernwapen",n
hun medewerKinl/;Ie v("{lcnf.'ll..'(hlz.44)

Om misverstand tc voorkomen: uit de
v"..dere discussie is gebleken dal dc
Synode hicnncde niet CC1lpleidooi voor
oenzijdis;:ewestelijke ontwapenin~ of voor
per<oonlijke dienslweigering heeft wil_
len leveren.

De grote vraag blijft echter wel: h",..
komen Wl.'uil de impas.'e?
Ik zou het antwoord daarop als volgt

willen formuleren: Als de oorlmt onmo-
iZelijkis, dan mllen wc de vrede mOl/;e-
lijk ffiOC'tenmaken!

Ik heb persoonlijk het rapport van .Ic
synnde ook z6 1X'p"f'JlCTl:het is n;('1 in
de 1.'1'!Sleplaats een oproep tol rmtwH-
pening, maar een ht-roep op regerinl': en
volk om hd nnmog,,1ijke mogelijk Ic
maken, nl. de vrede,
'Vaarom? Omdat de Synode ".'n IJe_

slist en onvon•.•••..aard"lijk net'n 7.e!rt le-
l'en een oorlog die de gehele of bijna
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Jl:ehcleoml.'rgang v,m h("\ Jev••n op aar_
de zou kunnen belek('nt'n,
Is het wel mogelijk om vanuil een

chrislelijke of humanislist'\'e 1""7.nrgd_
heid om de mens iets anders te 7('g:gen?
Totale oorlog is nnmnJl:elijken mal/;

,laarnm nil't gev&"rdworden.

"'elke kanM'nhehbt'n we om lot vred"
te gerakl'n?
Ik ffiet'll dat daarvoor eersk voor-

waarde is dat onze gezamenlijke wil om
voort te Ilt-~Iaanalom handelen door-
dringt. Als Iwt rapport van de synode
.lit h('St'f in brede krinJl:hl'eft opgerÜ'-'-
pen. dan is dat een grote verdienste er-
van.

~faar het is tegelijkertijd niet meer
dan (-'('nhegin. En reeds bij dt, volgen-
de stap zijn we n;d meer eensgezind.
Er zijn metJ.sendi" men",n dal als wc

nu maar gaan ontwapl'ncn, desn()()(lshet
Westen of Nederland aJlt'CTl,dat dan
ret"(ls heel wat gewonnl'n is. Er zijn
anderen die menen dat we ons vooral
niel van de "ijs mO<'tf.'ll.laten breng,'n
en dat we 'rustig' door mm'h'n gaan
met lX'wnpenen.

M.i. zijn beide g•.tlachlt'll \<. simpli-
ficerend. IJd vraaWituk is ved gewd-
.lig"r t'n zou ook heel and,'rs geformu-
lN.'rdmoeten worden.
Prof. dr. ir. A. van L""'lIwen SJ ht'"C'ft

7.ieh in Ermelo uitg"sproken voor een
bescheiden 'Tlt'"ell'waarmee hij bedoel-
de dat we {'(.'nveelheid van activil('il<'n
op I,,,t g{'bied van de mondiall.' samen-
werking 7.ullen mnelen verrichten al-
vorens we <.-'CO voUedil/; 'n•."(,n' kunnl'n
en mog(-'nuitspreken.

Daarin hl'eft; PHlf. Van L''''lIw''n on-
l/;dwijfdd gelijk, hel principiële neen
van tie synnde wordt eersl l'l'n rl'ët'l
lWenals we kans 7if.'ll.de vrede tol wer-
k",lijkhcidte maken.

\laar kunnen "n willen we dat samen
met de communistische landen? Daar
ligt m.i. Je kern van de zaak. 'ViII"n
t'n kunnen we in vrooe leven met de
communistische land",n? En omgt,ke."nl:
"illen de communisten dat md ons?

Ik meen dat wie zieh werkelijk md
hcl vraal/;Stukvan oorhlll; en vrooe wil
bez:ighouden, niet om dit vraal/;stukkan
htoen lopen.

~1I is h"t duidelijk dat we cigt'l1lijk
gH'n keuze hehlwn. Tem.jj w,' samen
mei de communist",n willen ondergaan.
Ik zie wel l'cn uilgangspunt, nl. mijn
overtujgin~ dat ook de communistische
landen willen voorthc!;taan.
In het Oooten en het Westl.'nontwikkr..

Ir.n zkh onge"'ijfeld de eerst" h,k"nen
van wat in ,lit artikel rct"ds H'rder is
I'(enoemd de 'survival ethics', En daar-

mede zijn we aange1aml hii h••t ollde,
mee,;! beklemmende vraag,stllk van on-
ze lijd: Is (.'(lë~ist",ntieen wl'lIithl eo-
0pl'1"atit' mei commlmiskn mogelijk?
Ondanks all("'5?

Ik n"t'lTl dat 'ondanks all(os' Ilt,d
zwaar. Als westers humanist lwh ik on_
ow'rkomdijke 1"'7waren leg••n ft'n aan_
tal comm(lnisl~s{'he doctrines. En ik
weet nok welke afselmwelijkc dad,,'n in
communistis(,he landen I.a.v. mt'men
zijn begaan. Maar ik vraag m•• Il'gl'lij-
kerlijd af of we wel voldoende hereit!
zijn tot een vér- en dil.'pgaande confron-
tatie md de eommunislisclw mnlie\"{'n.
IwdOl.'linJl:enPn ontwikkl'lingen.

Om misverstamll'n te vomkoml'n: h"1
gaal in mijn g•••laehten niet om {~n
gee;<;telijkecapitulatie. Ik kan md mijn
humanistis(.,he beginselen nit,t marchan_
,leren. Maar het gaat om e,'n niet-afla-
tend ond",rz(}(-'knaar de mog,.lijkht'(len
van een samen voortlx-slaan, in het be-
sef dat dit voortbcstnn ind('rdaad op
het sp'" slaat.

AUe mogelijkheden tlie prof. Vau
I.••.,..(lwellin Ermelo ll""ft opw'somd voor
internalional" en mondiall' saml'nwer-
king, staan of vallen met de vraag of
",ij ccn modus vivendi wett-'Tlte vin<1"n
met tie •.'Ommll.nislen.
En zijn we eigenlijk al niet lang m('t

elkaar op weg? Het ker~lopverdrag van
~foo;kou,de ui""iS5elinl':Van wetensdlllp_
pelijke ervaringen en de i>t-ginn"ml••w('.
wns"happ••lijke samenwerkinl/;,{Je groei-
ende aandacht voor de w"dt'r"jjdse eco-
nomis(..he syslemen, de cultUrele uit-
wis",lin~en?

Er ZO(l'K,k vet.'!teK"fl"w'rg,'~leldkm..
nen wonl.'n: d{' wl'{I.'r7.ij,l,•. mach/spoli.
ti••k, spinnage en p('nl'tratie, de I:••.drei-
ging iedere k{'{'fweer met geweld, het
wantrouwen.
Er is nog voldoende r,,.I"n tot som.

i>t-rhl'id t'n toch is cr wt'1 wat w'ran-
tIL.,.dde laatste jaren.

Er zl1lll'nongetwijfl.'ldnog nieuwe ('ri-
Se;<;uithrekt'n in de verhouding Oost-
\Vest en als d" teh,ncn ons niet be<lri•._
gen, is zo'n nieuwe cri.sis zich thans
rond Vif'lnan1 aan h",t VOnnen. Er zijn
waarschijnlijk "'eer dn'ig"Tld" dagl.'n op
til!
De mensheid houdt hanr hart vast op

zulke momenten, wnnt Wl'kunnen wf't"n
wat er op het sp"l slaat ah het eens
werkelijk mis zou Jl:aan.

Daarom is f'{'n verdere onlspanninll;
dringend noodzakelijk. Die wu gevonden
k"nn•.'n w(lnl.'Il in f'en volgende g"",,-'1_
me"liik" slap op het ontwap",ningsplui.
liet vt'rlrouwen dat tla,In>Otlrnodi:« i.s,
7.uud"n ti" (."(lIllmunistenknnnen winm",
uit de wrl••nsçhap dat hct 'V,.~tert 11t,-



Jong beginnen-g eil of slecht?

En ik durf er mijn hand tlid voor in
het vuur tt' stekt'n tlat in {lil' sedor soms
niet te veel wordt gevra.<ll'dvan een
jongen of een meisje dat als de trots
van de Olld"rs door het (jonge) leven
gaat.

W1NURT"'- ••••••11>'l8 • 5*

misschien te jong, ('('n hoeveelheid trai-
ning mud volbrt.'IIgen die nadelig is
voor de ontwikkeling en de ,pedsheid
van het kind in de jart."Il.tussen Zt~ en
twaaU zal beknotten, Zij hebbt.'II (soms)
ock gelijk.

Gevaarlijke keuze

I1"t is natuurlijk zee~ gev,larlijk om
zonder een gedegen kennis van l..1.kt'IIte
ki(7.envoor Un van de twee mogelijkhe.
den. De Zwemhond heeft het probleem
met Zet'r Vt'(,j ernst onder ogen j,(C"áen
en daarna het laatste woord gelaten
aan et'n meclist'hecommissie.

Voor de zwel1bport was uiteraard te
hopen dat het oo,,1t'(,1van de t'Ommis-
~ie uitvalt ten gumte van het wedstrijd_
zwemmen voor zt'('r jeugtligen, Een ne_
gatief oordt..,l Wil ons land als zwem-
natie volledig 'vernietigen'. Immers, in
alle andere 1and"nmet een sterke zwem-
ploeg i.~het jeugdzw("mmen_ in Ameri_
ka zegt men aj,(egrouIJ-swimming_ al
enige jar('n de hasis voor latere succes-
~n, In Amerikaanse s'Dortkranlen kan
men uitgebrei,le verslagen lezen van
Wt..J.strijtlenvoar de gr(}(,p9- en lO-jari-
gen, voor 11- t,n 12-jarigen en zelfs voor
z{'ven- en achtjarige jongens "n meis-
jes .

Hl'! is overigens gOt"dte Ix'denken Wit
niet allet'n in de sport soms zet'r jong
offers wonlen gt'Vraagd om later de top
te bereiken. Et"!l jongen die et,.'11groot
violist wil worden, 7~1lal heel jong t'IIi-
ge uren ptT dag moeten stutier('II,

Enige weken gele<1enh(,b ik enl.:e1e
van de Amcrikaame 'topper,;' die met
dit 'age group swimming' zijn 'groot-
gebracht', in de Duil'e havt'llslad Bre-
m,'n untmoet. Oppervlal.:kiggezi('n heb_
ben stt'fn'n als Sharon Stouder, Donna
.Ie VamlIa cn Steve Clark ondanks hun
jarenlange harde training nicls van Imn
jeugclige 1t'Vt'lISI1L~tverlofen. En dichter
hij huis is Ada Kok - die als vijftien_
jarige al Europees kampioene was _ een
voorheeldig sportmeisjc te noemen.

Ik geloof dat hl'! rapport van de
Zwembond niet alleen voor de 70.OtXlle-
den van de KNZB van belang is. Ie<1er-
een die zich de opvOt'dingvan lijn kimle-
ren aantrekt - ell spt"Cltde sport daar-
bij niet vaak een grote rol? - zou de
conclusies moeten lezen. Zelfs de vader
die de maandagkrant altijd ongelezen
in de hOli'kwerpt ...

IIENK LlCHTEM'ELDT

Ik kan mt. voorstdIen dat er ouders
zijn die zich clan bedenkelijk acht••r het
oor krahben en zeggen: 'Moet dat nou?
Kan 7.e niet t'("Il.paar jaar wachtt'nP'

Het meisje van zeven dat thuiskomt
met cle Vl"aa.l!:: '~1ag ik lid worden van
de zwemdub' krijgt - wanneer de ouders
de nkt UJ lage kosten kunnen dragen _
waarschijnlijk wd een positief antwoord.
~laar wat gebeurt er als de trainer
van de club op bczO<.-kkomt en zegt:
'~feneer, uw dochter heeft aanleg voor
ht"t zwemmen. Ik zou haar graag oncl"r
mijn h'x'de nemen. Als ze serieus mee-
werkt, kan ze op haar at,hlste jaar al
aan wt'(lstrijden(kdnemen:

Ocw maaml is er, dacht ik, weer zo'n
za.ak aan de orde waarvoor nit,t alleen
dl' sportlienwhbcrs belanl<ste1lingzullen
heblwn,

Ot' Olulers denkt'n dat hun kind jong,

Daar li~ dt, conflictstof. De sportlei-
dt,f'l willen het tatent zo vroeg mogelijk
laten wennen aan dl' sportieve omstan_
dighe<1endie behoren hij de topsport.
Zij hebben gelijk,

De belangstelling voor de ~'Portver-
toont in ons land pil.kenen dalt'n. Er zijn
mensen die de maandagkrant met een ge-
voel van walging opzij,ehuiven, omdat ze
helemaal gcen interesse ht.bben voor de
uil~lag van de wt'{6trijd Aniance-C(}(,~,
~faar amler('fi lezen de sportpagina's
van de eer~1"tot de laatste letter.

Het gaat ditmaal niet om ecn gevier-
de sler of om een geruchtmakende af-
faire. Kee, de bron van het nieuws ligt
bij het prille begin van de sport. De
Koninklijke KcdtTland~e Zwemhond
heeft Ilt't rapport uitgt'bracht waarin
zijn medisd'e commissie zich uitspreekt
over hd deelll(>menaan wedstrijden voor
zCt"l"jeugdigen. Er wonlt in d" Zwem-
bond al wie jaren ernstig gediscussi{,t,.d
over de vraag of mt'n kindert"ll.van 1."",
ZCV('fijaar kan laten deelntmwn aan
w,,,,lstrijden en kampioenschappen
met de daaraan verbonden traningsei-
sen - zonder dat tT gevaar bestaat
voor lkhanwlijk en (vooral) geestelijk
welzijn, Ik geloof dat dit punt in <lllela-
Il:en van onze bevolking de aandacht
zal tr{,kkt'Il.'Vant men betrekt zet.••.snel
de opvoeclinl{Vllnde eigen kinderen bij
de7_e7.aak.

Slet-bts bij uil"LOnderingkomt een ge-
beurtenis in de sport (lndf'l"tle aandacht
van vrijwel it'{ler{'('n.Een ,d,andaal bij
voorlx,eld zoals dat van de venneende
dopin)l;van zwemster Sita I'osthumus in
1960. Of de sportk'Vcen maatsehappelij-
ke h..'Vensloopvan Anion Geesink,die zijn
,lWÛt'htbijna It'(lere dag in kranl of up
TV-,chenn kan aal~,chouwen.
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Dit artikel wil daarom niet in de eer-
ste plaats standpunb:'n verkondigen,
maar het wil e"tl opwekkinlt zijn _ aan
iedereen - tot verdere doordenking.

H. Lll'S

lId hoV('nstaande is ges('hreven van-
uit de mentalil('jt van e"n geestelijk
verzorger. De geestdijkt, verzorgns in
de strijdkrachten zijn geen propagamlis-
kn voor 1Je\\'apeningof ontwapening.
IIct is wt'l de taak van de geestelijke

verzorgers om het tlenk('n over de grott'
l{'vensproblematit,k te hevonlcren.
Daarhij zal enge t'f.,nzijdigheidaltijd ver-
meden moden worden.

Indi{'n het vraagshIK van de kernwa-
pens in de Kederlandse strijdkrachten
werkdijk onderwerp van gesprek kan
en mail: zijn, dan zullen geesteliJke ver_
zorgers daarin hun aandeel kunnen le-
veren door de cleelneme1"Ste helpen ook
en vooral vanuit de lev('nsbeschouwe-
lijke achtergrond tot een doorlichting
V,ln d(' problematiek te komen. \fen
hoede zieh daarhij als geestelijke ver-
zorger voor voorbarige v"rkondiging-van
standpunten, Dat staat bijna altijd de
werkelijke overdenking in de weg.

Cet'stelijke verzorgers kunnen mensen
helpen, niet door hun een standpunt te
leveren maar door hen 7.o7.{'erte inspi-
rer('n dal zij zieh zelf een standpuIlt
willen en knnnen vannen.

Zowel in het rapport van de svnode
als in het voorstel van Il<'tmngr~s Van
het J[umanistis('h Verbond vindt men
meN uitgewerkte denkbt.'dden op dil
w,bied en dat vonnt in beide stukken
ht't waardevolle positieve element. ~Iaar
nogmaak beide stukken gaan uit van
een hartslll('htelijke wil tot voortbestaan,
van de 'mensonwaardigheid' van {Jeoor-
log met atomaire, hiologische en ehc-
mische wapenen.

Ik weet dat sommige mensell dat
maar een bedenkelijke cn riskante zaak
vinden. 'Vie echter t'cn werkdijke en
vcrantwoorde doordenking dt,r dingen
vrel:'St,hedt m.i. weinig vertrouwen in
eigen standpunt,

slist geen kernoorlog wil. Dat mógen
de communist{'n niet alleen weten, ze
móéten dat oOKweten. Alleen in dat
vertrouwen zullen zij zdf in beweging
kunnen komen.

Er zullen zeker weder7.ijdsrisico's ge-
nomt'n moeten worden. Risk'O's dil' ik
hier niet kan uitcijferen, maar die zo-
wel kunnen v(lortkomen uit e('n ver-
keerde hewapeningspol.itiek als uit t'cn
verkeerde ontwapeningspolitiek. Daar-
om is allet'n met de woordt'n bewape_
ning en ontwapening 7.ckerniet de hoog.
sle \\ijsheid op dit t('rrt'ln geuit.



Toiletten en
motivatie
Altijd als ik een militair toilet betreed dat vooral gebruikt wordt door dienst-
plichtigen, valt mij het geweldige verschil op tussen dit en alle andere min
of meer openbare toiletten.
In beide is de drang om op deuren en muren kreatief bezig te zijn evcll groot
als die andere, maar er is een gloot versdlil in de onderwerpen die tot die
kreatic\"c uitingen inspirereIl.
Is het in bijna alle toiletten vooral de sexualiteit die de bezoeker brengt tot
verbale of picturale expressie, in het militaire toilet zijn de drijfveren uitge-
sproken kuis. Slechts het aantal nog te dienen dagen van de betrokken skri-
bent vonnen de inspiratiebron en als gemeenste scheld\voord zult u daar aan-
treffen het woord 'BolI', Allerlei variaties van dit begrip komen voor en zo
vond ik laatst zelfs: 'Frisse Vrudlt!'.
'Vaarom vertel ik dit? Omdat het mij verbijstelt dat alle driften, zelfs de
voortplantingsdrift, stukslaan op dit unieke feit dat blijkbaar alle dienslplich.
tigen bezighoudt, de afzwa<lidatulll.
Het aantal dagen is van belang en "erder helemaal niets. Alle mogelijke auto-
riteiten en functionarissen vragen ûch af hoe de 1\'ederiand.~edienstplichtige
te doordringen van de noodzaak van een betere inzet, alles faalde tot nu toe.
Dr. L. de Jong, u weet we!, de historicus, betoogde onlangs dat we lerin~
moeten trekken uit de harde lessen van de geschiedenis.
Er verscheen een rapport vun de werkgroep militaire motivatie waaruit blijkt
dat men heel wel weet wat er nodig is. De scheidende commandant van de
Luchtmacht heeft er in al zijn afscheidstoespraken ml.'t nadruk op gewezen.
~faar daarmee \"t'rulldcrde niets. Slechts het aantal nog te dienen dagen telt,
en verder kan niemand ergens mee zitten.
Steeds vaker hoor ik om mij heen: 'liet is typische een zaak VUil de geeste-
lijke verzorging om daur nu eens iets aan te doen'.
Laten wij llOg eens duidelijk stellen dat wij deze sugg(':;tie afwijzen.
De geestelijke verzorging is er niet voor om daar waar de staatsburgcrlijke
opvoeding faalt, in te springen. De geestelijke verzorging is er voor om die
processen op gang te brengen en te houden waarin diegene die zich aan
haar toevertrouwen de gelegenheid krijgen zic:hte ontplooicn tot ('Cnkritisch
en toegewijd deelnemer Hande memelijke samenleving. Dat bdekent dat de
dienstplichtige militairen cvcnals de vrijwillig dienende zo behoren te l1an-
delen als zij zelf menen dat juist is, dat kan een grotere inzet met zich mee-
brengen, maar hf't hoeft niet.

11. J. v. SA:\DWIJK
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Dienstbevel

Het diemJtbe-vcl is voor de militairen een voortdurende bedreiging van
de persoonlijke vrijheid. Wie als gewoon burgerman wat langer rond.
kijkt in de militaire samenleving gaat zich steeds meer verbazen over
"het dienstbevel" en over alles wat daarmee geregeld kan worden.

