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HAARLEMMER 0 LIEt

De inzetbaarheid van Nederlandse militairen
De attente lezer of luisteraar zal het de afgelopen zomer ook zijn opgeval-
len: de Nederlandse militair lijkt overal voor ingezet te kunnen worden.
Althans als wc een aantal Nederlandse ministers mogen geloven. De één is
nog niet uit~epraat over inzet in Suriname of de ander maakt al weer een
opmerking over de imet van Nederlandse militairen in Joegoslavië, Terwijl
een derde op de gedachte komt dat 'ons leger' wel kan worden ingezet voor
een veldlOcht tegen de honger in Afrika.
Het gemak waannee ervan wordt uitgegaan dat de Ned<.'rlandse militair overal
voor ingezet kan worden is op z'n l..achtst gezegd verbazingwekkend. Misschien
is verontrustend beter op z'n plaats, want waar zijn 'we' eigenlijk mee bezig?

Was het inzetten van de Nederlandse militair ruim een jaar geleden nog een
precair onden~'erp, nu wordt het te pas en te onpas aan de orde gesteld. De
rol van de NAVO, de WEU, de ontwikkelingen in de wereld, de nieuwe
luchtmobiele brigade die 'snel kan invliegen', het gaat allemaal zo snel en zo
buiten het zicht van de 'gewone' Nederlander, dat je het nauwelijks kunt
bijbenen. Van wie komen dit soort ideeën?
Zijn het de politici die internationaal willen scoren?
Zijn het de militairen die, in het bewustzijn dat het vijandsbeeld OOST-
BLOK verdwenen is, de defensiebegroting zien slinken? Is het de samenle-
ving die vindt dat W1J NEDERLANDERS er OOK bij moeten zijn?

Het is in ieder geval niet de doorsnee dienstplichtige- of beroepsmilitair. De
scepsis waarmee zij op deze berichten reageren werkt verademend en relati-
verend.
Maar toch ... de Iichn'aardigheid waarmee berichten over inzet van de
Nederlandse militair \'mrden verspreid en de gretigheid waarmee kramen,
radio en t.V, zich daarop SlOTten (en met argumenteren komen waarom dat
vooral en op die plaats nodig is) is angstwekkend. Het doet de vraag opko-
men of 'wij' misschien zitten te wachten op een 'echte oorlog?' Aan de
vraag of 'wij' '0111.e' jongens en meisjes daaraan bloot willen stellen, wordt
door iedereen voorbij gegaan.
Wat de motieven ook mogen zijn: Nederlandse militairen zijn geen
Haarlemmerolie!

Het gemak waarmee hoogwaardigheidsbekleders (van minister tot commis-
saris van politie) roepen dat 'onze militairen' dàt wel kunnen:
- humanitaire hulpverlening,
- peace-keeping,
- militaire interventie,
- het opvullen van het politietekort,
- de opvang van 'jeugdige kriminelen'j
kortom dat 'onze' militairen overal bruikbaar zijn, doet vermoeden dat men
maar wat roept. Dat men volstrekt uit het oog lijkt te zijn verloren waar-
voor de Nederlandse militair er feitelijk en grondwettelijk is.

Het ministerie van Defensie loopt het gevaar een uitzendburo te worden,
waarbij geen ruimie voor mensen mei hun eigen meningen, visies en privé-
omstandigheden wordt gelaten en deze ook niet op prijs worden gesteld,
Want immers alleen met militairen die overal ja tegen zeggen, die altijd en
overal inzetbaar zijn, kan de funktie van Haarlemmerolie worden vervuld.
Dat militairen niet zijn opgeleid voor humani[aire hulpverlening, hel opvul-
len van politietekorten en opvang van jeugdige kriminelcn en dat voor
peace-keeping of militairen interventie meer nodig is dan een kreet van 'de
eerste de beste', wordt schijnbaar maar even vergeten. Een verontrustende
ontwikkeling vinden wij.
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'Je bekleedt toch nog een bijzondere positie'

VROUWEN BIJ DE
MARECHAUSSEE

Geen discussie!
EIlelI. waarom heb jij gekozen voor dl'
marechaussee?
Ellen: Ook wel vanwege de rt:gelgeying,
handha\'en van de openbare orde en
omgaan met mensen. Ik hen denk ik so-

cr llIet van als iedereen wat te zeggen
heeft; de een heeft zijn verhaal en de an-
der heeft zijn verhaal, maar cr komt uit~
eindelijk niets uit. Bij ons ziin de regels
duidelijk. Je hebt een goede struktuur
en als je een opdracht krijgt heb je hem
maar uit te voeren. Je kunt hoog of laag
springen, maar zo is het! Dat is een
voordeel van militair zijn.

,'vlinder flexibel?
.\1arion: Ja, minder flexibel, dat is een
goed woord. Alhoewel je daar wel mee
muet oplenen. Wc hehhen in de oplei-
ding maar weinig geleerd over het om-
gaan met mensen. \Vel wat, maar wei-
nig. Als ik bijvoorbeeld een boete af
moet handelen kan zo iemand op zóveel
mameren reageren. Hij kan kalm blij-
ven, boos worden. haast hehben om zijn
vlucht te halen. Allerlei omstandigheden
dus. En ik krijg er zo\'eel achter elkaar,
met allemaal dezelfde 'zeurverhalen'.
Toch moet ik elke keer weer normaal
reageren, terwijl ik opgeleid ben dat re-
gels regels zijn en afgehandeld moeten
worden.
Ik heb dan ook best vaak ruzie, wallt ik
ben zo iemand die reageert: Je hebt het
geda.tn ... dus betalen!

Villd je <fateell goede manier?
Marion: Nee, eigenlijk niet, dat geef ik
toe. Ik heb snel ruzie met passagiers,
dus het zal ook wel aan mij liggen. Je
moet leren daar mee om te gaan en het
is jammer dat ik dat niet in de opleiding
heb gehad.

En een ollder<feelllan je werk is ook het
lJalldhallen van de regels?
!\hrion: Ja, als mij opgedragen wordt
regels te handhaven dan doe ik dat.
Vooral in de afhandeling verschilt de
marechaussee van de politie. Wij 7.ijn
doortastender.

Marion: Ik zit op St:hiphol op de pas-
poorten-cOlltrole, het grensbewakings-
onderdeel van de marechaussee, een he-
le leuke funktie. Afwisselend vooral! Je
kunt hij de doorlaatposten 7.Îtten,
Centrum, de grote doorlaatpost, of af
en toe Schiphol-Oost. Daar ktijg je yeel
met asielaanvragers te maken, heel ak-
tueel natuurlijk.
Maar je kunt ook bij valsifikaten te-
recht komen. Daar is een apart kantoor
voor. Dat zou ik graag willen doen.
Paspoorten waar men aan de balie aan
twijfelt verder uitzoeken, dat is echt re-
cherche-werk.