Ik herinner me nog hoe in het begin van de Rinus Wehrman-affaire bij
allerlei diskussies over lang of kort haar (en de vrijheid om daar zelf
llver te kunnen beslissen) beroepsmilitairen mij meedeelden dat het
daar eigenlijk helemaal niet over ging, Rinus Wehrman had ge\veigerd
ecn dienstbevel op te volgen en daarvoor zou hij moeten boeten. En het
valt niet moeilijk om andere voorbeelden aan te voeren waarin dat
dienstbevel zijn magi9che werking uitoefent.

In Twintig (het blad van de V.V.D.M.) wordt daarvan, als het waar is,
wel een h_lmooi voorbeeld gegeven: een kommandant die ccn mindere
het dienstbevel geeft elk te verspreiden geschrift eerst aan hem te tonen
en een veronachtzaming van dit dienstbevel dan ook prompt met zes
dagen verzwaard bestraft. En dat terwijl het H.M.G. heeft uitgesproken
dat niemand gestraft kan worden wegens het verspreiden van een ge-
schrift zonder daar tevoren toestemming voor te hebben gevraagd.
Door het H.M.G. werden deze zes dagen verzwaard veranderd in vier
dagen lleht.

Zo kan een dienstbevel dus blijkbaar zelfs worden gebruikt om de beo
!rtaande rechtsorde op de kop te zetten.
Het hoeft niet te verbazen dat dienstplichtige militairen vaak het gevoel
hebben in een sfeer van willekeur terecht gekomen te zijn. Nu is dat
dienstbevel de uitdrukking van wat in het Reglement op de Krijgstucht
nog altijd genoemd wordt de "ondergeschiktheid" van de militair aan
zijn meerdere. Dat is voor deze tijd al een weinig passende term maar
als we het even losmaken van de emoties die men aan zo'n ouderwets
W"oorctzou kunnen verbinden dan betekent het de uitdrukking van het
feit dat tijdens gevechtshandelingen het dienstbevel en de daaraan ver-
schuldigde gehoorzaamheid beslissend zijn.

Ik denk dat niemand, het bestaan van strijdkrachten eenmaal geaccep-
teerd, tegen deze werking van het dienstbevel bezwaren heeft. En waar-
schijnlijk evenmin tegen bepaalde oefeningen in vredestijd waarin mi-
litairen wordt geleerd op grond van het dienstbevel hun werk te ver-
richten.

Maar men overtrekt de zaak natuurlijk volledig als men in vredestijd
het gehele dagelijkse leven van de militair op de basis van het dienst-
N>Vf'1 gaat regelen. Wat redelijk leek voor oorlogstijd en oefeningen
wordt dan onredelijk en weerzinwekkend.

Daarom zal zo !'lpoedig mogelijk moeten worden vastgesteld dat het
dienstbevel alleen in bepaalde omstandigheden, b.V. tijdens oorlogshan-
delingen en bepaalde oefeningen van kracht is, en dat overigens ook
vvur militairen nonnale verhoudingen gelden.

Kunnen deze dan verder doen wat ze willen?
Uat i"l om:m, ook ut het nonnale bedrijfsleven gelden huishoudelijke
rep:els en werkopdrachten die niet ongestraft kunnen worden veronacht.
zaamd. Dat alles kan geregeld worden zonder dat de militaire rechter er
aan te pas behoeft te komen.

Als ik de -sfeer goed aanvoel dan lijkt het mij dat de laatste tijd de ver-
houdingen in de militaire dienst zich wat beginnen te verharden. Laten
we uiterst voorzichtig zijn met deze ontwikkeling! Eer men het weet is
men beland bij een zeer gespannen toestand.
Een werkelijke ontspanning zou bereikt kunnen worden door het schep-
pen van een leef. en werkklimaat waarin iedere militair het gevoel
krij~ dat hij als volwaardie mens wordt erkend en behandeld.

RED.
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Op 23 januari 1973heb ik
de minister van defensie
bericbt dat ik besloten
heb voortaan mijn werk
als hoofdraadsman te
verrichten in burger-
kleding.
liet is niet voor de eerste
maal dat in onze kring de
kwestie van het uniform
aan de orde komt. In het
rapport ,,Nu en Straks"
van alle humanistische
raadslieden en vor-
mingsleiders in de
strijdkrachten van 1
september 1970schreven
wij op bladdjde U: ,,Het
zal er in de komende
jaren voor de verschil.
lende richtingen in de
gee5telijke verzorging om
gaan hun positie zo
duidelijk en zo zuiver
mogelijk en voor ieder-
een begrijpelijk te stel.
len.
In verband daarmee
dient het ernstige over-
weging, of bet uniform
en de onderscbeidlngs.
tekeD!l wel gehandhaafd
kunnen blijven. Het is
Immers duidelijk ge-
bleken, dat die - en
vooral bij nJet-mJlItairen
- misverstand wekken.
Een oplossing zou kun-
nen zijn, dat de ret!!lte-
lijke verzoreers In vre-
destijd rewoon In bur-
rerkledlng werken, ter-
wijl er voor oorlogstijd
nationaal of Internatio-
naal aparte kleding voor
hen ontworpen zou
kunnen worden, waaraan
dj direkt als leestelljke
venorgers herkenbaar
zijn. Op deze wijze zouden
de onderscheidingstekens
vanzelf verdwijnen."
Nadien is de vraag of
geestelijke verzorrers
hun werk In het militaire
unlform moeten ver.
richten ook elders ter
sprake eekomen. In het
interim.rapport van de
door de minister van
defensie ineestelde
Stuurrroep Maatschap-
pelijke Invloeden in de
Krijrsmacht wordt op
bIL.18 bij het onderwerp
•.IntelTatle van krijp-
macht en maatschappij"
een aantal vraeen ee-
steid, waarvan er één
iuidt ,,DIent men gees-

telijke '•..enorrers In
uniform te steken?"
De stuureroep is In dit
interim-rapport aan de
beantwoordlnr van de
vraal blijkbaar nog niet
toeeekomen maar bij de
verdere bestuderine van
de aan baar toever-
trouwde v"aarstukken
zal toch wel naar een
antwoord moeten worden
lezocht.
liet is duidelijk dat in de
eerste plaats de eeeste-
lijlu, venorrers zelf hun
meniD&,op dit punt
kenbaar zullen moeten
maken.
De 1T0ep bumanlstisehe
raadslieden en vor-
minpielders heeft dan
ook aan de stuurgroep
laten weten dat dj de
door de siuurlToep ge-
stelde vraar ontkennend
beantwoordt.
Nu Is het in de st"ijlll-
krachten en ook daar
bulten vaak zo dat
sommiee, toch dringende
problemen, jarenlang in
allerlei kommIssIes
blijven ,.haJl&'en".Ieder-
een weet dan dat het
vraagstuk in bt!!lpreklnr
is maar er komt een-
voudlr geen antwoord.
In een poelng om een
dergelijke impasse op dit
punt te voorkomen heb
Ik mijn brief aan de
ministe" I"esehreven.
Mijn hoofdarrument
daarbij is dat - mede aiB
gevolg van het dral'en
van het militaire unifl'lrm
- allerlei misverstanden
rond de funktie van
geestelijk verzorger In de
strijdkrachten djn ont.
staan.
Het belangrijkste mis-
ve1'5tand is dat geeste-
lijke venorrers de in.
tentie zouden hebben de
militaire doeleinden van
de strijdkrachten mede te
helpen verwerkelijken.
Het b een misverstand
dat ln de krijpDlacht, tot
bij de hoogste kom-
mandanten, en daar
bulten, bij burgers,
berhaaldelijk voorkomt .
Ik acht het in het belang
van de strijdkracbten
zelf èn van de geestelijke
verzorgers om dit mis-
ventand Ie best"ijden.

Geestelijke verzorl'ers
~ijn er m.1.om eeeste-
lijke verzorgInI' te l'eVen
aan de mensen in de
stl'ijdkraehten en zij
dienen daarbij uiteraard
rekenInI' te houden met
de situatie waarin deze
mensen verkeren maar
dat behoort niet te ge-
schieden met de bedoe-
ling de mlUtalre doel.
einden van de strijd-
krachten te steunen of te
ondermijnen.
Natuurlijk zullen gees-
telijke verzorgers hun
persoonlijke opvattlnl'en
hebben ove" de militaire
doeleinden van de
strijdkrachten maar dj
behoren die m.1.niet tot
inzet te maken van hun
werk.
Geestelijke verzorginI' is
niel het verkondigen van
persoonlijke opvattinren
maar het begeleiden van
mensen, met name op
reesteIIjk en zedelijk
rebled, op zodanige wijze
dat deze in staat raken of
bete" In staat raken om
ellen opvattInIen, me-
nloeen en overtull'ingen
te verwe"ven en er naar
te leven, terwijl daar-
naast natuurlijk de in-
dividUele verzorriDr bij
persoonlijke moeilijk-
heden van 11'00tbelang".Hoewel deze zienswijze
vanaf het begin door de
humanistische reesteliJke
verzorging Is beleden en
uiteengezet bemerk Ik
toeh steeds meer dat ook
wij, op 1T0nd van het felt
dat we biJ ons werk het
militaire uniform dragen.
aanleidInI' leven tot het
in het vorenstaande ge.
noemde misverstand. Ik
meen dat men daaruit de
konsekwentles behoort te
trekken, vandaar mijn
brief aan de minbter.
Ik heb er oor VOO" dat
een derrelijk besluit
praktische moeilijkheden
met zich mee brengt. liet
lijkt ook miJ onmorelljk
in eventuele oodogs-
olll.Standlgheden of in
vredestijd bij oefeningen
te velde de strijdkrach-
ten als geestelijk ver-
~o"ger te begeleiden ln
burgerkledlnr.
De jubte oplosslnr
daarvoor wo"dt reeds in
het reciteerde stuk uit de
nota ,.Nu en Straks" van
de bumanbtische eees-

telijke verzorrlnr aan.
rereven: Er zou voor de
geestelijke verzorlers
aparte dienstkledlnr
moeten worden be-
schikbaar gesteld die zij
in renoemde omstan-
digheden kunnen dragen
en die hen zonder meer
ab geestelijke verzorren
~ou herkenbaar maken,
Ik heb de minister In
mijn brief dan ook ver-
zocht de beschikbaar-
stellInI' van zulke
diensikleding in over-
Wel'lnr te willen nemen.
Zo lang dat nol' niet het
reval Is blijf Ik bereid in
oorlop- en oefenom-
standll'heden het mili-
taire veldtenue te draren.
voorzien van de z.I'. ro-
de-kruisband. Voor mij is
dat aanvaardbaar omdat
juist de rode kruÜlband
. het nlet.mUltair zijn
(althans het non-com-
battant zijn) van de
drager ervan aanreeft.
Maar Ik bUjf het wel een
rebrekklee oplossIn&,
vinden en ik hoop dat de
door mij genoemde
aparte dlenslkledlnl' er
gauw komt.
Tot slot nog een op-
merklnr ove" een ult.
spraak die men In som-
mige k"lngen noeal eens
tegen komt: Het dragen
van het militaire uniform
zou nu juist het middel
zijn waardoor geCllltelijke
verzorgers hun solida-
riteit met de mensen in
de strijdkrachten tot
ultdrukklnr brengen.
Ik vind het een ver-
keerde argumentatie. In
de eerste plaats ben ik
van mening dat het mi-
litaire uniform eerder
een belrokkenheid bij
het bedrijf dan bij
mensen uitdrukt en voor
zover als bet echt om die
mensen &,aatheeft de
reestelijke verzorler,
gelukkir, vele andere, en
betere, manieren om van
zijn solidariteit te ge.
tuigen. Bovendien, in
deze redenering krlJren
de offlelers-ondel'llChei.
dinptekens., die ook
worden gedragen, toch
wel een pijnlijke nadruk.
Alsof men zich In de
eerste plaats solidair wil
verklaren met mensen in
de offlclel'llranren. En dat
zal, neem ik aan, toeh
niet de bedoeling zijn!

H. LIPS
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GROETEI

Het valt niet te ontkennen dat de groetweiger-
actie van de VVDM van vorig jaar een ongekend
succés is geworden. Precies een jaar later, op
1 augustus, is de groetplicht (met enkele
uih:onderingen) afgeschaft.
Er kan nog lang over worden nagepraat of de
wijze waarop de VVDM de strijd tegen de groet~
plicht heeft gevoerd juist Is geweest. een feit blijft
bet dat het de gevolgen van deze actie, met de
daarbij komende felle discussies, zijn geweest die
de zaak definitief tot het nu bereikte resultaat
hebben gebracht. Daarbij heeft de VVDM
natuurlijk wel de wind in de zeilen gehad. Precies
op het juiste moment trad het drietal
progressieve bewindslieden op dat over dit soort
zaken moderner opvattingen heeft dan oud~
minister De Koster.
En nu is het dan zo ver.
Toch zijn we niet zonder meer gelukkig met de
besluiten die op dit punt zijn genomen.
Uit de beschikking van staatssecretaris
Mommersteeg blijkt dat niet alleen de groetplicht
in een aantal gevallen gehandhaafd blijft (voor
Nederlandse militairen in het buitenland
tegenover buitenlandse militairen, bij ceremoniële
plechtigheden en bij het verrichten van schild.
wachtdiensten) maar dat het ook de bedoeling is
dat in de eerste weken van de opleiding niet
alleen aandacht wordt geschonken aan de
militaire (ere)groet in het kader van het
ceremonieel, maar ook aan het vrijwillig brengen
van de militaire groet, alsmede aan andere
passende vormen van een vrijwillige
beleefdheidsgroet.
Daarnaast acht de staatssecretaris het vanzelf-
sprekend dat de groet, wanneer men in militair
uniform gekleed is, de militaire groet behoort te
zijn, zoals die in de beginopleiding wordt
onderwezen. Hij voegt er aan toe: "dit sluit een
eventueel samengaan met een in de burger-
maatschappij algemeen aanvaarde mondelinge
groet niet uit."
Voortaan mag de soldaat dus tegelijkertijd
salueren en "goedemorgen" zeggen.
Maar er is nog een belangrijk punt: er zullen geen
strafsancties meer zijn tegenover de militair die

",

het salueren nalaat en het alleen op "goede.
morgen, kapitein" boudt.
Dat kan nog wel eens tot merkwaardige situaties
aanleiding geven. Is een soldaat die nu alleen
"goede morgen" zegt onbeleefd of niet? Wie zal
dat bepalen? En als een meerdere hem als
onbeleefd beschouwt welke correctie_
mogelijkheden heeft deze dan nog? Met het
huidige reglement betreffende de krijgstucht in
handen zou die meerdere nog een heel eind
kunnen komen. Maar zal hij het halen bij een
eventueel beklag en zullen met' name de krijgs.
raden, met de beschikking van de staatssecretaris
in handen, tegenover zo'n soldaat nog kunnen
en willen optreden?

Bij het bovenstaande wordt dan gedacht aan
individuele gevallen. Het zal duidelijk zijn dat
als b.v. de dienstplichtigen het in grote
meerderheid op het eenvoudige maar wel.
gemeende "goedemorgen" gaan houden de zaken
spoedig beslist zullen zijn.
Het afschaffen van de groetplicht met de daarbij
behorende strafsancties houdt die mogelijkheid in.
Wij zijn voorstander van normale beleefdheids-
vormen maar we hebben er ernstig berwaar
tegen dat de militair nu heeft te kiezen tussen
onbeleefd zijn of het brengen van de militaire
groet.
Daarom zal vast moeten komen te staan dat de
militair die op normale burgerlijke wijze groet
niet onbeleefd en dus niet laakbaar is.
De beschikking van de staatssecretaris kan, kort
samengevat, worden weergegeven als: er behoeft
niet meer gegroet te worden maar het blijft wel
gewenst dat men het doet.
Nogmaals: dat kan tot merkwaardige situaties
leiden.
Wat niet wegneemt dat de staalssekretaris de
kwestie van de groetplicht in een stadium heeft
gebracht waarbij de militair zelf mede zal
kunnen bepalen op welke wijze hij zijn
meerdere, op beleefde wijze, zal groeten. Daarom
zijn we, ondanks berwaren, verheugd over de
beschikking van de staatssekretaris.

Red.
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Politieke keuze en humanisme

Heeft een humanist iets te zeggen over
politieke keuze? Natuurlijk wet want
een levensovertuiging is niet iets om
alleen maar gevoelig over te pralen.
maar ze heeft betrekking op de levens-
praktijk; dus ook op de politiek. Maar
dat wil niet zeggen, dat humanisme
ons een recept kan levcn'n, waaruit
een politieke keuze rechtstreeks voort-
vloeit. Een lc\'cnsovertuiging is als
het ware een grondhouding, maar die
houding moet in verband gebracht
worden meI de praktijk om lol een
bepaalde keuze te leiden. Die keuze kan
niet theoretisch worden afgeleid uit
de levensovertuiging, maar h;lOgt net
zo goed ar van onze opvattingen over
de maatschappelijke werkelijkheid.
Toch hangen die opvattingen ook weef
af van wal we denken van mens en
wereld, zodat onze keuze het resultaat is
van een ingewikkelde wisselwerking,
Daardoor komt het, dat onder huma-
nisten verschillende op\'attingen over
politiek bl;>staan. Humanisten hebben wel
zo ongeveer dezellde uitgangspunten,
maar ze kunnen loch tot verschilh'nde
politieke keuzen komen, Daarom
vormen de politieke opvattingen v"n
een humanist een persoonlijk standpunt.
terwijl andere humanisten weer :<ndere
standpunten innemen. Toch betekent
humanisme wel iets voor de politieke
keuze: er zijn wel verschillende
humanistische standpunten mogelijk
in de politiek, maar niet alle stand-
punten. Want humanisten zullen altijd
menen. dat het in de politiek gaat
om de menselijke waardigheid, wat
ook verder hun standpunt is. En
menselijke waardigheid betekent erken-
ning van de verbondenheid. de gelijk-
heid "n de vrijheid van de mensen
en ook van de redelijkheid.

\'rijheid ~n gl'lijkheid,
Maar daaro\'er moeten we wel wat
meer zeggen. Verbondenheid betekent
nÎet, dat menSl'n altijd lief voor elkaar
zijn: we weten wel beier, r..laar het
houdt in. dat mensen op elkaar aan-
gewezen zijn. Ze kunnen niet onders
dan met elkaar leven in een maatschappij
waardoor ze ook weer gestempeld
worden. Ze vormen de maatschappij
en de maotschappij vormt hen; daaraan
kunnen ze niet ontsnappen, Ook als

ze zich venetten of elkaar bestrijden
is dat het gevolg van het besef, dal ze
het met elkaar moeten rooien. Niemand
kan zich daaraan onttrekken en als
het dan toch moet, is het dl' moeite
waard om te proberen de samenleving
met elkaar dragelijk te maken.
Dan is er de gelijkheid. Dat wil zeggen
die gelijkheid is er helemaal niet; en
sterker: een volledige gelijkheid zou
een humanist ook volstrekt niet willen.
Uniformiteit is geen humanistisch
ideaal. Maar wat bedoelen we dan~
We willen zeggen, dat de m(>nsen toch
zoze(>r verwant zijn, dat het niet recht-
vaardig gevonden wordt, ;lIs cr schrij-
nende verschillen in rechten en plichten
tussen de mensen blij\'en bestaan,
Het humanistische ideaal is volstrekt
niet. dal alle mensen \'olkomen gelijk
gemaakt worden, maar dat er niet
zo'n ongelijkheid heerst. dat de vrijheid
daardoor niet meer lot haar recht
7.Oll komen. W"nt het is duidelijk. dat
een zekere mate van gelijkheid nodig
is om ~'~'ll zekere mate van vrijheid
voor ,illen mogelijk te maken,
Een zekere mate van vrijheid. Ja zeker,

wanlook de vrijheid is niet onbeperkt.
Nu spreken we helemaal niet over
de ;zogenaamde wilsvrijheid. We weten
wel, dat menselijke vrijheid beheerst
wordt door allerlei innerlijke en maat-
schappelijke krachten. Maar op een
moment komt de mens toch voor een
keuze te staan. Het helpt hem niet
te weten dat die keuze door allerlei
krachten beïnvloed wordt: hij moet
tóch kiezcn~ En als hij gekozen heeft.
wil hij niet. dat zijn kl'uze door machten
van buiten dan nog eens verijdeld
wordt. Dat is in strijd met zijn gevoel
van eigenwaarde, Maar hij weet ook.
dat daarbij ook ruimte moet zijn voor
de keuzevrijheid van anderen. Vandaar
dat hij slechts aanspraak kan maken
op een zekere mate van vrijheid, binnen
het kader \";ln een samenleving, waarin
ieder zo goed mogelijk tot zijn reeht
komt.
Humanisten koesteren in het algemeen
niet de illusie van een volmaakte
verbondenheid, vrijheid en gelijkheid
Zij kunnen wel streven naar een z,
goed mogelijk evenwicht: en daarbij'
komt hun voorkeur \'oor redelijk overleg



hun goed te pas. Ze beseften, dat
de waarheid niet in de uitersten ligt,
maar in de schakeringen. Dat bezorgt
hun soms de naam van haUzachtheid.
Maar welk uiterste zouden ze moeten
kiezen1 De diktatuur, waarin een
uniformegelijkheid alle vrijheid verstikt1
Of een vrijheid, die grote groepen in
schrijnende ellende doet ondergaan1
Daarom zoeken humanisten naar oplos-
singen, waarin niet vergeten wordt,
dat het gaat om een redelijk cvenwirht,
.vaarvanaUemensen kunnen profiteren.

Demokratie
Dit kan nu leiden tot verschillende
politieke standpunten: van links_liberaal,
via gematigd socialistisch tot radikaal-
kritisch. Vaak zullen humanisten jn
sommige opzichten meer naar de ene
kant, in andere meer naar de andere
neigen. In ieder geval kan men met
de ervaring voor ogen als humanist niet
blind vertrouwen op het vrije spel van
de maatschappelijke krachten, en dat
doen de links-liberalen ook niet. Ze
kritisch. veel waarde aan partikulier
sommige',maar binnen een sociaal en
kultureel kader van rechtvaardige ver-
deling en gelijke kansen, dat namens cie
gemeenschap gesteld moet worden.
Humanistische radikalen zullen een
zwaarder accent leggen op de her.
verdeling van macht en medezeggen-
schap en een ander maatschappelijk
systeem, maar toch altijd bedacht op
de persoonlijke ontplooiing in gemeen.
schap, die het doel is van maat-
schappelijke verandering.
Zo kunnen humanisten politiek ver-
schillend werkzaam zijn, maar met een
gemeenschappelijke achtergrond; niet
gericht op konsumptie en winst, maar
op zingeving en zeUbestemming.Daarop
berust hun voorkeur voor de demokra-
tlsche rechtsstaat; dat wil zeggen een
staat, waarin de rechten van de burgers
zijn vastgelegd tegenover de staat,
waarin rechtszekerheid uitgangspunt i~,
en de macht zo goed mogelijk is ver-
deeld over verschillende instanties en
groepen. Een staat waarbinnen ook
ondanks zaamheid bestaat tegenover
vormen. !den. En bovendien een staat,
dat die lt de voorwaarden te scheppen
voor een rechtvaardige verdeling van
welvaart en welzijn over alle burgers.
Een staat ook, waarin inspraak, mede-
zeggenschap en zelfbestuur, ook in het
maatschappelijk leven, zoveel mogelijk
bevorderd worden.
Bedoelen we hiermee nu te zeggen, dat
dit alles in de westerse demokratieën, en
in Nederland, nu allemaal verwerke-
lijkt is1 Neen, dat bedoelen we niet,
maar wel dat die demokratieën daartoe,
ondanks alles het beste uitgangspunt
vormen. We moeten er oog voor hebben.
dat die demokratieën allerminst vol-
maakt zijn. En ook voor het feit, dat
demokratie aan voorwaarden gebonden
is, die niet overal in de wereld
aanwezig ûjn. Maar humanistische
politiek zal altijd gericht zijn op
voortgang naar meer demokratie. De
enorme tekortkomingen van de demo-
kratie zijn geen reden om haar al te
zweren, maar om haar te verbeteren
en te versterken. En diktaturen kunnen
onder bepaalde omstandigheden tijdelijk
aanvaard worden, voorzover zij op weg
zijn naar de demokratie van de
rechtsstaat.
De verdraagzaamheid in de demokra-
tieën is beperkt; maar is dat een reden

om ze af te schalfen of om ze te ver-
sterken1 Ook in demokratieën heerst
struktureel geweld; maar is dat
een reden om de voorkeur te geven aan
het openlijke geweld, de terreur en de
marteling van de diktaturen1 Of gaat het
er om het zogenaamde strukturele
geweld te beperke::ltot het noodzake-
lijke om een reehtvaardige en mens-
waardige orde mogelijk te maken1 Laten
we ons er geen illusies over maken,
dat er enige staats- of maatschappijvorm
zou kunnen bestaan, waarin geen
wrijvingen, onrechtvaardigheden of
vervreemdingen zouden bestaan. Het is
al heel wat, als we er in slagen het
onrecht van de huidige wereld te be-
dwingen.

Zijn er nog kansen?
Maar zal dat lukken? Is de demokratie
niet zo'n teer kasplantje, dat we nauwe-
lijks kunnen hopen, dat ze haar eigen
besluiteloosheid, verscheurdheid door
machtsgroepen, manipulaties en corrup-
tie overleeft? Om nog niet eens te
spreken over de bedreigingen van buiten
af1 Niemand, die het weet. Men kan
alleen zeggen, dat zij reker ten onder
zal gaan. als de demokraten haar op.
geven. Maar bieden geweld en diktatuur
somsmeer kansen1 Zij bederven degenen
die er gebruik van maken: hoe kunnen
ze later een menselijke wereld vesti-
gen? En ze zijn eindeloos, want geweld
en diktatuur roepen tegengeweld op,
dat weer neergeslagen moet worden; en
dan moeten ze zich keren tegen degenen
die vinden, dat het nu wel genoeg
geweest is, en tegen de onzuiveren in
de leer. Er komt geen einde meer aan.
Er zijn plaatsen In de wereld, waar de
onderdrukking zo verschrikkelijk Is,
dat misschien geweld en revolutie alleen
nog een keer ten goede kan brengen.
Maar revoluties worden niet gemaakt,
ze ontstaan als de verdrukking ondra-
gelijk geworden is voor de brede massa
van de bevolking, en een regime alle
morele gezag verloren heeft. Dan Is er
ook niet zoveel geweld voor nodig. Maar
ook wordt er niet meer tot stand
gebracht dan er voordien in de geesten
gerijpt was, Er is geen vlugge weg naar
verbondenheid, gelijkheid en vrijheid.
Daarom, zolang er nog andere mogelijk-
heden zijn, verdienen die de voorkeur.

Politieke 11

Ook die andere mogelijkheden laten
zich niet verwerkelijken zonder macht.
Maar macht kan ook berusten op ideeën,
organisatie, aktie. Zij kan dienen om
misbruik van macht te breken. Maar ze
werkt vruchtbaar, als ze staat in het
teken van konfliktbeheersing. Konfiikten
moeten niet verdoezeld worden, dan
blijven ze toch ondergronds smeulen.
Maar ze moeten leiden tot oplossingen,
waarin de partijen van het konflikt
het eens kunnen worden op een basis
van rechtvaardigheid en menselijke
waardigheid.
Daarvoor moeten beide partijen te
vinden zijn, maar daaraan kunnen ook
beide partijen bijdragen, door zich
kritisch, maar niet dogmatisch op te
stellen. Dat is een van de grondslagen
van humanistische politiek. Zij vergt
doelbewustheid, vindingrijkheid en
uithoudingsvermogen.

Prof. dr. J. P. van PraaJl

* W1NT,"m''''A 1998 • II



MAANDBLAD VAN DE
HUMANISTISCHE GEESTELIJKE
VERZORGING VOOR MILITAIREN.

nT. 10 - oktober 1977
16e leergang
Abonnementsprijs f 6,- per jaar, te
storten op postgirorekening 480414
t.n.v. Hoofdraadsman Humanistische
Geestelijke Verzorgingte Driebergen.
Militairenontvangen het blad op
aanvraag zonder betaling.

Humonisten
en de
neutronenbom

2

Redactle:
Joos Sinke (voorz.), Frank Spoelstra
(secr.), Rob Buitenweg,WimHeij,
Hans Schonk, Arjen Struijk

Eindredactie:
Frank Spoelstra

Adras red. en admln.:
Bureau hoofdraadsman
Coornherthuis, Hoofdstraat 84,
Driebergen. Tel. 03438.2878

Yaste medewerkers
Seine van de Belt
KarelBloema
Bert van de Kamp
Jan KOOjman
WillyLohman
Leo van Opzeeland
Rien Robijns
Bert Vuijsje
Frans Wermer
Hans van Wissen

Inhoudsopgave
Humanisten en de neutronenbom 2, 3
Politiekgedrag nederlandse krijgstucht 4,
5
Blierschopt legen feminisme aan 6, 7
Wapenwedloop bedreigt voortbestaan
mensheid 8, 9
De rolvan Nederland in de "grote" poli-
tiek 9
Herziening militairtuchtrecht 10
Boeken en brochures 11

Het 2e Kamerlid H.J. Roethof, lid van de
verbondsraad van het Humanistisch
Verbond, heeft in juni aan de regering
vragen gesteld over de neutronenbom.
Roethof stelde zijn vragen reeds direct
nadat de eerste kleine berichten over dit
nieuwe wapen in de pers waren
verschenen. Het ligt voor de hand dat
Roethof al dadelijk verontrust was en
deze verontrusting duidelijk in zijn
kamervragen liet blijken. Hij vroeg o.a.
wat het verschil was tussen de
neutronenbom en de zg, "mininukes"
(miniatuur atoomwapens) die zowel door
de Ver. Staten, als door Nederland zijn
afgewezen. De minister van defensie
antwoordde - mede namens de minister
van buitenlandse zaken - dat de regerinl':
nog niet over voldoende gegevens .
beschikte om al een afgewogen oordeel
te kunnen geven. Wel is van
Amerikaanse zijde gezegd dat er thans
geen sprake is van wapens die eertijds
werden genoemd. Intussen is er in de
gehele wereld veel aandacht besteed aan
het neutronenwapen. Terecht, want als
dit wapen zou worden ingevoerd dan zal
dit grote gevolgen hebben. De strijd
tussen voor- en tegenstanders laait hoog
op.

Voor- en nadelen
Als voordeel wordt genoemd het
selectief tactisch gebruik door militairen
van een wapen dat precies is gericht op
het uitschakelen van het beoogde
vijandelijke doel, zonder dat daarbij -
zoals bij een "gewoon" atoomwapen -
onnodig schade wordt toegebracht aan
de burgerbevolking en aan gebouwen en
installaties. Het neutronenwapen zou
dus "humaner" zijn, en is dan ook in de
Amerikaanse Senaat door de
voorstanders verdedigd op grond van
het feit dat deze de levens en bezittingen
van burgers zou sparen. Zo zou een
neutronengranaat van 1 kiloton dezelfde
schade toebrengen aan de bemanning
van aanvallende tanks als een "gewone"
atoombom vanlO kiloton, die echter
zeer veel algemene schade zou
toebrengen (de Hiroshimabom was 20
kiloton). Bovendien zou de
neutronengranaat door zijn
gespecialiseerde uitwerking op militaire
doelen eigenlijk niet mogen worden
gerekend tot de atoomwapens, maar

eerder tot de wapens die typisch
behoren tot de slagveldwapens van
conventionele aard. Als zodanig zouden
ze de kracht van de verdediging kunnen
vergroten en daardoor meewerken aan
het voorkomen van oorlog. De
tegenstanders wijzen erop dat .hoe men
het ook keert of wendt - de
neutronengranaat een atoomwapen is
omdat deze is gebaseerd op de splîtsing
of fusie van de atomen, Daardoor
bestaat het gevaar van escalatie tot
gebruik van grotere kernwapens en
tenslotte tot de ramp van een grote
atoomoorlog, Van de kant van het
Warschau Pact is scherp geprotesteerd
tegen de neutronenwapens, maar we
moeten erg voorzichtig zijn met de
beoordeling van zulke protesten omdat
zij wel eens sterk politiek gekleurd
kunnen zijn, aangezien dit wapen een
voordeel voor het Westen kan
betekenen. Nieuwe
wapenontwikkelingen van hun eigen
zijde worden altijd als iets positiefs
ge~ien.

Een humanistische visie
Vanuit humanistisch oogpunt moeten
we bij onze beoordeling waken tegen
simpele uitspraken zoals "èlk wapen is
slecht". De mensheid heen wapens
gebruikt zolang zij bestaat. We moeten
ons geen illusies maken dat wapens nog
zijn weg te denken. Het gaat m.i, om het
scheppen van een mentaliteit waarbij
niet meteen wordt gedacht aan oorlog
wanneer zich verschillen van mening
voordoen. Bij zo'n mentaliteit behoort
de aandacht niet in de eerste plaats uit
te gaan naar het zichzelf voorzien van
uitgebreid wapenarsenaal. Aan de
andere kant is een totale afwezigheid
van wapens ook niet goed omdat dit het
geweldgebruik door ànderen kan
stimuleren; je kunt tegen diefstal zijn,
maar het is ook niet goed om diefstal uit
te lokken door b.V. een portefeuille met
geld onbeschermd en voor een ieder
bereikbaar klaar te leggen. Een zekere
mate van beveiliging moet er zijn. Het is
moeilijk te bepalen waar de grens ligt
tussen een (vreselijke) wapenwedloop,
en het beveiligen van de eigen cultuur
(o.a. humanistische) vrijheden, We
moeten zodanige wapens hebben dat we
daarmee voorkómen dat een ander ons
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aanvalt. Dat is de preventieve werking.
Het is ook nog te verdedigen dat de
bewapening op peil wordt gehouden,
want anders verliest de oorlogspreventie
haar waarde. Maar hoever gaat dat "op
peil houden?".
Voor wat betreft. de neutronenwapens
staan we voor een speciaal dilemma;
verbeteren zij wel de preventieve
werking en zijn zij dus
vrede-bevorderend, óf stimuleren zij
juist de wapenwedloop en vonnen zij
een nieuw gevaar voor een wereldbrand
door uitbreiding van het
escalatiegevaar? Voorlopig houd ik het
nog op het laatste. Er is nog geen
duidelijke noodzaak aangetoond die er
op wijst dat het Westen zoveel in de
bewapening achter staat dat we
dringend behoefte hebben aan nieuwe
middelen om een oorlog te vÓÓl'komen.
Zolang dat nog niet zo is, is de invoering
van een belangrijk en gevaarlijk wapen
als de neutronenbom niet noodzakelijk.
De negatieve factoren (wapenwedloop,
dringend:evaar) overheersen t.o.V. de
middelen factoren.
De conclusie zal dan zijn: invoering van
neutronenwapens moet vooralsnog
worden afgewezen. We moeten ons
verzetten tegen opname daarvan in onze
defensie én tegen opslag op ons
grondgebied

Karel Bloema
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"Wat vindt u humaner: een atoom- of een neutronenbom?'
(in het Duitse tijdschrift "Der Humanist" van 9 sept. 77).
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Integratie vrouw in de
krijgsmacht

L'rijwilligerssysteem juist binnen
afzienbare tijd moet worden
ingevoerd. Deze groep stelt dat een
eventueel personeelstekort kan
worden ondervangen door het naar
l'erwachting rtám beschikbare
vrouwelijke wervÎlIgspotentieel. Ook
L'erwacllt men dat de
maatschappelijke en militaire
t'oordelen rnimschoots zullen
opwegen tegen extra financiële
offers."

.

In ons land wordt de positie van
vrouwen op de arbeidsmarkt
steeds slechter. Voor hen geldt nog
altijd dat ze het laatst worden
aangenomen en het eerst eruit
gegooid. Vrouwen hebben naar
verhouding een groter aandeel in
de stijgende werkloosheid dan
mannen. Ook als de arbeidsmarkt
weer wat zal aantrekken lijkt er
niet veel uitzicht op verbetering.
Vrouwen willen immers het liefst
een part-time baan en die worden
voorlopig niet zo veel aangeboden.
Des te merkwaardiger is het, dat
er opeens een grote instelling naar
voren komt, die zegt vrouwen te
willen aannemen.

Brief HLS
Die instelling is de nederlandse
krijgsmacht. Op 28 juni 1977 was
het zo v~r. De Bevelhebber der
Landstrijdkrachten deed op die dag
een brief uitgaan aan "alle
commandanten tlm het niveau van
commandanten van bataljons en
zelfstandige compagnieën" over het
onderwerp: "integratie vrouw in de
krijgsmacht". Die brief begint met:
"Vrouwen zijn gerechtigd op gelijke
voet met mannen een
overheidsambt te bekleden en alle
ingevolge de nationale wetgeving
ingestelde overheidsbetrekkingen te
vervullen, en wel zonder enig
onderscheid. Aldus luidt Artikel 3
van het in 1953 te New York
gesloten "Verdrag- betreffende de
politieke rechten van de vrouw".
Dit Verdrag is met ingang van 28
oktober 1971voor Nederland in
werking getreden. Nederland heeft
bij de ondertekening van dit
Verdrag geen enkel voorbehoud
gemaakt, zodat Artikel 3 ook voor
de krijgsmacht in volle omvang
geldt."

Waarom nu opeens?
Het recht van vrouwen om op
gelijke vo(>tmet mannen in het
nederlandse leger te werken,
bestaat dus al ruim zeven jade. Je
vraagt je dan af, waarom er pas nu
aktieve stappen worden
ondernomen om vrouwen in de
krijgsmacht te integreren?
Zijn vrouwen er eindelijk in
geslaagd met hun emancipatie eisen
in legerkringen door te dringen? Of
is het zo dat de
emancipatiegedachte plotseling erg

goed past in het streven om een
vrijwilligerskrijgsmacht op de been
te krijgen? Voorlopig is zo'n
vrijwilligersleger niet haalbaar, het
is te duur en niet te b(>mannen,
volgens het eindrapport van de
Commissie Mommersteeg, dat op 10
januari aan minister Kruisinga is
aangeboden.
Wel zou echter onderzocht moeten
worden, volgens de kommissie, of
de krijgsmacht meer van
vrijwilligers gebruik kan maken~
Over dat vrijwilligersleger schreef
Van de Belt al eerder in EGO (dec.
'77), dat het "ongewenst, want
a-sociaal is, omdat men één van de
beroerdste klussen in de
samenleving probeert af te schuiven
op die groep jongeren, die toch al
niet zo veel kansen heeft." Het is
nodig daarbij te beseffen, dat
tweed£'fde van de hier bedoelde
groep - de werkende jongeren - uit
meisjes bestaat!
En dit is blijkbaar ecn aantal leden
van de kommissie Mommersteeg
ook niet ontgaan, want de
Legerkoerant van 11januari j.l.
meldt nota bene, d<.lteen
"minderheid vindt dat het

Goedkope arbeidskrachten
Bij mij komt nu wel de
onaangename gedachte op, dat hier
wordt voorgesteld om vrouwen op
dezelfde manier in het leger te
gebruiken als dat ook in de
burgermaatschappij gebeurt.
Namelijk als een reservoir van
goedkope arbeidskrachten. Want de
emancipatie van vrouwen in het
leger wordt nu ook w(>crniet zo erg
ver doorgevoerd. Immers "door d
minister \'an defensie is echter de
bcperking gesteld, dat de
vrouwelijke militair moet worden
uitgesloten van de vervulling van
specifieke gevcchtsfunktics." Deze
beperking is er éen van nederlandse
afkomst, want in het internationale
verdrag betreffende de politieke
rechten van de vrouw, is l..-'en
dergelijke uitspraak niet te vinden.

Geen karrière-mogelijkheden
Wat houdt deze bepaling nu in? Dat
het er naar uit ziet, dat vrouwen
binnen de krijgsmacht - ondanks
schone emancipatiegedachten -
dezelfde funkties gaan verrichten
als in de burgermaatschappij. Want
het komt er op neer dat een karrière

lilgrid
,

van Schaik
, wil
19raag
beroeps-
officier
worden

lol • WlNU.THfMA 199" *•



Van maand-
naar kortverband

binnen de wapens der mfanterie,
cavalerie, artillerie en genie altijd
via de specifieke gevechtsfunkties
loopt . .l';ndUSkunnen vrouwen
nooit officier worden bij a. de
wapens infanterie, cavalerie,
artillerie en genie, b. de
dienstvakken officieren speciale
diensten infanterie, cavalerie,
artillerie en genie en c. het
dienstvak officieren technisch
opZichter genie.
Maar ook geen onderofficier in de
categorie instructeurs infanterie,
cavalerie, artillerie en genie.

Vrouwen zullen dus vooral kunnen
worden geplaatst bij de militaire
administratie, geneeskundige
troepen, intendance, aan- en
arvoertroepen, techOische dienst en
verbindingsdienst. Klinkt dat niet
bekend? Rechtspositioneel zullen
vrouwen aangepast worden aan de
Ook in lie nu ook voor mannen
hebben Ze kunnen als kortverband
vrijwilliger of als technisch
specialist te werk worden gesteld,
dan wel als volledig beroepsmilitair.

Alleen in laagste banen
Ook in de burgermaatschappij
hebben vrouwen officieel dezelfde
rechten als mannen. Dat verhindert
echter niet, dat ze als groep
de laagst betaalde, vaak minst
aantrekkelijke banen vervullen. Ze
maken huizen en kantoren schoon,
verzorgen zieken en bejaarden,
typen andermans werk, brengen de
koffie rond, vervoeren de kinderen,
zijn telefoniste, enz.
De burgermaatschappij heeft een
netwerk van personeelschefs,
arbeidsburo's en andere
arbeidsbemiddelaars die de
maken oming van vrouwen naar
verzorgfunkties weten tegen te
typen a.