Regels handhaven
\Vaarom heh ie er voor gekozen bi; <fe
marechaussee te gaan?
Marion: Ik houd van regelgeving en ik
houd van de straatdienst. h-taar ik houd

Bell je nu als marechaussee militair of
poli tieman!t'rOlll/J
t-.tarion: In mijn funktie ben je politit:.
Ellen: Wij voelen ons politie met een mi-
litaire status . .\iaar ik denk d.lt men ,,'an
hogerhand zal zeggen: Jullie zijn milit.lÎ-
ren met d.tarnaast een politie-taak. Dat
komt denk ik omdat ht:t huger kader
vaak vanuit de landmacht horizontaal
instroomt. ZiJ zijn dus voornamelijk mi-
litair. Zelden komt het hoger kader van-
uit de marechaussee zelf . .\taar de mees-
te marechaussees voelen ~jch politie met
een militaire status.

Ellen de Vries en Marian van
Leeuwen zijn beiden al ccn paar jaar
in dienst bij de Koninklijke
Marechaussee. EGO-redakteur
Carinc van Hintc sprak meI hen
over marechaussee-zijn en marc-
chausseevrouw zijn.

Taken
Zuudell ;ullie misschien eerst iets kUII-
I/öl l'crtel/ell Ol/CT de taken die mare-
chaussees wrvullell?
Ellen: Ten eerste is dat Je politiedienst,
dus politie over militairen die hij de
luchtmacht, de landmacht of de marine
zinco, grcnsncwaking en grenscontrole,
comrole aan de doorlaatposten op de
luchthavens, beveiligingstaken teil be-
hoeve van het Koninklijk huis, Je bri-
gade bijwndere beveiliging ten behoeve
van VIPS, of geldtransporten, en de ma-
rechaussee-taken in het buitenland, zo-
als in de Sinaï of op Sint .\harten.

Heel wat dus, en waar zittell jullie bij?
Ellen: Zelf zit ik momenteel bij de trans-
portgroep op het upleidingsct:ntrum,
waar ik diensten verricht als chauffeur,
een iets mindere funktie op her moment.

Daarom ook minder lel/k?
Ellen: Ja, je werkt daar niet in taken
waar je vour gekuzen hebt, politiedienst
of werken aan de grens. l\.har ja ... het is
een funktie dil' ook vervuld mon wor-
den.

Marion I'ani.eeuwe/!; 'Regels :lli" regels!'
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cia Ier in mijn opsTelling dan .\1:lriuTl. Ik
reageer niet zo snel van: (,CTl stf,lfh,lar
feir is een srrafb,l<H feil. ~1iin vraag is
eerst altijd: Hoc komt het? En pas dan
heslis ik of Ik een proces-verbaal geef,
een waarsl:huwing of zq; 'ga maar',
:\1arion: .\1aar het probkl>m is cl,1t wij
niet onderkennen op Schiphol, wij con-
stateren alleen in het opsporingsregister
dat iCIl1<lnd iets in de opiumweT heeft
gepleegd. Ik ken géén situatie, en ik hch
géén tijd die uit te zoeken, cl,laf bm ik
nok niet voor.
Ellen: Ja rndM, je constateert iets ... je
neemt iem,wd mee en Jan kUil je ic-
m,md meteen Je mogelijkheid van ho-
ger heroep meedelen . .\har je kunt ook
zt:ggcn: 'je móet betalen' en pas als
blijkt dat iemand echt geen geld bij zich
heeft zeggen: U kuilt ook hoger beroep
aantekenen, Ik vind dat mensen best
hun rechtelllllogetl weten! Toen ik sol-
liciteerde dacht ik: fout is fout en goed
is goed, ;\bu nu weet ik beter.., het is
eell grote grijze massa. Je kum geen
rechte lijll bc\vandelell. Het is altijd
heen en weer. En daar leer jt"mee wer-
ken,
\Iarion: Bij ons is daarvoor het tempo
te hoog. Ze komen achter elkaar bin-
nen, Gesprek of discussie? Niks! Achter
de computer {'n innt"n die h,lp,

Afwisselend werk
Ellen: Afwisseling, dat is ook een van de
leuke dingen van het marechaussce-
werk, Je kunt overal{'n onverwacht in-
ge7,et worden. Kijk maar bij de
Golfcrisis, de marechaussee wordt ingt"-
7,et.Het is nicr altijd heel sp,mnend
werk, maar zo komt het hij anderen wel
over. Dat is leuk, Wij gaan het gewoon
vinden t"{'nambass,lde te beveiligen.
Ik heb ook bij de politie-dienst gezeten,
De telefoon gaat, aanrijding, Hup de
.lUW in, erheell, handelen, aktie onder-
nemen, Je mag vooraan staan cn wat
doen. Wat ik zelf heel fijn vind is bij
zo'n a'lnrijding iemand gerust stellen,
mensen die in paniek zijn helpen, de-
geen te zijn die weer orde in de situatie
brengt. Ervoor zorgen dat hct allcmaal
weer normaal gaat. En daarna natuur-
lijk de hele papierhandel afwerken, zo-
dat ook alles verZl~keringstl'chlllsch en
juridisch gen~gdd wordt.
\-tariun: Je weet eigen lijk nooit vallte\-o-
ren wat je op eell dag zult meemaken.
Als er op Schiphul bijvoorbeeld een
groep asielzoekers binnenkomt ben je
wel even bezig die onder te brengen. En
dan heb je nog de pers ...
Je staat op Schiphol erg in de picture,
Dat IS lastig, zeker als je w ht"nt als ik.
Een loute opmerking tt"gen een p,lssa-
gier levert bijna altijd een klacht op. En
dat ga,u dour naM JustitÎe, de pl'rs ...
heel makkelijk.

Erg jong
Is zel'el/tiell ;aar .1.111 /liet aK i(JIlK om
met zoiets te begilInen!
Ellen: Ja en nee, i\let zeventien j.lar kun
je in je opleiding nog erg gevormd wor-
den, d,lt is el'n voordeel. En voor ik echt
op de brigade kwam had ik een jaar op-
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leiding en I 1/2 jaar wacht achter de
rug. IJ,lIl ben je <llweer W<ltouder en
ben je meer gewend met lbt upvallen
om te gaan.
Marion: Zelf ben ik blij dat ik eerst 3
jaar gewerkt heb. Ik wa~ 19 wen ik be-
gon en veel weerba,uder dan de rest van
de groep die voor 95% net van school
,tf kwam.
Ellen: Je vróuw zijn wordt ook ineens
belangrijk, Je komt \'an school, dat was
gewoon gemengd en ik had me nooit zo
beziggehouden met verschillen tussen
m'lnnen en vruuwen. Iedereen dacht:
Ellen rl'dt het wel, want die is ~wed in
sport l'n ook w'nlekkere ha,lihaai. En
dan kom)t' lLur, ben je klein, kom ie
achteraan met sporten en het is niet
~TollwHlenddiik, En dan is 17 wel erg
long.
Bovendien ben je ook voor het eerst van
hUISaf ... hoc ga je d,l;lr mee om? Flke
avond stappen? Lang leve de lol? Je
krijgt \"lak aand'lcht V,lllde jongens,
want Ie bent m,lU
ml't Wl'l1llg \TOU-
wen, En dat is bcst
leuk hoor, al die
a,lnd,lo.;ht, maar hoe
ga je er ml'e om?
D,n moel je leren.
\-brion: En als je
d'lll wat ouder
bent heb ie toch
al wat meer je
plaatsje in de
wcrdd genlll-
den.