Omdat dit laatste in het leger denk
ik moeilijker is, heeft men hier bij
voorbaat keiharde maatregelen
ingebouwd om vrouwen uit
belangrijke karrières te houden. Het
is zelfs ook nog zo, dat het aantal
vrouwen in alleen de lagere rangen
binnen de cavalerie, infanterie,
artillerie en de genie aan een
m:ndmum 7.;11 worden gebonden
van 10%. Omdat er anders geen
rouleerfunkties voor mannelijke
militairen tijdens hun karrière
zouden overblijven! (aldus letterlijk
de Legerkoerant van 7 juli 1977)

Onderzoek KMA-studenten
Als men deze keiharde
diskriminatie ook nog legt naast het
onderzoek dat twee studenten van
de Koninklijke Militaire Academie,
Peter Fröling en Skip SprÎnger
verrichtten, dan krijgt men enig
Idee van wat de integratie van de
vrouw in de krijgsmacht ongeveer
zal gaan inhouden. Deze twee

studenten ondervroegen ongeveer
500 beroepsmilitairen over hun
ideeën omtrent de Vrouw in de
KTlJgsmacht. Ue Volkskrant van Z~
dec. '77 meldt hierover: "Vrouwen
moeten wel dezelfde (promotie)
kansen krijgen als mannen. maar de
helft van de ondervraagde
militairen schijnt het toch niet zo
prettig te vinden om onder vrouwen
(commandant) te werken, want 50
percent geeft de voorkeur aan een
man wanneer er een baan op hun
niveau vrijkomt. Een vrouwelijke
baas trekt nou ook niet bepaald. Ze
heeft alleen een kans als
ondergeschikte. De moederrol staat
hoog aangeschreven, zo hoog dat
men vindt dat overplaatsingen,
oefeningen (gelegerd worden in
DUitsland) daarmee in stMjd zijn ..
Ook vindt de helft dat de meeste
militaire funkties niet vrouwelijk
zijn (dus toch maar weer Florence
Nightingale spelen)."

Wat vinden vrouwen er zelf van?
Uit dit alles is duidelijk, dat het
welkom voor vrouwen in de
krijgsmacht verpakt is in handicaps.
Als vrouwen er al aan zouden WIllen
meedoen, hebben ze bij voorbaat
geen schijn van kans op een gelijke
berechtiging.
Wat vinden de bestaande
vrouwelijke militairen, verenigd in
Milva, Luva en Marva ervan? Je
hoort daar bijna niets van. In ieder
geval z6 weinig, dat ik niet kan
geloven dat de emancipatie vertaald
in integratie van de vrouw in de
krijgsmacht in die hoek van het
leger bedacht is. Ekonomische
motieven, die mef>Staleen rol
plegen te spelen in kringen van
manlîjke beleidsvoerders, lijken bij
de integratie van de vrouw in het
leger de boventoon te voeren.
En hoe moet het nu met de
vrouwelijke militairen, die al dan
niet tegen hun wil hun werk
temidden van hun manlijke
kollega's zullen moptpn vprvullen?
Of er enig onderzoek is gedaan naar
hun wensen, is mij niet bekend.

Hoe zal het gaan?
Ook bli.ikt uit geen enkele
beschouwing- hoe men zich deze
integratie heeft voorgesteld. En ik
denk daarbij bijvoorbeeld aan de
weinige meisjes die de laatste jaren
in het lager technisch onderwijs zijn
gaan meedraaien. Deze meiSjes
hebben een hoop extra energie
nodig om zich staande te houden
temidden van deze mannenwereld.
Schuine moppen, denigrerende
opmerkingen en regelrechte
vrouwenhaat worden op ze
losgelaten.
Vrouwelijke militairen zal zonder
twijfel een zelfde vuurdoop te
wachten staan.
In dit verband viel mij ook een
stukje op in de Helderse Courant

van 3 janu"
wordt. rJ ,om op e'
vrou oJlt.eonderl gen van d
belgische krijgsmacht voortvluchtig
is. De belgische senaat heeft dit
meegedeeld en voegt daar aan toe.
dat ze vermoedt dat er
"intermenselijke problemen" aan
ten grondslag liggen.

Hoe denkt de nederlandse
krijgsmacht met deze
intermenseJlJke prOblemen om te
gaan? Vrouwen zullen nauwelijks
met hun geestelijke nood, hun angst
voor lichamelijk geweld en
verkrachtingen, hun eenzaamheid
e.d. terecht kunnen bij medische en
sociale diensten en de geestelijke
verzorging in het leger. Deze
bestaan immers uitsluitend Uit
mannen!
Vrouwen hebben minder dan
mannen de neiging om massaal in
drankverbruik te vluchten als ze het
niet meer zo zien zitten. Het lijkt me
dán ook gezonder om weg te lopen.

Begeleiding nodig
Het is te hopen dat er van de kant
van vrouwelijke militairen eisen
zullen worden gesteld vóór de
integratie van de vrouw in de
krijgsmacht een fpit wordt. Deze
eisen zullen moeten liggen op het
terrein van de nu bij voorbaat
ingebouwde diskriminatie tegen
vrouwen. Bovendien zal er een
uitgebreide begeleiding moeten
komen voor de betreffende
vrouwen, maar ook van de mannen.
die funktioneel met hen te maken
kriiJ'(en.

Tot slot wens ik Ingrid van Schaik
straks heel veel sterkte als eerste
studente op de KMA en vervolgens
bij de Luchtmacht. Wel heb ik me
afgevraagd, of ik met haar zou
willen ruilen. Het antwoord is nee.

Anneke Roosewar

"Foto met toestemming overgenomen van
De Vliegende Hollander, maandblad
van de Koninklijke Landmacht,
december 1977"
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Vrijwilli~hcid
Bovendien ontstond er ank nog een
staatsrechtelijk steekspel hoog boven
burger cn militair uit: de vraag wat
"vrijwilligheid" betekent voor de
dienstplichtige mldaten binnen het
Zuidlarcnse bataljon. Artikelen uit de
grondwet I.owel als uit de dienst-

king te stellen, Dat was 12januari, Wat
er in de weken nadien geb!;'urde is in dl.'
pers en in de andere media brced uit-
gemeten. Toch misstaat het hier niet
om uit de toen gekreëerde grabbelton
van missers en misverst..1nden een
greep te doen,

Gebrek aan informatie
Door voorbij te gaan aan cen grondige
pilrlementaire diskussie werd niet al.
leen het parlement voor het blok gezet,
maar schoot het kabinet bovendien
schromelijk tekort in openheid en de-
mokratisdle zorgvuldigheid. De ge-
volgen waren ni('t gering. Er I('ek bijna
een soort massapsychose inzake de
militair-politieke situatie in Zuid-Li-
banon te ontstaan. De ongctemperde
onkunde over dit gebied kwam tot ui-
ting in twee uitersten: het ('nesteldedc
situatie voor als een permanent slag-
veld, het andere schilderde de situatie
bijna <Jf als een vakantie. oord waar het
best toeven was. Tussen die uitersten
werden mct name de bij uitzending be-
trokkenen, bij gcbrek aan got'de in-
formatie, hccn en weer geslingerd. Pas
toen militairen, journalisten en came-
ra-mensen zich goed in de VN-zone
gingen verdiepen, kwam er een meer
realistisch beeld tevoorschijn: een VN.
klus die verre van simpel was, geens-
zins zonder risico's, maar ook geen
permanent slagveld in de gebruikelij-
ke zin van hel woord. Internationaal
politiek gezien kon de publieke opinie
kiezen, wisselend per etmaal, tussen
di\'erse tegenstanders van de komst
van het nederlandse bataljon: de Is-
raelîs, de libanese christenen, de PLO.
In welk \vespennest hebben we ons ei-
~enlijk gestokl;"n? zo vroegen velen
zich af,

len dl.' beroepsmilitairen van ons moe-
ten aannemcn, dat t'l' tijdelijk {'en gat
moet vallen in het rayon Van Sand-
wijk, waarin we alleen in hoognodige
gevallen kunnen voorzien. De dienst
HGV beschikt ook niet (i.t.t. de gods-
dienstige g.v.) over de mogelijkheid 1'1.'-

serve.g.v.-ers in te zetten. Graag reke-
ncn wc daarom bij \'oorbaat op begrip
\'001' een aantal nadelige gevolg('n, die
we niet zullen kunncn opvangen in de--
z!;'tijdelijk opcngevallen plaats.

Recht op zelfbeschikking
Hicrvoor stipten wc al even aan, dat het
zelfbeschikkingsrecht van mensen
voor humanisten l'en zeer wezenlijk
uitgangspunt is. Het vormt dan ook het
centrale thema van dit artikcl cn dailr,
om moet ons ook het volgende van het
hart.
Humanisten hebben de roep van dege-
lijkheid in denken en werken. Ze heb.
ben ook de roep van ,.lastigheid" en
soms "doordrammerigheid''-, juist in
die situaties waarin onnodig en onno-
zel aan het rel'ht op 7.elfbeschikking
van mensen wordt getornd of voorbij.
gegaan. Daar waar mensen worden
verschovcn of het tinnen soldaatjes
zijn.
En dat gebeurde, toen "Den Haag" de
beslissing nam dal er op korte termijn
naar Libanon moest worden gega<Jn.
Wat zagen w{' gebeuren? Zonder tijdi-
ge inschakeling van het parlement
llilm het kabinet haar principl.-'--besluit
om aan de vredesmacht in Libanon het
VN-bataljon in Zuidlaren ter beschik.

Sld'on V~""'~LJ
,n dl' \'olk,kronl '-on 6 2.'79

Vanaf het moment dat {'en telegram
aankondigde, dat het kabinet bereid
was het nederlandse VN.bataljon in
Zuidlaren (mei enkele ondersleu-
ningseenheden) deel te laten nemen
aan het werk van de VN-vredesmacht
in Zuid-Libanon, heeft de dienst Hu-
manistische Geestelijke Verzorging
bij de strijdkrachten IHG V)ûch 0J) de
daaruit voor haar voorhrloeiende
konsekwenlies bezonnen.

Gat in Sederland
De gevolgen van de uitzending van
Henk van Sandwijk naar Libanon voor
zijn rayon in Nederland (Apeldoorn,
Deventer, 't Harde e.a.) hcbben voor
ons zwaar gewogen; wc hebben ge-
meend ze te moeten aksepteren. Im-
mers: de deelnemers aan zijn g.v.-uren
zullen deze moeten missen: ook zullcn
zezijn hulp bij persoonlijke problemen
niet kunnen inroepen, maal' verwezen
worden naar een ander. Evenzeer zul-

Raadsman naar Libanon
Niet de minst belangrijke daarvan was
de \ raag:of cr, naast de representanten
van de konfessionele geestdijke V('f-

zOfl~ing, ook ccn humanbtisch raads-
man mee zou moeten naar Libanon.
Een vraag die- hoewel niet gemakke-
lijk voor een kleine dienst met (een
soms pijnlijk) gebrek aan mankracht-
positief werd beantwoord. En wel met
als voornaamste reden dat een dienst
HGV, die immers haar bC'staansgrond
vindt in de solidariteit met mensen in
de krijgsmacht. juist ook hier de mo-
gelijkheid moet scheppen voor de uit-
gezonden militaiwn om met persoon-
lijke problemen of in (onverhoopte)
geestelijke nood bij een vertrouwC'ns-
man te kunnen aankloppen.
Besloten werd dan ook dat ccn
"raadsman van het eerste uur", Henk
van Sandwijk (met Tunesië-ervaring
en franstalig), met het bataljon zal
meegaan. Vooralsnog moet dit ge-
schieden voor een periode van maxi-
maal drie maanden, waarna op grond
van zijn ervaringen de wenselijkheid
en mogelijkheden van een eventul;'\e
verlenging door de dienst HGV nader
zullen wordcn beûen.
We denken daarbij ook dat onze hu-
manistische inbreng, waarin zelfbe-
schikking van ml;'nsen zo belangrijk is.
van groot belang kan lijn. Juist in ('('n
situatie waarin die zelfbeschikking.
door de nood gedwon~en, op ('en laag
pitje st."lat.

Libanon
en de Humanisten
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Joos Sinke en Frank Spoel.stro

Ipen. De-tV
oewel PI'-
chikb
ijn tij everdelen ove
loop van noodgevallen.
Het verwijt werd ook gehoord als zou-
den de humanisten anti-VN-in-Liba-
non zijn. Een konkreet politieke stel-
lingname waarover een humanistisch
raadsman zich als zodanig in zijn funk-
tie van geestelijk verzorger niet zal
uitlaten.
Ook werd kwalijk genomen, dat hij
zowel in het openbaar als in de kring
van militairen wees op de weg waar.
langs recht gevonden kon worden.
Hoeveel misverstanden woorden (kort,
krachtig, onvolledig weergegeven
soms) via de publiciteitsmedia ook
kunnen oproepen, de intentie was om
duidelijk te maken dat er in Nederland
zaken spelen die mensen in hun recht
op zelfbeschikking konden bedreigen.
Daar ging het om en om niets anders!

En zozal ..Libanon" voor ons humanis-
ten, nu al minstens voortleven als een
drievoudige ervaring:
- een ernstig beroep op onze daad-
werkelijke solidariteit met mensen in
de krijgsmacht;
- een waarschuwing voor politieke
beslissingen waarin het menselijk ge-
zicht ontbreekt;
- een vergrote waakzaamheid vanwe-
ge het feit dat in Nederland een op
zichzelfrespektabel politiek ideaal on-
nodig in spanning kan worden ge-
bracht met een grondrecht van men.
sen: dat van de zelfbeschikking.

Drievoudige ervaring
Waarhet ons ook in de toekomst om zal
blijven gaan. is het recht op zelfbe-
schikking van mensen. Als dat wordt
aangetast ofbedreigd (in dit geval door
een kabinetsbeslissing en door de fut-
loosheid van politici die tenslotte nog
een parlementair debatje afdwongen,
maar de aangerichte schade niet onge-
daan konden maken, noch hun princi-
pes - t.a.v. vrijwilligheid ~ in daden
omzetten), dan zullen wij opnieuw
trachten dit tegen te houden of te be-
vechten.
In dat opzicht liggen Drente en Zuid-
Libanon vlak naast elkaar.

Raadsman in Drente
Onze raadsman in Drente, WilGerards,
stond voor de vraag: wat te doen nu het
zelfbes('hikkingsrecht van een aantal
militairen zó. als gevolg van de veel te
grote politieke voortvarendheid in Den
Haag. tussen wal en schip dreigde te
raken. Hij kon als humanist maar één
ding doen: zich warm lopen voor de
bescherming van het recht op zelfbe-
schikking! En hij kreeg zijn handen
meer dan vol: vooral met jongens die
bang werden vanwege zoveel verbaal
geweld. wier slapende gewetensnood
ruw werd wakker geschud bij het
vooruitzicht misschien toch daadwer-
kelijk-zij het dan in het kader van een
vredesmacht _ de trekker te moeten
overhalen, die niet meer \\;'jstenwaar ze
aan toe waren. Gerards kreeg echter
niet alleen zijn handen vol, maar werd
ook voorwerp van een aantal misver-
standen die, hoewel hopenlijk nu voor
een deel rechtgezet, toch niet alleen
voor de humanistische kronieken die-
nen te blijven bewaard.

Hij kreeg het venvijt te horen als zou
hij alleen maar "weigeraars" willen

werd hij ineens gekonfronteerd met
politieke doeleinden, waar hij emotio-
neel niet de tijd voor kreeg noch had
gekregen zich die eigen te maken. Eer
hij daar aan toe was kunnen komen.
was hij de speelbal geworden \'an een
partij paniekvoetbal tussen een klub
verontruste ouders en dito politici.

Vakbonden
In zo'n situatie mag Jan Soldaat anno
1979van geluk spreken dat er solda-
tenvakbonden zijn: de AVNM en de
VVDM.Want het zijn vooral die bon-
den geweest die de tegen-informatie op
gang brachten: via enquêtes die aan-
toonden dat een aantal maten zich
overrompeld en gepakt voelde; die ook
aantoonden dat velen onder hen het,
op z'n zachtst gezegd, niet vanzelf-
sprekend vonden dat dienstplicht.Ne-
derland ook Libanon-plicht inhield.
Het zijn ook die bonden geweest die
(soms) ingedutte politici op hun taak
wezen en die een brug sloegen tussen
verontruste ouders en de politieke par-
tijen. Het zijn ook met name de bonden
geweest die de rechtsgrond van
dienstplichtigen hebben verdedigd of
verhelderd. Geholpen door bezorgde
juristen van binnen en buiten de eigen
gelederen. Ook toen enkele dienstwei-
geraars in Nieuwersluis belandden,
waren het weer de bonden die fel pro-
testeerden.

Ernstige gevolgen
Het minste wat al optrad was (zie bo-
ven) een wekenlange "vergiftiging"
van de publieke meningsvorming. Wie
sprak de waarheid? Wat was er nu pre-
cies aan de hand? 0, hebben wij ook
nog een VN-bata1jon? De beeldvor-
ming van het kabinet, werd er niet be-
ter op. Het ergste was evenwel dat een
overheid uit politieke motieven zoover
menselijke motieven heen kan walsen:
hier in het bijzonder van de dienst-
plichtige en vrijwillig dienende mili-
tairen.
Een politieke beslissing in Den Haag
joeg als een vloedgolf van militaire in-
strukties naar het noorden: Assen en
Zuidlaren werden konsentraties van
menselijke onzekerheid. paniek eri
niet zelden ontreddering. Militairen
van hoog tot laag werden in een soort
vakuüm geplaatst, waari.n de instruk-
tie.golfwel af en toe zeer hoog opsloeg.
Voor de betrokken beroepsmilitairen
betekende dat: dag en nacht doorwer-
ken, selekteren, oefenen. vergaderen,
voorlichten, zich de kritiek van de hals
houden. werken met halve informatie.
improviseren. Onder druk van politiek
Den Haag werden noodzakelijke sta-
tions te snel gepasseerd of andere te
snel bereikt. Te snel gepasseerd wer-
den: de rechtsgrond van de dienst-
plichtige militairen, grondigheid van
de selektie-procedure, toepassing van
het beroep op de wet gewetensbezwa-
ren, formele inschakeling van alle
hulpverleners met inbegrip van de
geestelijke verzorging. Te snel bereikt
werden: dienstbevel en Nieuwersluis.
Voor een groot aantal dienstplichtige
militairen werd ,.Libanon" een on-
doorzichtige stroom van ongerijmd-
heden. Niet voorbereid op zijn VN-
taak, noch mentaal noch geestelijk,

plichtwet, werden de gewone burgers
om de oren geslagen door juristen die
eindelijk ook moesten ontdekken dat
hier een belangrijke kwestie niet tijdig
was aangepakt: nl. of je een dienst-
plichtige tegen zijn wil (zelfbeschik-
kingsrecht!) naar een nieHerritoriaal
of NAVO-gebonden operatie, mag stu-
ren? Sedert 1965,toen Nederland zijn
VN-bataljon ter beschikking stelde
voor VN-doe1en, was er nooit (?) een
politikus op de gedachte gekomen om
dit punt uit te vlooien. Onvoorstelbaar,
maar waar!
Echter, er kwam nog meer aan het
licht. Naast de Gordiaanse knoop \'an
de (on)vrijwilligheid, kwam voor het
\'oetlicht de nietgeprepareerdheid \'an
militairen op een mogelijke VN-taak.
Was dit al schrijnend boven water ge-
komen toen voor ons "Namibië" een
blauwe maandag VN-doel werd, met
"Libanon" bleek dit nog erger het ge-
val. Hier was immers haast geboden!
De gevolgen van de kabinetsbeslissing
om aan "Libanon" mee te doen (zonder
dénken vooraf, zonder kennis van za-
ken ter plaatse, zonder parlementaire
diskussie, zonder geestelijke en men-
tale voorbereiding van direkt betrok-
ken militairen, zonder goede voorlich.
ting aan het publiek), waren inderdaad
niet gering. Ze droegen nog \'ee1verder
dan werd bevroed.
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Bet Humanistisch Verbond
en homoseksualiteit

Hoe denken humanisten over homoseksualiteit? Deze vraag deed zich
voor op een weekend over "homoseksualiteit en de kerken", georganiseerd
door de nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC.
Het Humanistisch Verbond was uitgenodigd om als waarnemer aanwezig
te zijn en tevens informatie te verschaffen over de houding van humanis-
t,n.

In tegenstelling tot de meeste
christelijke kerken, heeft het HV
nooit een officiële verklaring inzake
homoseksualiteit gegeven. Toch is er
in de geschiedenis van de humanisti-
sche beweging wel het een en ander
terug te vinden, waaruit een over het
algemeen positief standpunt mag
worden afgeleid. Honderd jaar nadat
de strafbaarstelling van homoseksu-
eel kontakt uit ons strafrecht was
verwijderd, keerde in 1911de wette-
lijke achterstelling terug. Homosek.
sueel kontakt werd stratbaar gesteld
tussen meer- en minderjarigen (art.
248-bis W.v.S.).Deze achterstelling
was het resultaat van katholieke en
gereformeerde invloeden. Uit socia-
listische en liberale kringen werd ze
bestreden. Maar het waren vooral de
vrijdenkers die zich op dit punt ver.
dienstelijk hebben gemaakt. Als eni.
ge organisatie hebben zij zich achter
hct Wetenschappelijk.Humanitair
Komitée gesteld, de eerste groep die
zich inzette voor de gelijkberechti-
ging van homoseksuelen in Neder.
land.

Humanisme en seksualiteit
Na de Tweede Wereldoorlog heeft het
HV steeds voorop gelopen, vergele-
ken bij de houding van de kerken.
Zij die dat wensten hoefden hun ho-

moseksualiteit in kringen van het
verbond niet te verbergen. In 1963
verscheen een brochure onder de ti-
tel "Humanisme en sexualiteit". Het
was resultaat van vele besprekingen
over "het sexuele vraagstuk" zoals
men dat indertijd formuleerde. De
standpunten uit deze brochure mo-
gen nu verouderd zijn, voor die tijd
golden ze als zeer progressief. Het
huwelijk werd niet als enige leefvorm
gepropageerd, al was de waardering
ervoor het grootst. Homofilie werd
gerespekteerd, maar zeker niet voor
een ideale gerichtheid aangezien.
Men zag het als een nu eenmaal ge-
geven afwijking waar niks aan te
doen was: "de homofielen én de an-
deren zullen er mee moeten leren le-
ven". Hct duurzaamheidsaspekt van
homofiele relaties kreeg nogalover.
dreven aandacht.

Geen apart oordeel
De diskussies zijn ook ná 1963voort-
gezet en de meest recente standpun-
ten inzake verschillende maatschap-
pelijke problemen treffen we ver-
woord in "Humanistisch Perspektief'
(1977).Punt 9 van dat Perspectief
ze~: "Seksualiteit dient niet uitslui-
tend ten dienste te staan van de
voortplanting, maar net als alle ande-
re vormen van menselijk beleven en

omgaan ml:'!elkaar, bij te dragen tot
het ontwikkelen van een samenle-
ving waarin menselijke waardigheid
en verantwoordelijkheid - ook met
het oog op de beheersing van de be-
volkingsgroei - in acht genomen
wordt".
In een toelichting op dit punt wordt
gesteld dat seksualiteit niet als iets
heel aparts in het leven moet worden
gezien. Op zich is seksualiteit noch
slecht (traditionele christelijke mo-
raal) noch goed (lustbevredigingsop.
vatting). Seksualiteit ontleent haar
menselijke waarde, net zoals andere
vormen van kreativiteit en kommu-
nikatie, aan de wijze waarop zij bij-
draagt aan menselijke vrijheid en
verantwoordelijkheid. Over homo-
seksualiteit wordt geen apart oordeel
gegeven, wat logisch aansluit bij de
algemene gedachtengang uit punt 9.
Wél wordt het doorbreken van voor.
oordelen ten aanzien van minderhe.
den apart genoemd, omdat dat één
van de'maatschappelijke middelen is
op weg naar vrijheid en verantwoor.
delijkheid in seksueel opzicht.

Verklaring opgehouden
Toen in 1977Anita Bryant een ge.
slaagde aktie ondernam om homo-
fielen in Amerika hun gelijke rechten
af te pakken, werd in Nederland een
tegenaktie georganiseerd. Er werd
een grote advertentie geplaatst in
Amerikaanse kranten. Tot de onder-
tekenaars behoorde Rob Tielman,
voorzitter van het HV. De katholieke
kerk in Nederland gaf niet thuis, toen
naar haar mening werd gevraagd. De
bisschoppen schoven de zwarte piet
toe aan de "katholieke Raad voor
Kerk en samenleving", die nog ad-
vies moest uitbrengen. Op het ge.
noemde COC-weekend werd duide.
lijk waarom een officièle stellingna-
me steeds is uitgebleven. Or. P. A.
van Gennip, sekretaris van de Raad:
"Wij hadden vrij snel een advies
klaar, waarin gesteld werd dat een
Kerk die de liefde preekt, nooit dis-
kriminatie van homoseksuelen kan
goedkeuren. Ik vond het een mini-
mumverklaring, maar voor de bis-
schoppen stond er kennelijk te veel
in. We kregen de tekst telkens terug.
gestuurd. Een verklaring is gewoon
opgehouden."

Grote weerstanden in de kerken
Intussen hebben twee van de zeven
bisschoppen wél van zich laten ho.
ren: ze wijzen homoseksueel gedrag
gewoon af. Ook van gereformeerde
zijde kunnen homo's weinig heil
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verwachten, zo bleek op het week-
end. De Synode heeft jaren geleden
al een studiekommissie op het on.
derwerp gezet. Die kommissie kwam
met een t.':lmplijkpositief rapport,
maar de synode nam geen standpunt
in_De zaak is opnieuw "in studie"
genomen, omdat er grote weerstan-
den zijn. Het weekblad "De Tijd"
kondigde een reportage over het
COC.weekend aan onder de titel
"Wat zoekt een homo in de kerk!"
Een buitenkerkelijk staflid van het
COC Zf'idaarover tegen De Tijd: "Je
blijft toch geen lid van een kerk die
jouw bestaan ontkent, die jouw ver-
nPdprt pn uitspuwt?" De meeste-
kprkplijke - deelnemers aan het
weekend deelden die mening niet. Ze
vnpllien zich "ergens verbonden" met
hun kerk en bleven het de moeite
waard vinden van binnenuit begrip
te kweken. zodat ook zij er bij kun-
nen hnrf'n.

Benadering humanisten
sprak veJen aan
De benadering van humanisten, zoals
hiervoor geschetst, sprak velen aan.
Het wekt dan ook verbazing dat het
COC OP wprkgroep kerken, die het
weekend had georganiseerd, nog niet
heeft omgebouwd tot een pluriforme
studiegroep "homoseksualiteit en Ie-
vt:nsbeschouwing". Per slot is het
COC een levensbeschouwelijk pluri-
forme organisatie. waarin de ontmoe-
ting van de verschillende levensover.
tuigingen op het gebied van homo-
seksualiteit vruchtbaar kan werken.

Bovendien is het voor mij nog de
vraag of voor álle humanisten homo-
seksueel gedrag geen punt is. In het
"Humanistisch Perspectief" wordt,
waar het gaat over seksualiteit, sterk
de nadruk gelegd op het leveren van
een bijdrage aan menselijke vrijheid
en verantwoordelijkhf'io.
Ik vind dat een tamelijk hoogdra-
vende en moralistische opvatting, oip
misschien van toepassing is op erg
hechte en diepgaande relaties. Het
zou dwaas zijn seksualiteit uitslui-
tend voor te behouden aan deze ka-
tegorie. Seksuele gevoelens en ~e-
dragingen maken deel uit van ons
aller alledaagse leven en ze komen
voor in alle vormen en gradaties.
Waarbij seks dus heel gewoon ook
lekker kan zijn, zonder direkt een
bijdrage te leveren aan "menselijke
vrijheid en verantwoordelijkheid".
Seksualiteit die enkel is gericht op
bf'Vrediging van de lusten, hoeft niet
meer of minder te zijn dan de bele-
ving in het perspektief van een sterk
emotionele verbondenheid. Het is
onder meer de verdienste van de
homobeweging dat deze laatste op-
vatting meer gemeengoed is gewor.
den en ik kan daar geheel mee in.
stemmen.
Mede-humanisten die eventueel wil-
len meewerken aan een studiegroep
"homoseksualiteit en levensbe-
schouwing" kunnen zich met mij in
verbinding stellen.

Ben Boelaars
(Overgenomen uit de Humanist

van 15 maart 1979)

NaaT schatting 2000 mannelijke en
vrouwelijke homojtelen hiek1en in juni
1977 in Am.sterdam een demonstmtif'lw
protestoptocht uit solidariteit ml't de
Vl'TVOlgde homosI'ksuelen in Amerika.
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Dienstplichtigen en kernwapens

Begin 1979peilde het Nederlands
Instituut voor Publieke Opinie (be-
ter bekend als het NIPO) dat 58 per.
cent van net Nederlandse volk de
vOlgende stelling kon onderschrij-
ven: ••de kernwapens de wereld uit
te beginnen met Nederland", Zonder
weet te hebben van deze enquete{
uitslag is het konstateerbaar dat het
venet legen de kernbewapening
steeds meer toe blijkt te nemen. Ook
onder soldaten is de nodige beroe-
ring ontstaan met betrekking tot
het kemwapenvraagstuk, getuige de
open brief van enkele tientallen
soldaten aan de nederlandse volks-
vertegenwoordiging (begin novem-
ber 1979).

Siet vreemd en Diet nieuw

Om een aantal redenen is het niet
bevreemdend dat ook de dienstplich-
tigen zich zijn gaan uiten. Als 58%
van het Nederlandse volk de kern-
w ••..,~llSde wereld uit wil hebben (om
te beginnen uit Nederland) dan bete-
kent dit, dat zeker ook een flink per-
centage dienstplichtigen zich op dat
standpunt stelt. Tevens worden de
meeste dienstplichtigen als het ware
met hun neus op de kernwapens ge-
druKt. Men ISer Ofdirekt bij betrok-
ken (artillene te Havelte-Lance- en 't
Harde-M 110-;LB in Duitsland;
vliegveld Volkei) Ofindirekt door het
verrichten van de zogenaamde site-
wacht CtHarde en Darp). Het schrij-
ven van een open brief over kernwa-
pens IS bovendien geen nieuw ver-
schijnsel.
We moeten daartoe zelfs terug gaan
tot 1970!

Toen schreven ruim honderd militai-
ren uit Ermelo (als ik me niet vergis
van het aldaa r gelegen geneeskundi-
ge bataljon) een brief naar de minis-
ter van defensie. In deze brief deel-
den ze de bewmdsman mee "Dat zij
zien niet zonaer meer ter beschik-
king zullen stellen voor een militaire
aktie, waartoe bUlten hen om ISbe-
sloten" (gedoeld werd o.a. op de inzet
"an KernWapens!.
De brief had {'('n schokeffekt. Er
wera van alle Kanten op gereageero,
de militairen werden verhoord, kran-
ten en weekbladen hielden zich met
oe zaak beZig,er werden vragen in
de Kamer gesteld. Na emge tiJd ver-
;:;tomdehet rumoer en werd het stil.
Nou, niet helemaal.
De briefschrijvers stuurden een half
jaar later een kopie van de brief naar
de minister en drongen aan op !?en

.-._-. -~...-

antwoord voor ze afzwaaiden. Tocn
werd het echt stil.

1977

Tijdens de g.v.-uren werd er wel re-
gelmatig over het kernwapenvraag-
stuk gesproken en nagedacht, naar
buiten merkte je daar echter weinig
van. Een uitzondering was het initia-
tief van de witte BVD. Deze kleine
Bond Voor Dienstplichtigen belegde
in oktober 1977een informatieavond
speciaal voor de soldaten van de 1ge
afdeling veld.artillerie in 't Harde. Op
deze avond, die plaats vond in het
RMT, bleek bij de aanwezige militai-
ren groot ongenoegen te bestaan
over het gebreK aan informatie m.o.t.
hun direkte relatie tot hun nucleaire
taakstelling. L.IJImmers bedIenden
de houwitsers die eventueel met
atoomgranaten gelaoen Konaen wor-
den. Het verlangen naar een open
diskussie waarin alle politieke en
morele kanten van het vraagstuk be-
trOKKenzouden woraen, was erg
groot.

VVDM

Ook de VVDM kwam in beweging.

In november 1977sprak de grootste
vakbond van dienstplichtigen zich
uit tegen de invoering van de neu-
tronenbom. In mei 1978 riep de
VVDM op om deel te nemen aan de
grote demonstratie in Amsterdam
tegen de N-bom. Terwijl op de le-
denvergadering van 25 april 1979de
VVDM zich uitsprak voor terugdnn-
ging en uiteindelijk afschaffmg van
kernwapens. In het VVDM-blad
Twintig (van ij meI 19ïY}kondigde de
toenmalige voorzitter van de VVDM
Eric KöhIer, een nog grotere inzet
aan tegen de kembewapenmg (be-
sluit algemene ledenvergadering van
25-4-'79).Kóhler signaleerde dat het
bij oefeningen steeds vaker voor-
komt dat het gebruik van kernwa-
pens in het draaiboek staat.

"Vat komt doordat kernwapens de
laatste jaren een verfijning hebben
ondergaan die hun bruikbaarheid
vergroot. Hierdoor vindt er een inte-
gratie plaats van deze taktische
kernwapens en conventionele (dat
zijn normale) wapens.
Door deze ontwikkelmg krIjgen
dienstplichtigen meer en meer te
maken met atoombewapemng. Vaar-
om is het belangrijk dat dienstplich-
tigen ook gaan deelnemen aan de
diskussie over hoe de atoombewap!;"-
ning kan worden teruggedrongen.
De algemene ledenvergadering van
de VVDM vindt dat we uiteindelijk
afmoeten van kernwapens. Wijwillen
graag meedenken over hoe dat zou
kunnen. Over één ding zijn we het in
de VVDM al eens: de verdere verla-
ging van de atoomdrempel door de
komst van steeds precîesere kern-
wapens, moet worden stopgezet. Ak-
ties daarvoor zullen we met kracht
ondersteunen."

Open brief

Op acht november j.l. stuurden 29
dienstplichtige militairen, veelal ge-
legerd bij onderdelen met nucleaire
taken, een open orlel aan oelWeeoe
Kamer. De dienstplichtigen spreken
in deze brief hun verontrusting Uit
over de opslag van atoomkoppen, de
ontwlkkeimgen rond de aanmaak en
stationering van de N-bom, en oe
"modernisering" van de kernbewa.
pening.

"WlJ, dlenstpllchttge mltttoiren !HJ
Nederl.andse legeronderdelen waar
met (mogelijk) nucleaire wapens
wordt gewerkt, vinden dat wij, aLS
meest direkt betrokkenen over ge-
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noemde ontwikkelingen moeten kun-
711:71 meepTaten.
Wij zijn het die nu reeds direkt of in-
direkt met deze kernwapens en kon-
venttonele wapens die nucleair ge-
bruikt kunnen worden, omgaan. Wij
zullen deZE'wapens in oorlogstijd
moeten bedienen.
Dat vinden wij een zeer zware ver-
antwoordelijkheid."

Vervolgens sommen ze in hun brief
een reeks voorbeelden op over het
gebrek aan informatie en over de te-
genwerking die men ondervindt als
men zelf informatie verzamelt of
over het kemwapenvraagstuk wil
diskussiëren.

"Er wordt ons niet verteld dat we bij
een nucleair onderdeel geplaatst
worden en na de plaatsing wordt ons
nauwelijks informatie gegeven. Alles
geschiedt in een sfeer van uiterste ge-
heimhouding. Terwijl we zeker weten
dat we met (mogelijk) nucleaire wa-
pen:; omgaan, is de voorlichting over
mogelijke konsekwenties niet aanwe-
zig. De enige voorlichting vormen de
zogenaamde NBC-lessen (NBC""
Nucleair, Biologisch, Chemisch). Hier
wordt op een volstrekt versimpelde
manier over nucleaire zaken gespro-
bn. Mf>nwil nn.~doen geloven dat
we, als we maar de ogen dichtdoen en
wegduiken in een schuUersputje, vol-
doende beschermd zijn tegen een
atoomaanval. Verder moeten velen
onder ons zeker éénmaal in hun
diensttijd een zogenaamde site-wacht
Lopen.Dan. moeten atoomkoppen be-
waakt worden. Wat we precies bewa-
ken weten we niet, terwijl dit wel in
een zeer opgefokte sfeer geschiedt. Een
week lang met scherp in het geweer,
cifgesloten van de buitenwereld.
Ook komt het voor dat de lopen van
onze arttlleriestukken vervangen
worden door andere, die geschikt zijn
0111 met nucleaire wapens te schieten.
Naast het feit dat ons wezenlijke in-.
formatie wordt onthouden, ondervin.
den wij .zeer veel tegenwerking als
wij zelf informatie verzamelen of
over kernwapens willen diskussiëren.
In de Tonnetkazerne in 't Harde bleek
begin '79 al dat er een grote behOf!fte
besCond aan meer informatie en dis-
kussie. Een petitie van de dienstplich-
tige militairen hieromtrent aangebo-
den aan de kommandant is echter in
ctedooJpot verdwenen.
A.ls wij wel eens benaderd worden
:tooT journalisten van radio, t.v. of
tijdschriften om over onze werkom-
~tandigheden te praten, worden hele
Icompagnieën tijdens het appèl ge-
rrtaand hun mond te houden en wor-
ten mensen individueel onder druk
lezet."

Het hoofdbestuur van de VVDM on-
jersteunt in een begeleidend schrij-
"en de wensen om goede informatie
~n vrijheid van meningsuiting. De
VVDMvindt dat de dienstplichtigen
~ezien moeten worden als burgers in
miform en dat zij dezelfde rechten
noeten behouden als iedere andere
~ederlandse burger. Dit houdt in

vrijheid van meningsuiting en dis-
kussie.

Daarnaast hebben een aantal dienst-
plichtigen moreel/ethische proble-
men t.a.v. kernwapens . .,Bij de dis-
.lcusste en beshssmgen t.a.v. kernwa-
pens wordt tot nu toe aan deze beide
aspecten voorbijgegaan".
Up 15november 1979diende de
PSP-er Van der Spek een motie in
die opriep "militairen voortaan ruim
en openhartig informeren en een
einde te maken aan genoemde te-
genwerking en pressie".
Ue motie kreeg alleen de steun van
U'öö, PSP, PPH. en CPN.

Klemmende \-'raag

Het zou te gek om los te lopen zijn
als het hierbij zou blijven. De brief-
schrijvers hebben immers door hun
aktie niet alleen een zinnige, maar
ook een klemmende vraag opgewor-
pen: Mag een militair nadenken over
de aard en omvang van de bewape-
ning waar hij mee moet werken?
Ik denk dat men bij een uitdieping
van deze vraag wel eens op verder-
gaande konsekwenties zou kwmen
uitkomen dan op het eerste gezicht

Toch denk ik dat het erg onverstan-
dig zou zijn als de overheid nèt zou
doen of de brief niet geschreven IS.
Ik kan me zo'n houding nauwelijks
voorstellen. In tal van officiële publi-
katies wordt steeds gesproken over
de wenselijkheid van participatie van
de militair. Dit geldt zowel voor het
Stumik-rapport als voor de Defen-
sienota 1974.
Desondanks ben ik er niet zo gerust
op dat het ook werkelijk zal gaan gt,.••
beuren. De krijgsmacht heeft feitelijk
zijn mensen nooit gestimuleerd, laat
slaan geleerd om na te denken over
de door haar gehanteerde gewelds-
middelen.
Toch zal het moeten gebeuren. Ge-
zien de verfijning en perfectionering
van de bewapening kán de overheid
niet blijvend om deze vraag heen.

Als militairen, de volksvertegen.
woordiging of de regering uit zich.
zelf deze vraag niet op willen pak.
ken, dan zullen de Kerken en het
Humanistisch Verbond hen daartoe
moeten bewegen. Het is in ieder ge-
val een vraag waar de geestelijk
verzorgers in de krijgsmacht niet
omheen kunnen en niet omheen mo-
gen om minstens twee redenen. De
eerste en belangrijkste is, dat zij er
door de mensen in de krijgsmacht
op worden aangesproken (en de
g.v,--er is er in de eerste plaats voor
de mensen in de strijdkrachten), De
tweede is, dat hun zendende instan-
ties (de Kerken en het Humanistisch
Verbond) duidelijke uitspraken ter-
zake hebben gedaan, waarvoor hun
geestelijk verzorgers dan ook menen
te moeten staan.

WIm Het)
(raadsman)

g.v.: bijstandsbewust-
maken



'Op een gegeven ogenblik word je er kolsziek van'

Sinds ze in dienst zitten, is de vrije tijd die ze door de week hebben lang
niet meer zo leuk en goed besteed als vóór die tijd. Erwin van Pelt voetbalt
nauwelijks meer. Hij is 20 jaren jong, woont in Hilversum en heeft na de
havo de meao gedaan.
Dennis Keyner uit Tilburg is de doordeweekse uren gitaarspelen kwijt. Hij
is 21 jaar en heeft het havo-diploma gehaald. Een jaar mts er tussendoor
beviel hem niet. Sinds januari zijn ze in Assen gelegerd bij de 42e Afdeling
Veldartillerie. Ego-redakteur Wim Reinders had een vraaggesprek met
hen over hun vrijetijdsbesteding vóór en tijdens hun diensttijd.

Waar hield jij in je in je vrije tijd mee
bezig Erwin, voordat je in dienst ging?
Erwin: Met voetbal, in de zaal en op het
veld. Verder wat tv kijken en veel uit.
gaan, naar discotheken.