Is nwk/.'IJ bi;
de mi/re-
c!J<lJfSSee{'eli
beet;e te combilleren met t
een priué./eueu?
,\1arioll: Als je p,lrtner
regelmatig werkt lijkt
me dat moeilijk. Op
Schiphol is het prachtig
geregeld. Als ie daar met
een marcchaussec verke-
ring hebt kun je in de-
zeltde grocp en draai je
dus dezelfde diensten.
Ellen: \1ijn man werkt
regc-lm,ltig l'lJ het is tot
nu roe geen probk'em. Ik
hen lil gl'k van dl' mare-
chaussee d,lt ik er erg \"l'e1
voor over heh en hi, heeft
dat maar te begrijpen, vind
ik. Als dat anders was ge.
weest, waren we nooit zo vcr
gekomen om te gaan trouwcn.
Heb ik een zaak, dan bel ik en
dan houdt hij het cten warm. I
Later hoort hil dan wel wat cr aan
de hand was. Dat is nooit een probleem
geweest. Soms alken heb je zo vaak 011-
regelmatige diensten dat je Cl'ns een keer
een ,1fspr,ukje IJlct elkaar moet maken,
want anders zie je elkaar niet mt"er.
\hnon: \b;\r als jl' carrière wilt maken
1I10etje wel verplaatsiMar zijn!

Carrière maken
\Vat zi;/l de c<lrrière-lItogdiikh('df'1I bi;
de IIwreclhlllssee?

;'\Iarion: Als je \'an de wacht komt, na
de opleiding, kun je de wachtmtTstcr-
cursus volgen. Kies je daar voor, dan
ga,ln t"T,ll1erlei plaatsen voor je open l'n
moet je allerlei tUllktit"s g,1311vervullen
{'ndan krijg je het probleem van de
o\"erplaatsingl'n, Uiteinddijk kun je ad-
judant worden. i\1aar (lok als je niet
naar de cursus gaat word je wao.;htmees-
ter. Dan kun je alken niet \Trder komen
als wachtmeester eerste klas.
Ellen: Er zijn maar ongevet'r dertig op-
kidingsplaatsen. Maar ik zou \vd graag
willen. Sowieso vind ik dat cr lTleer
':rouwen in alle r,lllgen moeten komen.
Ik vind d,u eell vrouw ook afdelings-
st,lfcolTlmandant of brigadeolll1lTlan-
d;mt moet kunnen zijn, En dan moet je
toch wel een bl'etje een loopb,l,lll plan-
nen. Als je een leuke funktie wilt ~;;tan
vervullen moèt je de cursus g,l,lrl doen,
"larion: .\laM als je lekker op een
plaats wil blijven zitten, hijvoorbeeld op
Schiphol, moet je juist niet naar de cur-
sus gaan.
je wordt ook \\.'H~htllleester, dus
.voor het geld hoef je het niet te
doen. En ik blijf toch niet zolang
bij de baas, dus ik blijf lekker
7.Înen wa,lr ik zit. Als ik trouw
en kindjes ga krijgen, stop ik
mct werken l'n nu heh ik het
'Jce! erg naar mijn zin,

kan kuke baantjes
krijgen, Gcen haar

op mijn hoofd
dil' l'r aan

I

denkt dl' opklding te gaan dOCH.
Ellen: Ik zeg ook niet dat ik tot mijn
55ste bij de mareo.;haussce blijf, meur ik
zeg ook niel Jat ik als ik moeder word
met werken stop. Iedereen moet die
kell7.enatuurlijk voor zichzelf nuken,
maar ik denk l'r niet zo over en ik denk
steeds meer vrouwen niet l'n hovendien
7ijn de mogelijkheden er tegenwoordig.
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Rees Laak

C:lfille 1',111Ilillte

Bedankt I'oor het gesprek.

Wat is /Verken bij de marechaussee 111/

IJOorjullie?
Marion: Het hliift een leuke baan, waar
ik erg tevreden mee ben.
Ellen: Een gevarieerde haan met veel ta-
ken in veel takken, een gedisciplineerde
organisatie met veel afwisseling en va-
riatie. Gewoon leuk!

Visitekaartjes
De oplossing van de pun.d in het sep-
temhernummer was als volgt: 1 ma-
troos, 2 tikster, 3 ontward, 4 strijdig,
Hieronder weer eens een viertal visite-
kaartjes, waarbij het beroep van deze
mensen gevonden kan worden door de
letters van naam en woonplaats in een
andere volgorde te zetten.

Loyaal en flexibel
Zuu je zelf uitgezonden ll'illellll'ordell?
Marion: Ik hoef nier /.0 nodig. Ik ben
best avontuurlijk. maar door mijn werk
vlieg ik nog al eens, want ik moet de-
porté's uitzettell. Je verdient leuk, mJ.ar
ik heb het thuis goed, dus laat maar.
Ellen: ik hoef ook niet zo nodig, Maar
als ze bijvoorbeeld zouden zeggen dat ik
n;lar de Sin.11zou moeten, zou ik wel
gaan. Dat is de loyaliteit die je hebt naar
ie beroep.
Er wordt ved van je gCHaagd. Om rek-
baar te zijn, om flexibel te zijn en ik
denk dat de meesten als cr aangepakt
moet worden dat ook doen en dat ze
gaan.
.\iaar die Haag naar flexibiliteit is soms
wel een beetje erg groot ... ik Haag me
af of de rek cr niet een keertje uit is.
.\larion: DJ.t was duidelijk het geval tij-
dens de Golfoorlog op Schiphol. Er
werden 7.oveel mensen \\Tggehaald, dat
je in je eentje duizenden passagiers
moest controleren, Dat stut nergens
op, dan kun je net zo goed weggaan.
Toen \wrd het heel zwaar voor ieder-
een. Dan denk je echt 'wat zit ik hier te
doen' en dan gaat het af en toe in je bo-
Yenkamertje fOUT.Je bent niet meer zin.
vol hezig.
Ellen: Het wordt dan te moeilijk om he-
zig te blijn'tl met dat waar ie voor staat,
dan wordt de regelgeving, het handha-
ven van de orde van bm.enaf wegge-
trokken,

EI/t'n de Vries; 'Leuk dl dil' '/lmddcht, mddr
1101.' g,/ jt' t'r mee om?'

hoger in rang, met meer conservatieve
ideeën.
.\tarion: De wen periode is over.
Ellen: f••taar in het voorbeeld van de uit-
zending naar Sint .\harten .,. Er waren
mensen geVf.1.1gdvoor uitzcnding cn
toen er uitgezonden werd waren daar
get.'n vrouwcn bi]. Via via hoorden wc
d.tt er logistieke problemcn waren, De
a-:commodatie was zodanig dat de aan-
we7.igheid van vrouwen d.tar niet wen-
sdijk zou zijn . .\taar als je er .1chteraan
gaat kun je er geen vat op krijgen.
t\larion: Dat zou niet mogen natuurlijk,
loiets moet gewoon worden geregeld.
f'.taar ja, je moet als vrouw overal ach-
teraan. Zo van: 'Hallo, wii zijn cr ook
nog' en dan moeten ze wel.
Ellen: Je hekleedt toch nog een hijzon-
dere positie. Kijk maar naar !'\amihië,
daM zijn twee vrouwen geweest. Die
zijn daar uitgebreid geïnterviewd, in de
krant geweest, in de watten gelegd. Ze
hebhen met de generaal een harinkje ge-
hapt, want een vrouwtje moest voorop,
want vrouwtjes zien cr leuker uit op een
foto &ln mannetjes. En dat blijft nog
wel even doorgaan.