En jij, Vennis?
Dennis: De laatste tijd heb ik veel mu-
ziek gemaakt en daarvoor heb ik jaren-
lang gebadmintond. Na zes jaren bad-
minton kreeg ik een band waar ik mu-
ziek mee ging maken. En m'n vriendin
neemt vanzelf ook veel tijd.

Jekreeg die band, zeg je. Hoe ging dat?
Dennis: Nou je kreeg ... Ik ontmoette
mensen die ook aan muziek deden,
praatte ermee en op een gegeven mo-
ment zijn we samen gaan spelen. En dat
gaat lekker.

Voetbal
Erwin, kost jouw sport veel tijd?
Erwin: Behoorlijk, ja. Twee keer in de
week trainen voor het voetballen op za-
terdag en dan I keer in de week zaal-
voetbal, vaak laat op de avond. Daar
gaat dus wel flink veel tijd in zitten.

Ben je er allang mee bezig?
Erwin: Ja, ik voetbal al 12 jaar op het
veld en sinds een jaar doe ik aan zaal-
voetbal. Zaalvoetbal vind ik eigenlijk
leuker dan veldvoetbal. Je hebt veel
meer balcontact, en ik kan het ook
beter.

Je bent dus een beetje 'n technisch be.
gaafd speler?
Erwin: Nou, begaafd ... Maar ik ben wel
technisch, ja. Bovendien vind ik zaal.
voetbal leuk, omdat ik het met een hele
vriendenkring doe. Allemaal jongens
uit de buurt met wie ik ook op vakantie
ga. We hebben samen een team ge-
vormd, zijn naar een vereniging gestapt
en hebben gezegd dat we alleen lid wil.
den worden als we met z'n allen in één
team zouden komen. Dat is gelukt.

Trainje ook voor het zaalvoetbal?
Erwin: Nee, daar niet voor, wel voor het
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veldvoetbal. Ik voetbal niet om hogerop
te komen. Ik zit wel bij de selectie, maar
we spelen niet zo hoog. Ik voetbal om-
dat ik het leuk vind. 't Iseen echte gezel-
ligheidsclub met regelmatig samen een
avondje uit.

Gezellig. ook agressief
Je voetbalt zelf: ga je ook wel eens kij-
ken naar topclubs?
Erwin: Ja, ik ga ook vaak naar wedstrij-
den toe, want ik ben supporter van Fe
Utrecht. Als klein jochie kwam ik al bij
de wedstrijden, met mijn vader mee. Nu
kom ik nog steeds kijken, dus je kunt me
wel een trouw supporter noemen.

Is het leuk en gezellig om naar die wed.
strijden in het betaalde voetbal te
gaan? '
Erwin: Ja, ik ga er met veel plezier heen.

Nu hOOIen lees je vaak negatieve ver-
halen over supporters. Jij maakt soms
dingen mee in het stadion. Zijn de ver.
ha/en in de krant in overeenstemming

met de feiten?
Erwin: Wat je ervan leest in de krant
klopt wel. Er is vaak een kleine groep
die ergens mee begint en dat slaat soms
over op meer mensen. Wat ik hel meest
meemaak is: het gooien van vuurwerk,
het uitschelden van de tegenpartij, ook
wel echt slaan af en toe, tussen de sup-
porters onderling en tegen die van de
bezoekende club. Soms staat ze elkaar
echt op Ie wachten, toch vaak een
agressieve sfeer.

Heb jij daar last van?
Erwin: Soms wel ja. Het hangt af van het
vak waar je in zit.

Krijgje dan de neiging om mee tedoen?
Erwin (wacht even): ... Nou, heel soms.
Ik heb nog nooit aan zoiets meegedaan,
maar als je soms helemaal in de sfeer
van de wedstrijd zit en er wordt wat
uitgelokt door de tegenpartij of door de
scheidsrechter, dan kan ik ook aardig
opgewonden raken. Maar dat zakt heel
gauw weer weg. Als er veel op het spel
staat is er gauw een opgefokt sfeertje,
dan wil er wel eens wal fout gaan.

Ooit zoiets meegemaakt?
Erwin: Ja, met Feijenoord en Ajax.

'Dan ren je wel'
Wat doe je dan?
Erwin: Hard wegrennen. Te moel wel.
Anders krijg je een knuppel van de ME
op je hoofd. Ik heb ook wel eens voor
m'n eigen supporters moeten rennen. in
Amsterdam. Ik stond toen niet in hel
Utrecht-vak. maar tussen Ajax-suppor-
ters. Na afloop van de wedstrijd werden
de Utrecht-supporters weggeleid en al-
lerlei Ajax-supporters liepen om hen
heen te provoceren. Die Utrecht-suppor-
ters braken toen door hun politiecordon
heen en ik liep daar toen ook. En zij
konden natuurlijk niet zien dat ik één
van hen was, dus ik moest ook rennen.
En dan ren je wel hoor, als er een paar
honderd man op je afkomen. Een kat in
het nauw maakt rare sprongen, en dat
doe je dan echt. Dan voel je je echt wel
angstig.

Doe je je best om er nÎet tussen te zitten
als er een agressieve sfeer is?
Erwin: Soms zoek ik het echt wel eens
op. Wat de kik ervan precies is, weet ik
niet. Misschien om vechten te zien, niet
meedoen maar toch de spanning ervan
proeven. Negeren kon ik het toen niet.
Dat was een paar jaar geleden. Je wordt
ook verstandiger. Nu ga ik meteen na



de wedstrijd terug naar huis, het vech-
ten interesseert me niet meer.lk vind
het nu alleen maar rot als mijn club
negatief in de publiciteit komt

Muziek en musea
Dennis, hoe kwam jij ertoe om muziek te
gaan spelen?
Dennis: Mijn vader heelt vroeger ook in
bands gespeeld en hij had thuis een
gitaar staan. Toen ik een jaar of twaalf
was, begon ik een beetje te pingelen op
dat ding en dat ging wel goed. Les heb
ik nooit gehad, ik heb het mezelf ge-
leerd, Op school kwam ikin kontakt met
mensen die ook van muziek hielden en
zo ging dat verder. We gingen eens sa.
menspelen, dat ging goed en toen heb-
ben we een band geformeerd.

Wa! spelen jullie voor muziek?
Dennis: We spelen tegenwoordig wel
van alles, moor wat we het liefst spelen
is een beetje swing-muziek, blues ook
wel, maar don de wat snellere blues,
bluesrock. Ikzelf wil wat verder in de
jazz, moor daar houden de anderen niet
zoveel van. Muzikaal isdat ingewikkel-
der, en om dat don samen te spelen, is
heel wat moeilijker dan wat we nu spe-
len. We hebben een paar optredens ver-
zorqd, misschien gaan we er mee door,
mnor we zitten ook met onze eigen car-
rière wat het werk betreft.

l10eveel tijd stak jij in je muziek?
Dennis: Ik speelde elke dog 1111tot 2 uur
op m'n gitaar, verspreid over de hele
dag, meestal alleen. In 't weekend wat
minder, omdat ik don uitga en veel tijd
doorbreng met m'n vriendin.

f:n wat deed je verder behalve gitaar
spelen?
Dennis: Af en toe nog badmintonnen
",n... ja, ik wilde altijd zoveel mogelijk
W""::I van huis, ik wilde altijd dingen
zien, musea enzo. Ik vind het best wel
geinig, allerlei soorten musea bekij-
ken, in andere steden. Ik go ook graag
nuul <,;vucerten, jazz bijvoorbeeld, con-
certen waar niet zoveel mensen van
houden. lSIues ook, hartshkke gezellig
zIJn die concerten In cafés., Met m'n
vriendin doe ik ook veel samen en m'n
kleine zus van vier neem Ik wel mee de
stad 10, naar het ClICUS,dat vindt ze
hartstikke leuk.

Houd je vrjendin ook van jazz- en blues-
concerten?
Dennis: Niet zo erg, ik probeer haar wel
mee te trekken in die richting. Maar an-
ders go ik gewoon alleen. dat is geen
probleem tussen ons.

lJisco
Erwin, wat doe je verder jnje vrije !ijd?
Erwin: De meeste avonden door de
week ben ik dus met voetbal bezig. Ve
woensdagavond ben ik dan meestal
thUIS, "n beetJe tv kijken. De vrijdag-
avond ga ik uit. Weinig drinken en de
zaterdagavond ook uit, naar de disco.
L.ondagochtend kan ik dan lekker uit.
slapen.

Dennis mist IJrengitaarspel

Wat is het leuke van een disco?
Erwin: Ik weet niet of het eigenlijk wel
zo leuk is ... (gelach van ons drieeènl
maar ik ga erheen omdat al mijn vrien-
den er komen. Daar word je automa-
tisch naar toegetrokken dan. Ik ga eerst
altijd naar een bar, daar is het eigenlijk
wel zo gezellig.

Zou je het leuker vinden als je vrienden
niet naar de disco maar naar die bar
zouden komen?
Erwin: nee. dat niet. Ik vind het alle-
twee leuk. In de disco kun je ook lekker
dansen. Voor de rest is er niks aantrek.
kelijks aan, 't is er duur, veel duurder
dan in een café.

In de kazerne
Wat doen jullie met je vrije tijd in
dienst? Hebben jullie trouwens veel
vrije tijd?
Erwin: In de afgelopen 3Vl maand zijn
we 2V, week weggeweest van de kazer.
ne, op bivak. De volgende 311, week
gaan we ook het veld op als richters.
Vennis: Ik doe niet zoveel in die vrije
lijd. tot nu toe tenminste. Na het eten
eerst douchen, wat tv kijken, lezen, mu.
ziek luisteren, wat praten. Ln don lig je
al vroeg in bed, omdat je de volgende
ochtend om half zeven weer op moet.
Heel anders dan thuis, want toen ging
ik vaak weg naar vrienden. Dat kan hier
niet. Ik kon die vrije tijd hier missen als
kiespijn. Ik kan best overweg met de
mensen hier, ik kan met ze lachen,
moor het is zo dat je niet echt kunt
kiezen wat je wilt. Thuis ging ik niet
's avonds even op m'n bed liggen.
Lrwin: tll) mI) goot het ongeveer zo als
bij Dennis. Ik ga ook naar de eigen on-
derdeelsbor, naar de hlm - als er eentje
draait - en woensdagavond ga ik uil in
Assen. In het begin hebben we wel eens
gekaart, maar dat doen we nu met
meer.

Vjnd~ fj
vrije ti]...•..
Erwin (b;' lIen r IS e,
helel let. Je h. T" Ier
den,tenk ik, moor ik {'cJuaar geen l:.u
in. Ik zou een cursus kunnen doen, maar
er zijn zoveel weken dat je er geen tijd
voor hebt. De cursus die ik wil doen is
vrij zwaaI, tenminste om 'm in dienst te
halen.

En voetbaltraining?
Erwin: Je kunt wel een piaotseltJke club
opzoeken, moor dat doe je niet zo gauw.
Mijn club zou dat wel kunnen regelen,
maar dot gaat dan ook weer zo onregel-
matig. Dan denk ik gauw: laat maar
zitten.

Studieruimte
Zou jij hier bepaalde dlngen wlllen
doen in je vrije tijd. Dennis?
Dennis: ja. ook studeren, Ik ben de kapi-
tein wezen vragen waar dat kon op de
kazerne. Dan kun je in een leslokaal
gaan zitten. maar dat is zo'n ongezelli-
ge. lege ruimte. Don moet je zitten met
oogkleppen op als het ware, niet om Je
heen kijken. Ik probeer me ertoe te zet-
ten, moor het lukt me niet. Toch wil ik
m'n wiskunde van het Havo-pakket in
m'n diensttijd nog afmaken. Verder zou
ik wat aan badminton willen doen.

Daar moet ie dan wat voor doen?
Dennis: Op den duur moel je wel wat
aanpakken, want ik wil niet op deze
manier van passieve vrijetijdsbeste-
ding doorgaan. Op een g~t!vt!1l vy ••u-
blik word je door kotsziek van, en dan
moet je wel wat.

WJlij} ook ooit de eentonigheid van het
avondlijk bestaan doorbreken, LrwJn?
Erwin: Ik wil lD elk geval m-n tneone
halen voor het rijbewijs. Dat zal ook wel
lukken. Ik kan ook gaan trimmen en Je
hebt ook een sportschool in de buurt.
Wat bodybuilding of fitness om toch be-
zig te zijn. Maar ik wacht eerst al tot we
paraat zijn.

Op de vraag wat er voor nen georgani-
"eerd zou kunnen worden in dienst is
het antwoord: een studieruimte, Niet
zo'n kaalleslokaaJ. maar een beetje 'n
gezellig ingerichte ruimte. Naast alle
bars en kantines in zo'n groot kazerne-
complex moet dat toch mogelijk zijn. Er
is tenslotte een dienst Ontwikkeling en
Ontspanning in de krijgsmacht, die zal
daar toch wel middelen voor hebben. Zo
af en toe wordt er iets aan sponevene-
menten georganiseerd, dat zou ook wel
wat uitgebreid mogen worden. J::en ta-
feltennistoernooi bijvoorbeeld, Voor de
aktieve vrijetijdsbesteding zou best wat
meer aktiviteit aan de dag gelegd Kun-
nen worden, zo konkluderen Denni5 en
Erwin.

Wim Heinders
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De super militair
Voor een wijziging van het Amerikaan-
se beleid was 'geen enkele ruimte aan-
wezig' aldus staatssecretaris Van Hou-
walingen, in een brief aan de Tweede
Kamer. Met andere woorden: wlï doen
wat de Amerikanen van ons verlangen.
Het ging om de verplichte aidstest voor
militairen, die voor oefening of oplei-
ding noot de VB moeten. Dat onze
staatssecretaris daarmee akkoord
ging. ligt in de lijn van zijn beleid. Het
eens zo principiële atoompacifistische
CDA-kamerlid Van Houwelingen ziet al
jaren 'geen enkele ruimte aanwezig' en
beeft al Jang zijn opvattingen van toen
over boord gegooid.

Maar hier heeft hij toch eigenlijk een
onaanvaardbare hoeveelheid water bij
de wijn moeten doen met betrekking tot
zijn christelijk uitgangspunt. Immers
bij het voldoen aan deze Amerikaanse
eis, lijkt toch de christelijk ethische
grens overschreden. Het ligt in de lijn
dat straks ook een DNA-onderzoek een
eis wordt om deel uit te mogen maken
van de NAVO-strijdkrachten. Zo'n on-
derzoek zet pas zoden aan de dijk. Al het
onbetrouwbare gespuis binnen de
krijgsmacht kan dan worden weggezui-
verd. Beter nog, je krijgt dan pas mili-
tairen met een juiste mentaliteit. Wie
dan die mentaliteit bepaalt is duidelijk.

24 • w,,,nR""MA 1998 .j:

Petrus: 'Hoho, dat gaat zo maar
niet. eerst een aidstest'

Uil VN_T••nijd ••van :J:l.HIS

Het geeft ongekende mogelijkheden
zo'n DNA-onderzoek bij militairen. Je
ziet al jaren van te voren dat ze een
hartinfarct krijgen. Die kunnen ver.
vroegd worden afgevoerd, dat is enorm
kostenbesparend. Ook het nieuwe pro-
motiebeleid van de krijgsmacht 'van
confectie naar maatwerk' was al aardig
afgestemd op die ontwikkeling. Aan de
hand van bloed-, sperma-, haar- en
huidonderzoek zijn veel gegevens te ha-
len om de juiste man op de juiste positie
te plaatsen. In de beoordelingslijst van
de militair komt een medische bijlage-
de DNA-lijst - waar elke commandant
zijn gegevens uit kan halen voor het
goed functioneren van de troep. Een
eenvoudige computer geeft op invoer
van DNA-gegevens elk antwoord op al-
le personeelsproblemen.

Tijdens de tweede wereldoorlog waren
ze daar ten oosten van onze landsgrens
reeds mee bezig. We hebben datcollec.
tief veroordeeld, zowel vanuit een

Deoplossing van de puzzle in het vorige
nummer luidt: 1. biljard: 2. lerares; 3.
aardbei; 4. dossier.
Hieronder een puzzle waarin de drie
juiste woorden zowel horizontaal als
vertikaal ingevuld dienen te worden.
De omschrijvingen luiden als volgt: 1.
eetwaar; 2. mooie plannen; 3. knap.

/

Ham ScJ/(mk

christelijke als humanistische levens-
opvatting. De christenen veroordeelden
dat vanuit de bijbel, zoals bij hun stand-
punt over abortus of euthanasie.

Maar nu Amerika dat wil gaan we on-
derscheid maken tussen mensen die se-
ro-positief en sero-negatief zijn. Er ont-
staat een 2e-rangs mens, waarover de
staatssecretaris van het Christelijk De.
mocratisch Appél zegt dat voor hen een
alternatieve loopbaan zal worden ge-
zocht.
Probleem wordt. hoe moet men de soor-
ten militairen uit elkaar gaan houden.
Mogelijk een aktie voorde ideeënbusor.
ganisatie. Een speciaal insigne op het
uniform of wordt het toch een tatoeage
op de huid, dat is meer gebeurd.
Ongetwijfeld komen we eruit, met als
resultaat een super-krijgsmacht be-
staande uit super-militairen en militai.
ren in een alternatieve functie.

Cor Out



De dichtende kapitein

"Mijn gedichten staan wel voor een andere kijk op..•"

Tijdens zijn inwerkperiode als geestelijk verzorger op de Generaal Winkel.
man-kazerne in Nunspeet maakte raadsman Jan den Boer kennis met
kapitein Warnar. plv CC van 43 Bevoorradingscompagnie. Tijdens dit
gesprek bleken een paar opmerkelijke zaken aan de orde te komen. Zo
verleIde de kapitein dat hij bezig was met het organiseren vaD een kursus
'bedrijfsvorming' in het kader van GV op 'Beukbergen' (het prot. gv-cen-
trum in Huis ter Heide) en dat hij gedichten maakt.
Twee niet alledaagse bezigheden voor een plaatsvervangend compag-
niescommandant. Reden voor EGOom hem eens wat nader aan het woord
te laten.

eieren destijds geen voorbeeld was en
zich soms onbeschoft gedroegen. Deon-
derofficieren getuigden van meer rede-
lijkheid. Ik trok in toenemende mate
mijn eigen grenzen. Als ik buiten de
KMA liep, verbaasde ik me over de
kleuren en kleding. Over de pluriformi-
teit van de gemeenschap. Toen begon
ik te denken: het is een schijnwereld
hier.

Riek Warnar, geb. 20-6-58 in Genemui.
den, ging als dienstplichtig soldaat
(lichting 79-5)in eerste instantie zijn op-
leiding volgen aan de rijopleiding in
Venlo, om vervolgens te worden ge.
plaatst bij de luchtdoelartillerie in We-
zep. Gelijk hierna is hij naar de KMAin
Breda gegaan (economisch logistieke
studierichting) van 1980 tot 1984, om
daarna te worden geplaatst bij ver-
schillende onderdelen van de Generaal
Winkelmankazerne in Nunspeet, w.o.
13 BEVO, 107 LTTCIE lOST BAT, en
laatst 43BEVO.In die zelfde tijd volgde
hij een studie bedrijfskunde aan de Bu-
siness School Leeuwarden (post HBO).

Kijk, zo vervolgt Kapitein Wamar, ik
vond het veIle van leuk om voor de
dienstplicht opgeroepen te worden. Het
stond haaks op mijn sludieplannen.

De soldaten von gemat Itcu;r1
met bun zwarte tilden
langzaam IIleIk ben glijden:
H\lwlg te vroeg geboren,
een onvervv.lde heimwee
naar verwilderde woorden
versomberd tot gespleten verhalen
en begraven met een crueUlx In
kathedralen.

Een nieuwe wereld dondert over je
heen. Ik begon eraan met de moed der
wanhoop en in de hoop dat het zo snel
mogelijk voorbij zou zijn. We waren op
de rijopleiding heel erg op elkaar be-
trokken. Positief ingestelde mensen, re-
delijk goed kontakt met het kader, disci-
pline weliswaar heel erg formeel. maar
reeël. Wel voelde ikme op het punt van
bijvoorbeeld exercitie onbegrepen. Dat
is me toen nooit eigen geworden.
InWezep, op zich een fijne tijd, ontdekte
ik ruimte in discipline. Het was er funk.
tioneler. Vanuit mijn lidmaatschap van
het Onderdeels Overleg Orgaan heb ik
o.a. de motivatie gekregen om naar de
KMAte gaan.

Op de KMA
Eenmaal die stap gezet vielen me drie
dingen erg op:
_ je was geen moment meer alleen, zo-
wel in positieve als negatieve zin;
-dit is een onmogelijke klus, dit lukt me
nooit;
_ na de eerste week leek ineens ieder.
een op elkaar.
De hele dag werd je bezig gehouden.
Alles lag vast. Alles inlooppas. Zelfsde
sanitaire stop leek ingeroosterd. Tothet
moment dat je hel zat was. Dan kwam je
terecht in de sfeer van 'Nu moet het af.
gelopen zijn'. En je stelde je niet langer
meer afhankelijk op.
Er werd gewerkt met het zgn. kronen-
systeem. Vooral in het eerste jaar. Er
bestond een zgn. schaduw kader. Door
middel van kronen onderscheidde je je
al dan niet. Slechts de goeden kregen
kronen. Aan de hand van een klein futi-
liteitje kon zo'n kroon weer ingetrokken
worden. Toen kreeg ik voor het eerst
een distantiegevoel naar deze vormvan
discipline/beloning. Ten gevolge van
de kronen komen de ere-baantjes te-
recht bij de goeden, en niet bij diegenen
die dat bijvoorbeeld nodig hebben.
Er zijn weliswaar geen harde bevoegd.
heden gekoppeld aan het kronensys-
teem, maar het levert wel een elitege-
voel op. Je laat een stukje menselijk.
heid los. Ikheb daar tegen geen stelling
genomen, ik zat denk ik te speels in
elkaar. Ik herkende het ook niet als zo-
danig.

Schijnwereld
Het gekke is dat vooral een aantal offi-

Maandag

Als de was wordt gedroogd
weet Ikdat de nieuwe wookbegonnen Is.
0. domlnoo zegt dat je dat kunt merken
aan de kerkgang eDde :r.ondag.rust.

Hinderlaag

Wanneer het valluik van de dag
openkleppert als een lawine
die tegen de hemel omhoog rolt
worden ze verpletterd
door een aantal uren dag
die door klokbeweging worden
uitgevreten
tot nacht.

Er zou bij nader inzien meer gewerkt
moeten worden aan een appèl op de
eigen verantwoordelijkheid, aan het
respekteren van de individuele mens
en diens keuzes in specifieke situaties.
Heel wat belangrijker dan uniformiteit!
Toen ik halverwege de KMA-opleiding
nog twee maanden naar het Ameri.
kaanse Wesl-Point ben geweest, kon-
stateerde ik vrijwel hetzelfde. Het was
allemaal van 't zeilde. Alleen de straten
heten anders.
Opmerkelijk is ook dat ik tijdens mijn
KMA.periode geen gedichten heb ge.
schreven. Blijkbaar ging één en ander
ten koste van kreativiteit. Mijns inziens
dienl er in toenemende mate kreativi-
teil gevraagd te worden tijdens de op-
leiding in plaats van het omgekeerde.

Werk en studie
Uiteindelijk was ik blij dat ik aan het
werk mocht. Ik werkte dag en nacht. Ik
stortte me daar volledig in. Als ik er op
terug kijk, naar die beginperiode, dan
vond ikmezelf wel streng en hard, maar
wel eerlijk.
Als een soort vanzelfsprekendheid ben
ik toen ook getrouwd. Dat hoorde er toch
bij.
Na twee jaar ontdekte ik dat ik me te.
veel identificeerde mei die mensen. Ze
werden zomaar overgeplaatst. Ook liep
ik weer aan tegen die eenzijdigheid. In
de officiersmess leest iedereen de Tele.
graaf. Er zijn weinig andere interesses.
Ik ging wat experimenteren met solda-
ten en kader. Zo mochten ze bijvoor-
beeld hun eigen kader kiezen.
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Kunnen jonge humanisten ookKerstmis
vieren? Op 16december a.s. zal er voor
iedereen tot 30jaar een groots midwin-
terfeest plaatsvinden, waarbij we bezig
zijn met de vraag of wij een eigen in-
houd kunnen geven aan een midwinter-
feest.
Laat je fantasie eens de vrije loop; wat
is jouw eigen idee van een midwinter-
feest; welke waarde heeft dit voor jou,
en hoe geef je dat dan vorm?
De dag begint met een inventarisatie
van de ideeën. Daarna gaan we geza-
menlijk hard aan de slag om dit huma-
nistische midwinterieest 's avonds te
vieren. Wie weet ontdekken we huma-
nistische rituelen! Deze dag begint om
13.00uur en vindt plaats te Utrecht.
Inlîchtingen ewof opgave bij resp.
Tsjitske Verkruissen en kiane de
Brouw, Landelijk Centrum Humanis-
tisch Verbond Utrecht 030-318145tst. 22.

Midwinterweekend Homo!
Lesbische Werkgroep HV
DeHomo-LesbischeWerkgroep van het
Humanistisch Verbond organiseert van
zaterdag 23 december tot en met dins-
dag 26december 1989een lang Midwin-
terweekend.
Er is plaats voor circa 40lesbische. ho-
mo-en biseksuele deelnemers/sters.
Hetweekend vindt plaats in Volkshoge-
school Allardsoog te Bakkeveen.
Hetdoel van dit weekend is, de traditio-
nele kerstdagen eens anders door te
brengen.
Informatie en inschrijvingsformulîeren
zijn te verkrijgen bij het Humanistisch
Verbond, telefoon 030-318145{Arianede
Brauw}.

rm dreaming of a white
Christmas

wegen.
Doorzoanders te kijken ben ikookgaan
dichten. Ik zie mijn gedichten als een
heftige ontlading die ik vaak absoluut
niet kan verklaren, maar die wel staan
voor die andere kijk op ...

Wendingen op de pleurt. Ia exercitie
om een nieuwe richting te kiezen.
Betekent wel beweging,
niet zonder pijn
loop je weg, een atatlon achter je latend
waar je de trein nooit meer laat stoppen.

vorming' voor mijn kader. Ik pro-
. mensen betrokken te laten zijn op

.:ten. Ze vanuit innerlîjke motieven te
bewegen, te disciplineren. Dat uiterlij-
ke is gewoon minder belangrijk.

Jan den Boer

Zozit ik nu eenmaal in elkaar. Als kind
al had ik een ruime fantasie. Als ze mij
vertelden God doet alles, alles ligt al
vast, dan vroeg ik me af of God ook
regelt hoeveel grassprietjes er be-

., ._..--•....•
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Uitdie tijd hield ik over;
- dat ik vrijwel alleen de kar moest
trekken;
_ de rest ging om vijf uur de poort uit;
- ik ben niets bijzonders;
- is dit het nou?

Betrokkenheid

Ik gedae..___ ,; dO' • ", In bea
liggen.
dan d _ :w mam
Dat due ik nu bil gebrek a•.•.••ueter
al een maand op mijn werk.

Toenbesloot ikom een studie ernaast te
gaan doen. Doorlopend met het gevoel
van 'kan ikdit wel maken'. Tochgedaan
en via rekest toegestaan om hier per
week 2 x 4 uur aan te besteden. Uitein-
delîjk komtdie studie natuurlîjk je werk
ten goede. Maar toch stuitle je op ach-
terdocht: die gaat zeker de dienst uit als
hij afgestudeerd is, enz.

Vanaf die tijd is er erg veel gebeurd. Er
ontstond vervreemding in mijn werk en
thuis. Alles kwam in vreselijk inten-
sieve vorm op me af. Uiteindelijk heb ik
weer duidelijkheid naar mezell gekre-
gen en vorm en inhoud gevonden waar
ik verder mee kan.
Daarom organiseer ik een kursus 'be-



RAADSMAN IN BUITENGEWONE ~IENST
VAN JAN SOLDAATt
Over voor wie de HGV er is in de krijgsmacht kan geen
misverstand bestaan
Jaren geleden verwelkomde ccn officier op een kazerne op de Veluwe mij
eens met: "Hallo, raadsman in buitengewone dienst van Jan Soldaat." Het
was, zo weet ik mij nog goed te herinneren, ccn aardige man en hij sprak de~
ze woorden ook nog op een beminnelijke toon. "Ceestelijke verzorgers staan
inderdaad op een andere wijze in de krijgsmacht dan militairen, dat heb je
goed ~ezien." antwoordde ik, "en zolang jij jezelf ook als een Jan Soldaat
ziet. vmd ik dit cen prima omschril'ving van een humanistisch geestelijke ver-
zorger." Hij beschouwde zich we degelijk als ccn Jan Soldaat, zo bleek uit
het gesprek dat wij daarna hadden, maar vond dat hij. wat mijn tijdsinveste-
ring in hem en zijn kollega's betrof, maar onderbedeeld werd: "Een soldaat
hoeft maar te kikken en je staat voor hem klaar. Voor ons heb je bijna nooit
tijd .••
Waarschijnlijk zou ik mij deze gebeurtenis niet meer herinnerd hebben als ik
niet onlangs een koJI~a hoorde opmerken: "V cel beroeps denken nog steeds
dat wij er met name zijn voor Jan Soldaat."

Vervolgens rust men deze krijgsmacht uit
met middelen van geweld en zoekt men
'uitvoerders' vrijwilligdicnenden en
(voorlopig nog) dienstplichtigen - om del:e
taken, in uitersle instantie, met deze ge.
weIdsmiddelen ook daadwerkelijk te kun-
nen uirvoeren.

Deze 'uitvoerders' zirn zich voor een heel
bijzondere situatie gesteld: opgenomen zijn
in een instituut met een auwritair-hiërar-
chische struktuur en belast met het inoefe-
nen van de geweldshantering en, eventueel,
de daadwerkelijke uitoefening van georga-
niseerd geweld.
Die bijzondere situatie (door een minister
van Defensie ooit omschreven als ethisch

In dit artikel wil ik onder meer op de vol-
gende vragen ingaan: Hoe is zo'n beeldvor-
ming tot stand gekomen? Heeft de
Humanistisch Geestelijke Verzorging
(HGV) in het verleden inderdaad te weinig
aandacht besteed aan de vrijwilligdienende
militairen? En, als dat zo is, wat zou daar
dan de reden van kunnen zijn geweest?
Zijn voor de HGV beroepsmilitairen ande-
re mensen dan dienstplichtigen? Wat kun-
nen de vrijwilligdienenden (kontraktanten,
beroeps), nu en in de toekomst, van de
HGVverwachten?

• Duidelijk vanaf begin
De HGV werd 1 septemher 1964 in de
Nederlandse krijgsmacht ingevoerd.
Aanvankelijk met een proefperiode van
drie jaar. Toen deze periode om was, en
duidelijk gekonstateetd kon worden dat

deze vorm van
niet-godsdiensti-
ge geestelijke
verzorging in
een behoefte
voorzag, werd de
HGV definitief
ingevoerd.
Vanaf de eerste
dag van intre-
ding in de
krijgsmacht heeft
de HGV er geen
doekjes om gewon-

den welke posi-
tie ze innam:
Noch voor,

noch tegen de krijgsmacht, doch uitslui-
tend voor de mensen in de krijgsmacht.
Daarbij brachten (en brengen) de raadslie-
den ('I, eenvoudig gezegd, slechts twee din-
gen mee; dat ze humanist zijn en als zoda-
nig humanistisch geestelijke verzorging
willen verrichten.

Humanist zijn betekent dat mensen wor-
den gezien als zelfstandige, vrije individu-
en, die, in allerlei vormen van gemeen-
schap, en onder alle omstandigheden, hun
mens-zijn kunnen realiseren. Waarbij de
humanistisch geestelijke verzorger feitelijk
slechts één taak heeft: zodanig bezig te zijn
met mensen (die zich tot hem wenden), dat
in hen het verlangen groeit om het vermo-
gen zich een visie te verv.-ervente ontwik-
kelen en daaraan gestalte te geven. Dat wil
l:eggen eigen meningen en opvattingen te
verwerven en daarvoor ook te staan. Voor
bet klimaat, waarin dit kan ontstaan, dient
de raadsman te zorgen. e) Dat was niet al-
leen de taak voor de raadslieden, maar is
dar nog steeds.

• Rang noch stand
Steeds ging het de HGV, in de gesprekken
met militairen - ongeacht kategorie, noch
voorkeur uitsprekend voor rang of stand.
er om, in gezamenlijkheid, te denken rn te
worstelen ovrr de problemen van het
mens-zijn in deze tijd, in de krijgsmacht
alsook in de ons omringende wereld. En de
wegen te ondrrzoeken die we in dit mens-
zijn en medemens-zijn zouden kunnen be-
wandelen.

Nooit heeft de dienst HGV het standpunt
gehuldigd dat er een kategorie militairen
voor haar 'meer of minder interessant' zou
zijn. In geen enkel ge!;(hrift is daar ook
maar iets van terug te vinden.
Zo'n opvatting zou ook in strijd zijn ge-
weest met de eigen (humanistische) uit-
gangspunten en principes, hetgeen ik hier-
na zal proberen te verduidelijken.
De Nederlandse samenleving meent (nog
steeds), voor de verdediging van hct grond-
gebied en dc belangen van de Nederlandse
staat, te morten kiel:cn voor een krijgs-
macht (artikel 97 en 98 van de grondwet).

paradoxaal, de vrijheid verdedigen evrntu-
eel gcbruikmakend van geweld) doel vra-
gen rijzen bij mensen. Nirt ahijd bij ieder-
een, op hetzelfde moment, en dezelfde vra-
gen, dat mocht gezegd worden. Maar zo-
veel is wd zeker dat vroeg of laat, afhanke-
lijk van gebeurtenissen en omstandighe-
drn, wel nagenoeg bij een ieder er momen-
ten kunnen komrn waarop hij of zij er be-
hoefte aan herft met een vertrouwensper-
soon de zaken (opnÎeuw) te doordenken,
teneinde helderheid te verkrijgen in hou-
ding en eigen opvattingen met betrekking
tot de ethische aspekten verbonden aan
zijnlhaar deel uitmaken van de krijgs-
macht.
Vanuit een (terechtr) morele veranrwoor-
delijkheid in drzen (wèl de mensrn een risi-
kovolle klus laten opknappen rn ze vervol-
gens geen klankbord hieden voor hun vra-
gen) heeft de overheid gemeend diensten
geestelijke verzorging in het leven te moe-
ten roeprn om mensen die worstelen met
vragen terwille te kunnen zijn. Omdat de
krijgsmacht een afspiegeling van de samrn-
leving te zien dienr te geven, zijn er dus ver-
schillende diensten geestelijke verzorging.
Opdat de militair in de gelrgenheid is met
zijn vragen te rade te gaan bij de geestelijke
verzorger van zijn eigen keuze.
Geestelijke verzorgers werken, namens hun
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zendende instantie
(voor raadslieden het
Humanistisà Ver-
bond), in de krijgs-
macht om de krijgs-
machtmens in deze, met
geen enkel ander bedrijf
vergelijkbare, organisa-
[je bij te staan.
Dus kan het eenvoudig-
weg niet anders dan dat
er ook humanistisch
geestelijke verzorgers
voor de krijgsmacht-
mens. ongeacht rang of
kategorie - in de krijgs-
macht werkzaam zijn.

• Vooral
dienst-
plichtigen?

Had de officier, waar-
over ik in de inleiding
van dit artikel repte, ge-
lijk met zijn kritiek dat
ik, of in z'n algemeen-
heid gesproken de
HGV, tè weinig aao-

dacht besteedde aan de beroeps? En is daar
in de loop der tijden verandering in geko'
men? En als dat zo was/is, wat waren/zijn
daar dan de oorzaken van (geweest)? Geen
vragen die met een eenvoudig ja of nee zijn
te beantwoorden.
Laat ik eerst enkele aspekten noemen die,
in ieder geval tot diep in de jaren zeventig
en voor sommigen nog langer, de wijze van
werken en dus ook de beeldvorming van de
dienst HGV, in sterke mate hebben be-
paald .

• De inttede van de dienst HGV in 1964,
zoals hiervoor al gesteld, vond op proef
plaats. Er moest een bewijs op tafel komen
dat er behoefte bestond aan een vorm van
niet-godsdienstige geestelijke verzotging.
Dat bewijs werd, in de vorm van onderte-
kende keuzeformulieren, voor het grootste
deel geleverd door op darmoment dienst-
plichtig mi-Htairen.
Naar schatting, want precieze cijfers ont-
breken helaas, voor minstens negentig pro-
cent. De dienstplichtigen toonden niet al-
leen de behoefte aan op grond waarvan de
dienst HGV definitief tot de krijgsmacht
werd toegelaten, zij eisten destijds ook - en
terecht - het grootste deel van de tijd op
van de raadslieden .

• Er was nog nauwelijks sprake
van het losmaken of los ra-
ken van de binding met
geloofsbeg inselen.
Verreweg het groot-
ste deel van de vrij-
willigdienenden
behoorde destijds
tot een kerkge-
nootsChap.
En de beroepsmili-
tairen, die zich
enerzijds nadruk-
kelijk niet-gods-
dienstig noemden
maar zich ander-



Het bovenstaande (dat wellicht aangevuld
kan worden met meer faktoren) kan als
volgt worden samengevat.
De dienstplichtigen hadden de intrede van
de HGV in de krijgsmacht feitelijk bewerk-
stelligd, het overwegende deel van de be-

Zoals al eerder gesteld is het de krijgs-
macht zèlf die bij de daar aanwezige mens,
en dus ook bij de beroeps, vragen oproept.
Dat is niet specifiek voor de Nederlandse
krijgsmacht, dat is universeel.
Ongeacht hoe die krijgsmacht is 'gevuld'
(mer beroeps, kontraktanten of dienst-
plichtigen), in welk land ter wereld en on-
der welk politiek bewind ook.

Dat komt omdat het wezen van iedere
krijgsmacht zèlf bij mensen de behoefte op-
roept, van tijd tot tijd, in vertrouwen met
een onafhankelijk iemand die vragen door
te praten ... omdat de krijgsmacht de mens
plaatst in een ethisch paradoxale situatie.
(juister is nog te spreken over een ethisch
konflikterende situatie.

Het is immers geen schijnbare tegenstelling
maar een tegenstelling: geweld te voorko-

vredestijd, voelt de beroeps zich als een vis
in het water: hij is de ervaren, zekerheid
uitstralende, professional. Maar bij ingrij-
pende omstandigheden blijkt hij, vanzelf-
sprekend, evenzeer van vlees en bloed te
ziin als wie ook.

• Aandacht voor beroeps
Doordat de storm van de maatschappelijke
vernieuwing uitgewoed raakte (eind zeven-
tiger jaren), het losmaken en los raken van
het geloof verder doorzette en het instituut
krijgsmacht langzamerhand gewend raakte
aan de geheel eigen opvattingen van de
dienst HGV, nam de aanvaarding onder de
vrijwilligdienende militairen van het werk
van de raadslieden duidelijk toe. Vanuit
een betrokkenheid op mensen gingen
raadslieden zich op hun beurt, steeds meer
verdiepen in en begonnen zij steeds meer te
begrijpen van de positie van de beroeps in
dit toch al zo bijzondere instituut krijgs-
macht.
Dat beroepsmilitairen ook heel 'gewone'
mensen zijn, was iedere raadsman al vanaf
de eerste dag van indiensttreding (en ook
daarvoor reeds) bekend. Voor de 'troep', in

roeps hadden weinig op met 'die humanis-
ten' (nog de meest vriendelijke bejegening
uit die tijd). En het instituut krijgsmacht
trad de HGV zonder meer argwanend tege-
moet. Gedurende de periode van maat-
schappelijke vernieuwing, en door de keu-
zes die de HGV toen maakte, werd alleen
nog maar versterkt wat zich reeds vanaf
het eerste moment had afgetekend: de
'populariteit' van de raadsman nam bij de
dienstplichtigen alleen nog maar toe en
daalde bij de beroeps naar een nog lager ni-
"0•
Ten volle staande in zo'n tijdsgewricht is
het dan ook zeer wel mogelijk dat raadslie-
den, en dus de dienst HGV, zich wat al te
gemakkelijk - en wellicht soms ook meer
dan men zelf voor juist achtte - met name
richtte op het wel en wee van de dienst-
plichtigen.

-• De roerige pe-
riode, waarin
ma~tschappelij k
gezien zo onge-
veer alles op z'n
kop werd gezet
(eind zestiger, beo
gin zeventiger ja-
ren), hield geen
halt voor de ka-
zernepoort. De pas opgerichte VVDM
roerde stevig de trom en trachtte, op alle
mogelijkemanieren, ook maatschappelijke
veranderingen in de krijgsmacht tot stand
te brengen (vriie haardracht, afschaffing
van de groetplicht, vrijheid van meningsui-
ting, enz.). De HGV meende, niet om tegen
her instituut krijgsmacht aan te schoppen,
maar op grond van humanistische uit-
gangspunten, in veel zaken de vernieuwers
verregaand te moeten steunen.

zijds zeer wel in
de taak- en doel-
stellingen van de
krijgsmacht kon-
den vinden, had-
den soms zicht-
baar moeite met
de opstelling van
de HGV (Wij zijn
niet voor maar
ook niet tegen de
krijgsmacht. Wij
zijn er uitsluitend
voor de mensen
in de krijgs-
macht.). Op
grond hiervan
waren veel niet-
godsdienstige be-
roepsmilitairen
terughoudend om
zich als deelne-
mer van de HGV
te laten registre-
ren.