Vrouwtje voorop
llltegratie, hoe is dat l'(Jor jul/ie per-
sool/lijk?
Ellen: Voor mi] gaat het steeds beter, cr
komt steeds meer Jong personeel en die
hebben al niet meer van huis meegekre-
gl'n dat \'Touwen thuis moeten blijven,
~1aar cr zijn ook nog oudere collega's,

W'aarom ;;ijlt jlll/ie lid eII 'lktie( lid?
r-.1arioll: Lid word Je vanzelf aan het be-
gin van de opleiding. Alsjehlieft. Ieder-
een is lid, dus jij ook. Ik heh er \'erder
lang niets mee gedaan. Totdat ik via de
vrollwcnwcrkgrOl'p I;cvraagd werd als
coördinatrice voor de vrouwen binnen
het hoofdhestuur. Dat deed toen een
man en men wilde cr graag een vrouw
voor hebben. Ik hcb toen alleen maar
gelegd dat ik informatie op zou vragen
en VOOT ik het wist zat ik cr in. Voor
mezelf is zo'n bestuur lets heel onbe-
kends. Ik hch mezelf een j.lar gegeven
om te kijken of het iets is,
Ellen: Ik ben benaderd op een conferen-
tie vuor internationale politievrouwen
door iemand die heel fanatiek vertelde
over belangenbehartiging voor vrou-
wen, in die tijd vooral op het gebied van
kleding, I.ater p.1Sontdekte ik dat de
vrouwengroep onderdeel was van de
ma recha ussee- vereniging,
Ik vind aktief zijn heel belangrijk, Vaak
staan mensen aan de kant te gillen: Dit
moet anders, dat is niet got:d ell bela-
chelijk dat wiets lwsta,lt, Je mag best
schreeuwen vind ik, maar dan moet je
als je de kans krijgt er ook iets aan
doen, En dat is geen feministisch gedoe.
dat is gewoon be7.ig zijn om de integra-
tie binllen de marechaussee een beetje
soepel te laten verlopen,

Aktief verenigingslid
Jullie zij" alle/Jei lu/ l'tlJl {ie marechaus-
see-verenigilIg?
Ellen: Ja. Jat is 85 tor 90% van de ma-
rechaussees. Het is een vakbondsvereni-
ging die zich Înzet voor de belangen van
marechaussees.
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Indorock op het witte doek

ROCKIN' RAMONA

In een romantische mu7.Îka1c bui is her
heter llaar een gitaar te gril.pen dan naar
('t"naccordeon of traporge, dus ook
daarin waren dt' nieuwe inwoners van
?'ederland een stapje voor. Allemaal
hadden IC thuis t'en ~itaar staan en als
ze cr no~ geen hadden, kochten ze er
een op atl)(,taling,
Jaloezie en ongebrip wrgdl"n voor het
scheldwoord 'bhllJwen', maar toen de
Rlue Diamonds (popsterren, maar ook
begonnen ill een IndobandJ superpopu-
bir werden, stierf dat scheldwoord el'n
zachte dood. Wat is cr van die legen-
d,lrische periode eigenlijk hewaard ge.
blen'n, heh.llve een berg herinneringen?

Regisseur //,1115 Jreiint'n

Archiefmateriaal
\X'as het maar waar dat er in die tijd,
eind jaren vijftig, begin zestig,
indorockoptredens vastgelegd waren op
film. -'laar Indorock werd genegeerd
door de media, die dachten en hoopten
dat 'die herrie' snel zou overwaaien.
In de film zien we fragmenten van een
tclevislesho\v in 1960, w;l;lrin de
Tielman Brothers optreden. In d.n pro-
gramma zong Rita Corita h,lar 'Koffie,
koHie. lekker hakkie koffie' en daar kon
de laai op inhaken. Van de Ticlnun
Brothers hegrepen ze absoluut niets,
lll.lar IC kregen wel een applausje, na-
tuurlijk. Aan deze fragmenten kun je
wel zien dat de gehroeders Tie!m,ln (vier
echte broers) geweldig goed waren,
m,lar ja, het was en bk,cf een tclevisie-
ShllW, waarin ze gebonden waren aan
tijd en niet op dezelfde manier los durf-
den te gaan 7.oals 7e dat gewend waren,
Verder bestaat Cf uit die tijd hijna geen
hewl'gend materiaal. J lol" kun je cr dan
wch een documentaIre-film van maken?

De heren nu
I lans ~Icijnen ht,cit indorockers opge-
zocht en ze gefilmd zoals Zt' nu zijn. Hij
bat ze "crtdlcn wat ze IIU \"lIlJell van
hun roemrijke verleden als rock & rol-
lers in :-.Iederland en Duibland, Een
paar kleurrijke types bevolken Roàlll'
Ramona, 'Bejaarde tienagers' noemde
Hans Heijnen ze in een interVIew met

Met bakken
Het dement van cultuurclash dat I-bns
I-Ieijnen kennelijk wel aanspreekt, zit
met b;lkken in Rockin' Ramona.Jonge
Indo's en in hun kielzog ook veel jonge
.\1olukkers (Amhonezen lei men Jes-
tijds) speelden als eersten in Nederland
rock & roll. En ze waren cr \'Crschrikke-
lijk goed in. Autochtone Nederlanders
keken raar aan tegen die sbnke hruine
jongens die zo'n SIKCl'Shadden hij de
meisjes. Geen wonder, ze w;uen t'XO-
tisch \.an uiterlijk, hun kleding stond
hun heter dan de Hollandse jongt"ns, ze
kondt'n goed dansen (zonder dansles!)
en IC glllgen anders, hoHdiiker. met
hun vriendinnen om.

ff•

van Amerikaanse ondertitel voorzien en
door \X'YJ'\:c, een l"ew Yorks kahelnet.
uitgezonden,

'lJe ndmilll llro/hers'

•

In februarÎ 1990 vestigde Pau! Rutten in dit blad de aandacht op een op-
merkelijk bock: 'Rockill' Ramolla, eelt gekleurde kijk op de bakenllat van
de Nederpop'*. Dit bock werd het uitgangspunt voor de research die cineast
Hans Hcijncn op ,.ijn beurt ondernam voor lijn film over Indo rock. De film
kreeg dezelfde titel mee als het hock, hetzelfde procédé als, bijvoorbeeld. hij
De Vierde j\1an. De eeuwige verschillen tussen licl1lchbcrs van het bock en
liefhebbers van de film zullen ook in dit geval nict geslecht worden. Dat
geeft nicl, het gaal om m'cc verschillende produkten. Over die film - die in
première is gegaan op 21 september j.1. tijdens de :"Jcdcrlandse Filmdagen
en binnenkort gaat rouleren in de filmhuizen V<ln Amsterdam, Den Haa~ en
Nijmegen - gaan we het dit keer hebben.

Wie i~ Ham Hellnen? Hans HeiJllen IS
~eell nieuw gezicht ,un het filmfront,
I~ij maaktl' 'The making of
Amsterdamned' en schrccf het s..:enMio
voor 'Inu:nsive Care' met :-.Iada van Nic
en Koen \X'auters (binnenkort in de hio-
scol",n),
Televisiekijkers kenncn HallS Ileijnen
van twee documellfaires over cultuur-
clashes die lieh hinnen onze lands~rell-
zen ;:lispeelden: 'Nashville-Vrk' over
twee AmeriLlanse I_warte hasketballers
die in Urk kOlllcn spelen en wonen, en
'Lekker weertje, mijnheer Pradhan!'
over een Nep<l.lese antropoloog, die in
een piepklein pla<l.tslein NeJerbnd
komt bestuderen hoe Nederlanders om-
~.l;ln met hUil hejaarden.
Deze films werden in !'\ew York ver-
toond op het .\largaret .\!cad festival en
bezorgden Hans Hl'iJnen een internatio-
nale reputatie. 'Lekker weertjt"' werd
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Hendrix (voordat hij beroemd werd).
Vorig jaar nog maakte Andy Tielman
een CD met evergreens en het moet ge-
zegd: hij is een zanger met een wereld-
stem. Tegenwoordig verkiest hij de wit-
te stranden en palmbomen van een vcr
continent boven zijn moederland en zijn
vaderland.
Hans Heijnen wist deze voor buiten-
staanders onvindbare legende op te spo-
ren. Als Tarzan en Jane leeft hij met zijn
jonge bruid Carmen van de visvangst en
de vruchten aan de bomen. Van afstand
heeft Andy een paar pittige dingen te
zeggen over Nederland, Indo's, muziek-
business.
In Nederland verdrinken de oude
Indorockers in de gezelligheid, rivaliteit
en roddelpraatjes van ouwe-jongenson-
der-elkaar. Ze besluiten dan samen for
old time's sake nog eens naar Duitsfand
te gaan, waar de vÎctorie begon. Hans
Heijnen volgt hen met de camera.

Surprise
Nederland's beroemdste gitarist aller tij-
den, Jan Akkerman, komt ook in
Rockin' Ramona voor. Hij vertelt, al
spelend natuurlijk, hoc hij als jochie

Gitarist Jan Akkerman

het Indische blad ~loesson van april j.l.
En inderdaad, alles doen de oude
Indorockers om jong te blijven of om
jong te lijken: met make-up, vals haar,
strakke pakken cn firnessrraining blij-
ven ze de spirit van de rock & rollrijd
trouw, Dat levert af en toe bijna tragi-
sche tonelen op, die in de verte doen
denken aan de corscrdragende ElvÎs in
Las Vegas.
Nu zijn de Indorockers nooit echr be-
roemd geweest, niet eens bekend buiten
hun eigen kring van fans of de clubs
waar ze speelden. Maar daarom was de
Indoroà als stroming nog niet onbe-
langrijk, inte~endecl: het maakte
Nederland riJp voor nieuwe popmuziek
en betekende het begin van de op
Angelsaksische leest geschoeide jonge-
rencultuur.
Het Haagse museum Musean wijdde
onlangs de tentoonstelling 'Van de

EGO/OKTOBER 1991

straat' aan de Nederlandse jongerencul-
tuur en besteedde een deel van die expo-
sitie aan de Indorock. Tegenwoordig is
alom de erkenning aanwezig, die er
vroeger beslist niet was. De film van
~ans Heijnen is de kroon op die erken-
nmg.

Andy Tielman
De Indorock heeft geen beroemde indi-
viduen opgeleverd ... met één uitzonde-
ring: Andy Tielman. Je hebt hem kun-
nen zien tijdens Veronica's Goud van
Oud vori~ jaar. Inmiddels dik in de vijf-
tig, ziet hIj er nog altijd jeugdig uit en
van zijn felheid zijn de scherpe kantjes
nog echt niet af. De groep, waarvan hij
de zanger was, speelde ooit Duitsland
plat en was het voorbedd voor de
Beatles in Hamburg en de langs de
Amerikaanse legerbases trekkende Jimi

met Indorock in aanraking kwam. Het
sprookje dat het allemaal begon met de
Nederbeat kun je nu dus voor~oed ver-
geten. Die lezing van de geschIedenis
(hoeveel hebben de media niet gedaan
om de 'Nederbiet' te promoten!) is met
Rockin' Ramona (zowel de film als het
boek) naar het land der fabelen verwe-
zen. En als muziekgeschiedenis je hele-
maal niet aanspreekt: ook zonder voor-
kennis is Rockm' Ramona een boeien-
de, goedgemaakte film over menselijke
emoties met in dit geval rock & roll als
uitingsvorm. Met een soundtrack om je
vingers bij af te likken.

Ernest Frederiks

•. Lurgard Mutsaers: Ruckin' Ramona, een
gekleurde kijk op de bakermat van Je
Nederpop snu, Den Haag 1989, 152 blz.
geill f 34,90.
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E.e.a. is tt. verklaren uit het vergrote
verbruik (het gereedmaken van 47
Painfbat voor mohilisatit'op1cg) en pro-
blemen op het Se ech La.v. stllurdiffe-
relltiëlen, versnellingsbakken en op-
hangarmen YPR. Onder andere t.g.v. de
Golfoorlog stagneerde de daarvoor be-
nodigde reservedelenbevoorrading uit
de US. Bovendien sreeg het landelijk
aanbod explosief.
Kortom ook bet DR systeem voldoet
goed. \vaarbij incidenten zoals de YPR
niet te vermijden zijn. De oplossing kan
dan alleen worden gezocht in het verho.
gen van de voorraad in de pijplijn. het-
geen met zeer grote financiële offers ge-
paard zou gaan.

•-,
LEZERS
SCHRIJVEN

Uitgedaagd door de harlckrcCI \'ao de
korporaals Braker en Hudcpol (43
Hrstcic) in hUil interview over de bc-
voorradingsproccdurc en yoorraadsilu-
;Jlic rcscrverdelen I.b.v. het 3e echelon
in hel juli/augustus nummer van EGO
wil ik graag reageren.
l\lct een onderbreking van 1jaar we-
gcm een Haagse plaatsing ben ik ol.
sinds 1984 als G4 lLK en C-LLC nauw
betrokken bij, resp. ,'crantwoordclijk
voor de gang ,'an zaken op dit gebied
binnen 1 LK en ik voel me dan ook aan-
gesproken.

Om mijn reactie in een wat breder ka-
der te plaatsen eerst de volgcndè opmer-
kingen:
De voorraden reserverdelcn (inh een-
voudige, goedkope artikelen zoals win-
kelartikelcn (le ceh) en grijpartikelen
(3e ceh) worden elke 3 maanden door
het Centrale Voorraad Beht'ersings-
systeem KL (CVBKL) op basis van het
voorgaand j;1;1rverbruik per herstel een-
heid herberekend. Hierdoor wordt de
voorraad dus steeds aangepast aan het
werkelijk verbruik en worden overtolli-
ge voorraden vermeden. Dat dir systeem
werkt, mogt. blijken uit dt, volgende cij-
fers:

jaartal gemiddeld gemiddeld %
a"ortinwn1 gehonoreerde
per eenheid aanvragen

1985 768] 52
1990 4837 73,4

Kortom, bij lagere \'oorradcn, dus min-
der kapitaalheslag, minder benodigde
infra, minder transport, een aanmerke-
lijk betere vulling, waarhij de tendens
nog steeds stijgend is. Het 2e kwartaal
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'91 waren er al2 cie'n boven de 80%.