• De mens centraal
De hiervoor genoemde opstelling van de
dienst HGV ten opzichte van de krijgs-
macht bracht zelfs sommige niet-godsdien-
slige beroepsmilitairen in verwarring. En
onder grote groepen godsdienstige be-
roepsmilitairen fiep ze aanvankelijk regel-
rechte weerstand op: "Wie niet voor en
ook niet tegen is, is dus tegen."
De HGV was de eerste dienst geestelijke
verzorging die konsekwent koos voor de
mens en her heeft tijd gekost aleer de vrij-
v.~ daar enigszins aan gewend
waren. Anno 1992, zo zijn althans mijn er-
varingen, begrijpen verreweg de meeste be-
roepsmilirairen dat wanneet er - zoals door
de dienst HGV - principieel wordt gekozen
voor de mensen, er geen enkele ruimte
meer kan zijn voor andere belangen, noch
van de krijgsmacht, noch van de zendende
instantie, noch van de egobevredi-ging van
de geestelijke verzorget persoonlijk.
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• Specifieke positie
De dienst HGV (de raadsman) is ook be-
grip gaan opbrengen voor de specifieke po-
sitie van de beroepsmilitair in de krijgs-
macht. Ik noem enkele aspekren.
• Beroepsmilitairen zouden vrijwillig voor
hun vak gekozen hebben. Ze zouden het
dus eens zijn met waf ze doen. Dus zouden
ze het er niet alleen nu mee eens zijn, maar
zullen dat ook voor de rest van hun leven
zijn. Een veelgehoorde redenering, maaT
daarom niet minder onzin!
Konsekwent doorredenerend zou dit er im-
mers op neerkomen dat er, na die keuze,
nooit meer sprake zou kunnen zijn van een
zich afvragen of men nog wel op de juiste
weg zit, zou er nooit meer sprake zijn van
een ethische belasting. Zo'n opvatling is
volledig in strijd met het humanistisch
mensbeeld. Het is immers eigen aan de
mens dat hij, op grond van een veelheid
aan redenen en omstandigheden, kan ver-
anderen van gezichtspunt. Waarbij ik,
kortheid,halve, nog maar even
voorbij ga aan vragen als: Wat •
waren destijds dl." motieven
om voor de krijg,macht
te kiezen? Zekerheid? :
Een dynamisch be-
drijf? In iedcr geval
va,t niet: Ik heb er
voor gekozen om
ern,tig risiko Ie
lopen gewond te
raken of om daad-
werkelijk te do-
den. Terwijl dit,
als puntje bij
paaltje komt, nu
nèt wel het ge-
volg kan zijn van
de doelstellingen van de krijgsmacht.

• De krijgsmacht als instituut heeft - be-
wust of onbe ••••'Ust - de beroepsmilitairen al-
tijd minder ruimte toege,taan dan de
dienstplichtigen. D,lar waar de dienstplich-
tige kon en mocht twijfelen was dit voor de
beroeps niet weggelegd. Heeft men ooit een
beroeps hardop horen zeggen: "Als cr oor-
log komt dan doe ik niet mee"? Ik niet.
Maar uit de mond van een dienstplichtige
valt zo'n opmrrking regelmarig op te teke-
nen en niemand stoort er zich aan. Van een
beroeps wordt de absolute zekerheid ver-
wacht van een betrollwb.:lrr inzet, onge-
acht de omstandigheden.

• Binnen de kultuur van dl."krijgsmacht is
het, helaas, nog sterds geen gemeengot."d
om bij mensen die er werken te stimuleren-
laat staan hen te leren - dat denken, twij-
felen, reflectie, soms heel goed en, bij lijd
en wijle, zelfs noodzakelijk is. Wat ik be"
doel vindl zijn opperste uitdrukking in een
rrvaring die ik nog nier zo lang gdedrn
had. Op mijn vraag aan een luitenant of hij
nooit eens behoefte had over dit ,uon za-
ken Ie praten kreeg ik als anlwoord; "Denk
je dat ik gek ben". (Aan de, vaak zoge-
naamde, a/V,'ezigheid van vragen van de
kant van de vrijwilligdiencnden naar de

.m van geestelijke verzorgers worden,
oor sommigen, soms wel heel snel totaal

verkeerde konklusics verbonden.)

Deze aspekten (er zijn er ongetwijfeld meer
te noemen) rechtvaardigen op zichzelf al
dat de (humanistisch) geestelijke verzorger
in ieder geval ook oog heeft voor de, veelal
ietwat gecamoufleerde, noden onder de
vrijwilligdienende militairen.
Natuurlijk kent de dienstplicht zo ziin ei-
gen specifieke problemen: gedwongen, ver
van huis, werk waar men niet voor geko-
zeo heeft, werk ver beneden zijn nivo en
bovendien nog slecht betaald, enz. Dal
mag als genoegzaam bekend worden ver-
ondersteld (en valt ook buiten het kader
van dit artikel).
1taar hoe groot deze verschillen ook mo-
gen zijn, het gaat allemaal om mensen in
één en hetzelfde instituut, mensen die pro-
blemen kennen met het bestaan, met het
funktioneren binnen de krijgsmacht en met
de iedere voorstelling te boven gaande
cffekten die, in uiterste instantie, met hun
taakstelling verbonden zijn.

• Het gaat om 'de klus'
In de aanvang van dit artikel ben ik begon-
nen met te stellen dat de (humanistisch)
geestelijk verzorger er is om de krijgs-
machtmens (ongeacht kategorie of rang)
bij te staan hij diens zijn in de krijgsmacht,
in het bijzonder gelet op de speciale taak-
en doelstelling van die organisatie.
Ik hoop in hel voorafgaande duidelijk te
hebben gemaakt dat wanneer cr, naar het
verleden kijkend, sprake is geweest van
meer aandacht van de zijde van de HGV
voor de ene kategorie (dienstplichtigen)
dan voor de andere (vrijwîlligdienenden),
dit nooir op principiële doch slechts op toe-
valligheidsgronden heeft plaats gevonden.
Voor de raadsman doen kategorieen en
rangen er volstrekl niet toe.
~atuurlijk zijn sommige problemen eigen
aan kategorieen, rangen en standen. Die
zullen er, in ieder geval voorlopig, ook nog
wel hlijven. :\laar de aanwezigheid van de
(humani,risch) geestelijke verzorger in de
krijgsmacht is niel gebonden aan katego-
rieen of rangen, maar aan mensen. In het
bij7.0nder aan mensen die, al of niet vrijwil-
lig, voor een moeilijke 'klus' worden ge-
plaatst.

Bij dit alles denk ik op dit moment nog niet
eens direkt aan het allerergste, oorlog voe-
ren, maar met name aan de zich razendsnd
ontwikkelende nieuwe taakstellingen voor
de krijgsmacht. Aan laakstellingen die
mensen heel snel voor dl."meest vreemde si-
tuaties, met een veel grotere kans op daad-
werkelijke in7.et, een inzet met totaal ver-
schillende doelstellingen, plaatst.
Wat dat hetreft is er, in korte tijd, veel ver-
anderd voor de krijgsmachtmens. Gedu-
rende de Koude Oorlog was de kans op een
inzet uiterst gering. l'u de Vrede is 'uitge-
broken' is de kans om te worden ingezet in-
eens reeel en groot. Zo'n in7.et kan mensen
konfronteren met situades en gebeurtenis-
sen met immense ethische en existentiële
aspekten: het aans.chuuwen van concentra-
tiekampen, hongersnood, stervende ell ver-
moorde mensen, enz. Kortom met facetten
die de waardigheid van het leven raken.

Ervaringen die de hehoefte aan geestelijke
verzorging alleen nog maar meer doen toe-
nemen.

• Geen onderscheid
Wanneer mensen dit soore 'klussen' moe-
ten opknappen, dan gaat het er natuurlijk
niet meer om welke mensen dit moeten
doen, maar dat her menself zijn die hiermce

worden belast. Een dienst geestelijke ver-
zorging die in dezen een onders~'heid zou
menen te mogen maken tussen vrijwillig of
gedwongen, heroeps of dienstplichtigen,
officieren of soldaten, zou zich ongeloof-
waardig maken.
Humanistisch geestclijke verzorgers die-
nen, op basis van een legitieme opdrachr
van hun zendende instantie, en onder voor-
waarde dat ze de ruimte binnen de krijgs-
macht krijgen hun werk ook daadwerkelijk
uit te voeren, de mensen, ongeacht tol wel-
ke kategorie hehorend, die met een derge-
lijke taak worden helast zo goed mogelijk
hij te staan. Hetgeen zc overigens in de
praktijk van alledag ook laten zien. In
l'ederland, in Duitsland, voor de kust van
Joegoslavië en binnenkort ook in Cam-
bodja. Uiteraard stceds met inachtneming
van onze kwantitatieve en kwalitarieve ver.
mogens. Want ook humanistis.ch geestelij-
ke verzorgers is niets menselijks vreemd.

\Vim Heij

(') Mannen zowt'l .:lIs('roll/ven. ,\.let nadmk
wil ik hier stellen, dat waar in dit artikel
sprake is l'an 'de raadsmJn' en 'hi;', tevens is
bedoeld 'de raadsllrollw' en 'zi(. Hetzelfde
geldt ook telkens waar in a/gemene zin
wordt gesproken valf mensen of militairen.

(') Voor wie geinteresseerd is ilf eett /litwer"
king van de grondslagen va'l het bumanis-
tisch geesle/iik werk bi; defensie l'erwifS ik in
dit kader naar o.a. het artikel'Hllmalfistisch
CV-er is er I'oor de ref/ectie en /liet voor de
actie' (ECD, september 1992, blz. 3 tlm 6).
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HET MOOISTE VAN
IS THUISKOMEN
Tineke Dekker Hundlino, raadsvrouw

'1nde. afgelopen jaren is Tinehe Dekker

Hundlin9 verscheidene malen

uitgezonden geweest. Ze voer mee op de

Hr.Ms. Zuiderkruis nQar de Perzische

Golf en aan boord van de Hr.Ms.

Kinsbergen naar de Adriatische Zee.

Daarnaast voer ze regelmarîg mee op

andere sc/,epen in het kader van het

'gewone' adoptiesysteem dat geestelîjk

verzorgers bij de Marine hebben.

AI met al bleek ze in vijf jaar ruim

zeventig weken aan boord te hebben

doorgebracht. Ze mag dus een 'oude rot'

in het vak genoemd worden.

Terugkijkend op

meerdere uitzen-

ilingen en andere

reizen noemt ze

tot een aanlal

zaken die tot

nadenken slem-

men over de belas-

rîng van langere

periodes varen in

het alge'

1.1., meen en als

C geeslelijk

~ verzorger

I.l.l in het bij.
l:l zonder.

!-
i

Varen is heerlijk

Laat ik voorop stel1!'n, dal ik
vaTen heerlijk vind. liel is
iedere keer weer een waar
genoegen geweest om mee te
gaan op ecn reis. De zee is
schUierend en het gevoel om
met een hele club mensen een
klus Ie moelen klaren;s uitt'rsl
bevredigend. De beide uitzen-
dingen waren in die zin ook
heel bijl.onderE' ervaringen voor
mij. Ze waren wcl heel verschil.
Il'nd van karakter. In de Golf
werden we voor het eerst na 45
jaar vrede geconfronteerd met
oorlog: we zagen Amerikaanse
bommenwerpers overvliegen en
wisten wat ze gingen doen ....
overigens konden we ailn
boord, via CNN daarvan ook
meteen de resultaten zien.
We zagen aan de horizon de
zwarte rook bovl::n Koeweit han-
gen omdat daar de olietanks in
brand slonden. Toen hel aan
Irak geSlelde ultimiltum afiiep
en er daadwerkelijk aanvallen

uitgevoerd wer-
den, werden we
via de scheepsom.
roep om 3 uur
s'nachts ingelicht
over het feil dat
het nu echl oorlog
was. Wij, als opva'
renden Viln de
Zuiderkruis zei.
den tegen elkaar
dat we "van voor
de oorlog" waren.
De reis naar de
Adriatische Zee
was "afstandelij-
ker" we konden
aan boord zien dat
er geschoten •.••erd
en dat er sneeuw
op de bergen lag,
dus dat de
omst,llldigheden
voor de bevolkmg
erg slecht waren,
maar voor ons zelf
voelde het als
minder gevaarlijk.
\Vel draaiden we
z.g.n.oorlogs.
wachl en daardoor

veranderde het hele fIlme van
leven aan boord ook behoorlijk,
maar toch was hel in mijn bele.
ving allemaal anders, afslande-
lijker dus.

Speciale band

Ik ben na de uitzendingen weer
gewoon teruggegaan naar mijn
plaatsing aan de wal. Zelf heb ik
het idee d'!t ik er daa.rna wel
meer bijhoorde en dal anderen
me zo ook bekeken: ik had wal
meer recht van spreken omdat
ik het varen a.an den lijv~ had
ondervonden. Natuurlijk nemen
de uilzendingen een speciale
plaats in in mijn leven. Ik was er
dan wel als funltionaris voor de
problemen van een ander, maar
het zijn in een crisisg('bled dON
je zelF als mens natuurlijk ook
wat. Jij wordt ook geconfron.
teerd met vragen OV('f leven en
dood, d(' zin- onzin van zaken.
Naar de Golf ben ik weggegaan
met het idee dat de kans ('rin
zat dat ik niet meer terug zou
komen. Ook hel leven aan
boord met zoveel mensen leven
op weinig vierkante meters, je
eigen plek vind('fl, geen PfJ-
vaq',je zelf blijven, is i('ts wat
"erin hakt" en wat tevens ook
heel fascinerend is en waarvan
je van te vor('n niet weet of je
ertegen kan. Ook jiJ ga<lliang
van huis en laai een gel-in ach-
t('r waarvan je ook niet weet of
ze het redden. [n die zin ben je
niel anders dan de andere opva-
r('nden. Tegelijkertijd is het zo,
dat je met de club mensen met
wie j(' weg gaat, ook een hele
klus klaart. Als dat goed gaat
krijg je een bijzondert' band
met een aanlal mensen: als je
elkaar later wel'r tegenkomt
deel j(' automatisch iets meI
elkaar wat je aan <,en ander niet
kunt uitleggen.

Consequenties

In sommIge opzichten mdakt
hel niet uit, of je op een uitzen-
ding gaat of op een langl're reis:
lang van huis is lang van hUIS.
Het feit dat je lang ~'an huis
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,benttre"l
ll'tkr ,.,

sel
~,ltuurhJk kan dl' "'IW
mel1~d,I<Hbl'!t;'1
legt'll d<mde ander,
lll'!llgl voor •.••.•n
lectl'f H'rschill,'nd
hoe eJl op \\clke
m,lllln hiJ uf liJ
omg,liH n1CII,lng vall
hltls lijn_
ruth \-ind ik "cl dal
Je kum stellen, dal
somlllige lunctlona-
rissen er mogclljk
w,,1men dour be lil"!
'\urden dan and.'rf'n.
f.n dat 7ll hf'm d<J11
niet zU/cer 11\de
mens, dis \\'1'1in zIJn
luncll"" Neem nou dl'
functie \an geestehJj..,
\'erzIHger.
leder ander mens aan
boord heett een voor-
geschrev<.'n IUnClle
en l'en toegeschrcven
taak, de geestelijk
verzorger niet. die
heelt wel een tunule,
lllddr liln taken liggen niet V'-lst
Als geestelijk verzorger mol'! Je
Iedere kl'''r weer zoeken ndar
et'n zlll\'olle invulling van Je
tdak. De boer op zeg maar voor
de ZI'lVolheid.
Alsje je taak invult zoals Ik
due. dan gd je erVdn uit dat JI'
vier ••nlwllll1g uur per dag
beschIkbaar bent als ge••stelijk
verzorger. dal je er dus altijd
mOl't zijn voor probl",men Vdn
een ander. Natuurlilk doen
mensen geen Vierentwlllllg uur
per dal{ l'en beruep op je, maar
hel k<1n en daardOl)[ heb j<.: hL't
gevoel dat Je nooit echt hele
maal vnj bent. In het omgililn
met <lndere opvart'nden heh je
dat dus ook altijd in JCilchtn-
hoofd. Zelf" als Je met l'en
groep mensen de wal opgaat in
een haven, dan nog blijf Je de
geestelijk verzorger. [Jat
bepaald voor !:'engroot gedeelte
\Och ook Je gedrdg.
Dus het ge\oel in principe Vier.
entwintig uur per dag beschik.
baar te zijn, is een hel" lange
liJd. OMtrekt et'tl grote 11'ISSe1
op Je, '\Is je geen specifiek
eigen .maatJ •..•hebt <lanbourd,
en vaak heb je dle niet, dan kun
je dus nooit je eigen ei kwijl.
md.1rkrijg je dus uok nooit
'\üedrng' van een ander_ D,lar
bedoel ik mee. jc kunt als g"'''s-
telijk \erzorl:er niet ,omadr
met lecJ,.'recnz<lkenUil gaan
wisselen ... je hebt Je ~\\iJg'
plicht, t11,lo1fleJ.:elijkenijd wil je
ook wel el'ns je el kWIJt.Soms
heb jt' geluk en kun JI.'zaken
uitll'issel('n met de arts aan
boord, dil' rn een vergelijkbare

--

situati(' lil. Maar soms is die er
niet of hel 'klikt' mct, dan III Je
er 100;hdJieen voor.
Sonmllge vnendschappen die je
aill1boord sluit, lOUje lTlje
g('\\'one dagl'liJkse leven niet
sluiten, umdat Je dan meer keu-
z••s hebt etllllCer uitkomt bij
nh:,nsen die beIer bij je paswn,
A<l1lboord. en dal geld I natuur
liJk voor a!le 0pvJrenden. heb
j ••maar ",,,,nbeperkte keus. Dat
vraagt van een ieder soms spe-
ciale a,lIlpassingen. Overigens
heb ik altijd wel mlll of meer
gelijk;:eslemcll'n getroffen.

Terugkijkend

Terugkijkend zIe Ik dat ik lil \'Hf
Jaar tijd, ruim zewntig weken
gevi'Hen heb. Dat lijkt mlsslhien
lJIet \"{'el,mildr dan muet je wel
bedenken, dal Je met iedere
k"'l'r met dt'~elfde bemanning
vaar!, dat hl.'t ""dere keer wen
,1,1Opassen,wennen enjl' eigen
plek zoeken is aan boord. En
dat J" tussendoor dus ook
gewoon JPwal- plaatsing hebt.
meI Je gt'wonl' werkzaamheden
als les g••\":'n etc. Dat I" dus
zwaar.
IViltook met' t••lt. ISjt' leeftijd
Rijde m<lrme ISde regcl ddt de
tnC'nSCrlvaak I',maf hun 47,48
Jaar nlft meN var"n. madr een
\\'alpla<ltsmg kriJgen, ln daar is
vel'l voor te z"'gr.en, want hne je
het ook wendt uf keen. hul'
ouder je worut, hoe langer ook
Jl' lwrstelpeflod",s worden. Ie
hebt nu el.'nmaal meH tijd
nudir, om um Ie "chakelen abJe

{'md veeTlI!:ben\, dan \\.lnn ••••r
Je einntwlnlig bent. ddD gaat
dal a!lem<l<llgemilkkellJker_ Wat
verder meetl'!ll" dat JCals
oudere aan boord, (Juk steeds
mmdcr Il'dtijdsgenOletl trdt
mei wie je op kunt trekken en
uatlljkt misschIen geen pro-
bleem. maar als Je mel een
groep v,ln midden twintig jari
gen op stap g.Mt. due Je toch al
heel g.IO" andere dIngen aan
"al, ddn \\'annt~er je met leef-
tiJdgenoten op pad gadl. De
Illteresses liggen W'I,oun
anders.
Voor Houw",n ligt het mis
schien nog wel scherper. Er zijn
altijd vel'l mindN vrouwen aan
boord. dus dc kan ..•dat je met
een vrouwelijk ••leeftijdgenoot
lOll1atl hebt ISheel klein op de
meeste rl'llen, Tijdl'ns de Idal-
SICr<.'ISwas ik de oud,tl.' aan
boord, notabene nog uuder dan
de commdtldanl. Iedereen mIst
nalUurliJ~ op lo'n reis zitn pri.
vac;-, maar ••Is f.{'{'stdijk verzor-
ger heb Je die ll'ker nodlg. tk
hcb nooit echt grote problemen
g••hild, mdar het is een go•..de
regel van de marinl' om mensen
I'anaf {'en bepaalde leeftijd niet
meer te latl'n varen. Jammer
genoeg is die regell'r voor GV.
ers IlIP\' Terugkijkend zie ik nu
heel dUidelijk datlo veel en :10

vaak Vdrl'n ook een hele Inssel
getrokken hf'cfl op mijn privé-
leverL Soms merk je de tonse.
quentles pas \'eelldtl'r_
Het mooiste van lI'egg,hln is
voor miJ toch nog stet'ds
h('tlhtllskOlnen_
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