Doordat D:\lKL de naleveringen l'ner-
giek heeft bestreden en de NLC depots
sneller zijn gaan leveren en, onder in-
vloed van het HO!'\S project in de na-
ri(male sector, de service van de lijn.
dienst is verbeterd, worden ook de
doorgest'inde aam'fagen (dus gcm.
26,6'}'o) sneller geleverd (8 à 10 kalen-
derdagen).
Door de innlering van terminals. aange-
sloten op de centrale systemen heeft elke
herstcicompagnie 100% inlÎcht in alle
landelIjk beschikbare voorraden, zodat
in geval van hoge prioriteit door prio 1,
prio 2 of horizontale overdracht de to-
taal beschikbare landsvoorraad kan
worden benut. Zo werd gedurende de
laatste schiet- en oefen periode
BergenlHohne/~tunster 98,5% van alle
aanvragen gedekt.
Behalve de eerder genoemde reservede-
len, wordt in de he'rsrelhln gebruik ge-
maakt van directe ruikomponenten.
Het systeem is geb,lseerd op het optre-
den te velde, waarbij nu eenmaal een-
voudiger een onderdeel kan worden ver-
vangen dan gerevideerd. Voorwaarde
voor het systeem is wel dat op alle ni.
veaus voldoende voorraad is om 'de-
fen' tegt'n 'gert'videerd' te kunnen rui-
len,

Op basis van de cijfers van het Ie half-
jaar 1991 bhjkt d;H van het assortiment
van 43 Hrstcie dat geruild kan worden
op het Centrale Direde Ruilpunt 80%
van de directe ruilartikelen voor 100%
kon worden gehunorn'rd. Van de ovcri-
~e 20% = 28 artikden leverde met namt'
de DR cmnponenten t,b.v. YPR = 16
:--:SN's een negatieve score op. Hiervan
kon slechts 36°;', direct worden geruild.

Het voorgaande heeft berrekking op het
Je echelon. V.w.b. het 2e echelon zIjn
verbeteringen t.a.v. de informatiever-
~rrekkingen van de lopende bestellingen
aansta;1nde.
Voorstellen om een (kleinschalig) auto-
matiseringsproject te omwikkelen waar-
door de invoer in het systeem slechts
eenmaal behoeft te geschieden, zijn
door mij ingediend.

Nu terugkerende naar de directe klach-
ten van de korporaals. Het is mij geble-
ken dat de verslaggever van EGO geen
hoor en wederhoor heeft toegl~past. Ik
wilde mij graag met beide korporaals
verstaan, maar beiden waren met va-
kantieverlof. Reden waarom ik mijn, op
mijn ervaring en de cijfers gestoelde,
mening heb geverificeerd bij 2 TS en 1
dpl monteur van een vergelijkbare hri.
gade hersteleenheid. Deze stemden in
met het hierna gegeven commentaat.

'Resert'edelellp'lkket niet compleet bij
aG'lV<lngherstelling'
Er wordt normaliter eerst werk ingege-
VCll als alle reservedelen beschikbaar
zijn, Uitzondering is de deelherstelling,
w;1;ubij om reden van prioriteit wel
wordt aangevangen met een deel van de
reparatie, in de verwachting dat de ove-
rige reservedelen nog zullen binnenko-
mcn. Ook is het mogelijk dat, als het
uithouwen van een component vele
uren in beslag neemt, [Och al met de uit-
bouw wordt hegonnen om de ruiling
1 : 1 mogelijk te maken. Uit her verhaal
blijkt niet of de korporaals uit de wiel
of uit de rups komcn, maar mijn ge-
sprekspartners ver7t'kerden me dat ver-
vangllIg 1 : I in de "".ielnormaal is. Ik
hen dan ook bang dat de negatieve erva-
ringen vooral op de YPR zijn gebaseerd.
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'Te weinig voorraad in de bakjes'
Door een 'runner' worden op de werk-
plek de bakjes met eenvoudige/goedko-
pe reservedelen gevuld zodra men onder
niveau komt. Daar de normale bevoor-
rading geen problemen oplevert is, mits
men regelmatig bijvult, ook dit geen
prohleem.

'Zelf op pad gaan om reservedefen te re-
ge/eli'
Het Îs een uiterst ongewenste situatie als
korporaals monteur zelf op onderdelen
uitgaan. Her werkplaatsmagazijn en het
bevopcloton zijn daarvoor de normale
instanties. Dat de meest eenvoudige, al.
gemeen voorkomende, middelen niet
verkrijgbaar zouden zijn, is in voorko-
mend geval alleen te wijten aan één of
meer functionarissen in de lijn, want de
compagnie heeft bij een eventuele stag-
natie in het systeem voldoende crediet
om zelf tot aanschaf over te gaan!

'Toa/set gesloten'
Willen we de schaarse capaciteit van
monteurs goed benutten, dan dienen de
randvoorwaarden als inspectie, bedrijfs-
bureau, werkrlaatsmagazijn en tooiset
natuurlijk we bezet te zijn. Het kan zijn
dat hier door andere conflicterende op-
drachten tijdelijk geen bezetting is,
maar toch zal men dan maatregelen
moeten treffen om het proces door te la-
ten lopen.

'Tijdens oefeningen gaat een en ander
veel soepeler'
Deze algemene ervaring ontstaat door-
dat de monteurs veel langere werkdagen
maken, meer met elkaar in een kleine
groep samenwerken, meer zicht hebben
op het resultaat en de lijnen in het deta-
chement veel korter zijn en men geza-
menlijk meer gelijktijdig beschikbaar is,
waardoor wachttijden en afstemverlie-
zen worden voorkomen. Bovendien
vindt de noodzakelijke administratie
(ter vaststelling van de benodigde voor-
raad) vaak achteraf plaats. De beschik-
bare hoeveelheid reservedelen binnen de
compagnie is echter niet groter! Wel
krijgt men voor schaarse OR een hogere
prioriteit.

Als ik het totale commentaar samen
mag vatten: tegen lagere kosten wordt
nu gedurende een reeks van jaren op het
3e echelon een sreeds beter fungerend
reservedclen bevoorradingssysteem op-
gebouwd. Enkele incidenten daargela-
ten, is de output zeer bevredigend en is,
op' basis van cijfers vanaf 1984, duide-
liJk aantoon baart dat de verbetering
nog sreeds toeneemt. Maar het zijn wel
de mensen in de lijn die op elkaar afge-
stemd moeten zijn om de verbetering tot
op de werkplek door te laten dringen.
Hoewel de korporaals stellen, dat het
geen zin heeft om intern de gang van za-
ken te bespreken, ben ik van mening, de
compagniesleiding kennende, dat als er
werkelijk problemen zouden zijn, deze
in goed overleg kunnen worden opge-
lost. De taadsman had natuurlijk ook
als intermediar kunnen optreden.

Bgen F. L. Hogenbirk (C-LLC)
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COMMENTAAR OP REACTIE

Generaal biedt monteurs
weinig hoop voor de
toekomst
Met 'Uitgedaagd door de hartekreet van
de korporaals' begint C-LLC zijn hier-
voor afgedrukre, reactie. Dat duidt op
spontaniteit, op betrokkenheid ten aan-
zien van de aangekaarte problematiek.
Dat valt, om eerlijk te zijn, op. Het
komt immers binnen de krijgsmacht
maar al te vaak voor dat mensen pas re-
ageren nadat ze daartoe opdracht heb-
ben gekregen.
Vooralsnog ga ik uit van een oprechte
belangstelling van de generaal
Hogenbirk met betrekking tot het in het
bewuste EGO-artikel aan de orde ge-
stelde: de teruglopende motivatie van
monteurs als gevolg van het niet door
kunnen sleutden, omdat de desbe-
treffende reservedelen cr nog niet zijn.
Mijn kritiek op de reactie van C-LLC
komt in hoofdlijnen op het volgende
neer:
1) Er wordt aan de belevingswereld van
de monteurs, en dus aan het feitelijke
probleem, volsrrekt voorbij gegaan.
2) Er wordt getracht, te weerleggen dat
er sprake is van een srruktureel-logistiek
probleem, mer het omgekeerde resul-
taat.
3) In plaats van de volle verantwoorde-
lijkheid te aanvaarden probeert C-LLC
de zaak terug te brengen tot een inci-
dent, dat deels ook nog veroorzaakt
wordt door 'één of meer functionarissen
in de lijn'.

Ad 1: In het EGO-artikel werd getracht
aan te geven welke invloed het bij
voortduring niet tijdig aanwezig zijn
van reservedelen heeft op de arbeids-
satisfactie van mensen. Het ging er dus
om te verwoorden hoe mensen hun
werksituatie beleven. (Vandaar dat
huur en wederhuor toepassen in deze
onzin is. Wanneer mensen iets als zoda-
nig beleven dan is dat zo!). In plaats van
in zijn reactÎe daar op in te gaan, komt
de generaal met eeo louter technisch
verhaal hoe her idealiter zou moeten
werken en hoe dicht men dit ideaalbeeld
reeds heeft benaderd.
Géén woord evenwel over hoc 'lullig'
dat voor een monteur moet zijn, wan-
neer hij niet af kan maken waar hij aan
begonnen is. Op geen enkele wijze
wordt begrip getoond dat het heel wel
invoelbaar is dat mensen, die daar fre-
kwent tegenop lopen, op den duur hun
motivatie kWijt raken. In plaats van zich
uit te spreken het systeem zo snel moge-
lijk te willen oprimaliseren ter wille van
het welzijn van de mensen, komt de ge-
neraal met een technisch verhaal waar-
bij bovendien de indruk wordt gewekt
dat het niet alleen Ol'er dingen gaar
maar ook om dingen; waar ieder gevoel
van betrokkenheid met het welzijn van
de sleutelaars van de werkvloer aan lijkt
te ontbreken.

Ad 2: De generaal beweert, bijna triom-

fantelijk, dat in 1985 gemiddeld nog
slechrs 52% van de benodigde reserve-
delen uit eigen voorraad kon worden
geleverd en dat dir in 1990 reeds 73,4%
is. Het zou van cynisme getuigen wan-
neer ik C-LI.C daarmee zou feliciteren.
Het is immers maar net hoe men cijfers
leest. Wat er staat is namelijk, niets
meer maar ook niets minder, dan dat
anno 1990 slechts drie van de vier reser-
vedelen direkt geleverd kon worden en
dat er dus struktureel op één van de vier
(26,6%)'8 à 10 kalenderdagen' ge-
wacht moest worden. Zoiers is ondenk.
baar in welk burgerbedrijf ook. Albert
Heijn zal geen dag toestaan dat struktu-
reel één op de vier artikelen niet voorra-
dig is in een van zijn winkels. Er is geen
garage in Nederland waar klanten
struktureel 25% kans lopen 8 à 10 da-
gen op hun auto te moeten wachten,
omdat onderdelen niet voorradig zijn.
Zo'n garage is binnen de kortste tijd
failliet.

De generaal bevestigt intussen, onbe-
doeld, het verhaal van de beide korpo-
raals: er is sprake van een struktureel-
logistiek probleem m.b.t. de levering
van reservedelen.
Kortheidshalve ga ik nog maar voorbij
aan her feir dat 73,4% een eenheid-ge-
middelde is. Er zijn onderdelen bij dit
soort eenheden (bijv. CWS) die zo onge-
veer honderd procent in voorraad heb-
ben. Dat betekem dat het percentage
voor bijv. een wiel- of een rupspeloton
daardoor een stuk lager zou kunnen ko-
men te liggen. Bovendien hangt het er
van af wélke reservedelen steeds aange-
vraagd moeten worden. De impact kan
daardoor gemakkelijk aanzienlijk groter
zijn dan de 'slechts' 26,6%

Ad 3: CLLC begint in de aanhef te
stellen dat hij (minus een onderbreking)
sinds 1984 nauw betrokken is bij, resp.
verantwoordelijk voor de gan!$ van za-
ken op dit gebied. Naarmate zijn reactie
vordert blijkt hij in toenemende mate te
trachten deze struktureel-logistieke pro-
blematiek om te buigen tor: óf geen pro-
bleem ('als cr werkelijk problemen 7.0U-
den zijn'), óf een incidenteel probleem
dat mede veroorzaakt wordt 'door één
of meer functionarissen in de lijn'.
Her is toch niet te geloven: !o.hrtiaal be-
ginnen met te srellen voor deze zaak
verantwoordelijkheid te dragen, om uit-
eindelijk de zwarte piet bij enkele fuok-
tionarissen van de eenheid neer te leg-
gen. Weinig moedig, laat ik het daar
maar bij laten.

De aangesneden problemariek betreft
een struktureel, brigadehersrcleenheden
overschrijdend vraagstuk. Vandaar de
gevraagde aandacht voor deze zaak bij
het hogere niveau, in plaats van bij de
leiding van de desbetreffende eenheid.
Aan de wijze evenwel waarop nu dat
hogere niveau (in kwestie C-LLC) op
deze problematiek reageert, zullen de
monteurs van alle brigade-herstcleenhe-
den van lLK weinig hoop voor de toe-
komst kunnen ontlenen.

Wim Hei;
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DEMENT

Voor veel meI/sen is het dagelijks leven
eet: groot schemergebied. Zij levelI ill

een wereld waar ze de weg alleen op de
tast kUllnen I'jllden en waar ze de weg
soms ook kwijt zijn, wat heil ('aak tot
wanhoop drijft elJ leidt tot veel verdriet.
Voor hen is er Keen duidelijke toekomst.
Zij lel'ell in het //lomerIt . j\'u.
Zo word ik in de recreatiezaall'all het
verpleeghuis duur een meneer aa/Ige-
sprokeu.
WalIneer ik /Iaast hem golzitten en
vraag hoe hij heet, o/ltsteekt hij in eell
diepe woede en maakt dreigende geba-
ren. Wie dacht ik we/lliet dat ik was.
Dat ik hem zomaar ill zijn vrijheid kon
beperken. Het IVJS hier toch geen ge-
t'angel/is. Hij kon gaan 1'11staan UH,lr
hij wiJde en d,lJr had ik niks mee te ma-
keil. En WiJ/meer ik dali zeg dat het heel
erg moet zijn om het ga'oelte IJebbell
dat;e opgesloten zit ill een verpleeg/mis
waar je uan iedereen afhankelijk bellt,
ki;kthij mi; recht in de ogen. Vraagt
dali opeens of ik huiten die mooie
bloembakken heb zien staan eli of ik
daar met hem /laar toe wil wandelen.

EGO/OKTOBER 1991

En zo springt hij va/J onderwerp naar
onderwerp, soms lachend, opeens plot-
selillg weer boos. Hij uil/dt het fiin dat
ik er weer bell, ook al heb ik hem /Jog
nooit eerder gezien, maar dat hoeft lJij
lIiet te weten. Hij is dement. Na zo'n
twilltig minuten zeg ik hem dat ik weer
moet Kaall eli lJij zegt dali: 'reik mi; 1I0g
eenmaal teil afscheid IC hand'. ,\'a,lr ik
later vemeem eell regel uit 1'1'11 populair
liedje wat gezongen werd, lang voordat
ik werd geboren. \'I/amreer ik hem ruim
een uur later weer IJasseer 1'11 hem groet,
herkent hij mi; niet. Ik hen gewoon een
voorbijganger.
E/J in het voorhijgaan hoor ik de nog
zeer jonge zuster tegen deze oude
meneer zeggen: 'Nee, we g,tall IIlI niet
fOIJenzeuren,;e moet gewooll etelJ
hoor'. Maar ook al heeft hij II<lltwely"ks
besef l'iJ/1 tijd en ruimte, hij leeft we ilJ
bet 1111. In dat lIlomeJlt gebeurt er Fan
alles, elJ hij eT/'aart het L'anuit zi;n eigell
lellensgeschiedenis.
bI daar kan hij ouer I'ratell. Hij kan
zich ill dat 'momellt' U(lII leL'ell lIiten:
uoden, lachen 1'11 huilen. Er wordt be-

leefd en geleefd! Hi; heeft mommten
dat hij zich gevangen uoelt. Hij kan niet
meer gaan en staan waar hij wil. En dat
is heel erg. Zo ervaart hij dat. En de
zuster? Die heeft niet veel tijd voor hem.
En de tijd die ze voor hem heeft. is voor
hem te weinig. Mensen met de meeste
L'ermogens eisen de meeste tijd op en
krijgen die ook. Hij hoort daar niet
meer bi;. Hij is levend afseschreven.
Hein DO/mer schreef vijf jaar gelede"
al: 'komende generaties Z/llIen er schan-
de van spreken dat in de jaren '80 van
Je twintigste eeuU' zieken en (lilden I/all
dagen (dememelI) lIaar gevangenisrlllm-
ten werden gebracht om aldaar overge.
lellerd te worden aan kinderen met di-
plonw's'. Dat is nog steeds zo.
Illderdaad, en het wordt steeds erger.

Freek 1'01
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STAATSGREEP VOOR
ANALFABETEN ALLEEN!

Ze zijn voor de televisie door de mand en op hun gezicht gevallen: die mili-
taire deskundige, die politicoloog en die politicus. Ze wisten het allemaal
eerst zo goed: 'Nee, het is nu wcl bekeken in de Sovjcwnic', zeiden ze op de
eerste dag. 'Dat wordt nooit meer wat'. Daar konden de democratische
krachten niet tegenop.
'Want', zei de militaire deskundige, 'het Sovjetleger is enorm en zoals elk le-
ger is het gebaseerd op onvoorwaardelijke gehoorzaamheid; als kenmerk
van het Rode Leger mag toch wel gelden de hondctrouw'. Ook de politico-
loog wist hoc wc cr tegen aan moesten kijken: 'de Sovjetbevolking heeft nu
eenmaal 70 jaar onderdrukking achter de rug en de Sovjetburgers weten
niets van geweldloos verzet'.

Karel Roskam

aaa

de andere Afrikanen zeer politiek he-
wust zijn? De politicoloug heeft er een
potje van gemaakt, dacht ik.
Maar hoe zit het dan met die passiviteit
van de Russen door de eeuwen heen en
die 70 jaar onderdrukking? Ze weten
toch niet hoe je dat moet doen, dat ge-
weldloze verzet? Maar v.'elk volk weet
dat wcl? Ik heb het nooit op school ge-
leerd en ook niet in de padvinderij. of in
de kerk, of in het leger of in de BB.
Bestaat er wel (buiten ZuidAfrika dan)
een volk. dat kennis daarover heefr op-
geslagen in een collectief nationaal ge-
heugen, dat overgedragen wordt aan de
~'olgende generatie? Ieder volk dat in
opstand komt tegen dictatuur, moet dat
van de grond af aan opnieuw leren, lijkt
me. De poliricoloog heeft er een potje
van gemaakt, dacht ik weer.

Nog een vraag
Over de politicus die alleen maar bij el-
ke crisis roept om versterking van de de-
fensie maak ik me geen zorgen - die
man maakt er al zo lang een potje van,
dat hij nauwelijks nog serieus wotdt ge-
nomen. En die militaire deskundige, die
zijn kennis over het Rode Leger in drie
dagen voledig moest her7.Îen, zal nog
wcl eens meer van gedachten moeten
veranderen.
De deskundigen zijn het erover eens, dat
Gorhatsjov de weg heeft vrijgemaakt
~.oor meer democrarie en dat Jeltsin
daar het levende bewijs van is. De des-
kundigen zijn het erover eens dar de ge-
weren niets doen. als de soldaten niet op
hun eigen mensen willen schieten.
Rusland anno 1991 bewijst dat soldaten

nooit op het eigen volk schieten.
Alleen zullen de deskundigen
mij toch nog even moeren
uitleggen, hoe het komt
dat in Zuid-Afrika sol-
daten jarenlang op het
eigen volk hebben ge-
schoten.
Van de hulp-mevrouw
heh ik niets meer ge-
hoord. Maar dat
komt nog wel voor
dat we de winter
door zijn.

Nu komen zulke mensen niet zomaar op
de televisie, ze zijn deskundig en be-
kwaam. Maar ik bleef toch mijn twijf-
fels houden. De staatsgreep tegen
Allende in Chili bijvoorbeeld, die was
wel gelukt. Waren de Chilenen van toen
analfabeten? Waren zij zich niet politiek
bewust? \Varen zij passief zo,lls de
Russen onder de Tsaren?
En al die gelukte staatsgrepen in
Afrikaanse landen tegen corrupte heer-
sers en dictators, zoals Haile Selassie,
Mengistu .\1ariam, IJi Amin, Syad
Barre, Sekou Tuure. noem maar op.
Waren die gelukt. omdat de
Afrikanen in die landen analfa-
beet zijn en geen politiek benul
hehhen?
De staatsgrepen tegen Zaire's
.\tobutu of Malawi's Banda
zijn nog nooit gelukt. Komt
dat omdat Je inwoners van
Zaire uf .\1alawi geen anal-
fabeten zijn en anders dan

Bekwame deskundigen
Ze waren in drie dagen tijd door de
mand gevallen - de militaire deskundi-
ge, de politicoloog en de politicus. l'..•1aar
ze hadden het niet gevoeld en gaven
weer hun commentaar. desnoods met
een draai van 180 graden.

Door de mand gevallen
En toen waren de drie dagen om. De
deskundigen hadden cr naast gezeten.
Maar de militaire deskundige zat zon-
der blikken of blozen voor de televisie
uit te leggen. waarom 'het Rode leger
natuurlijk allang niet meer tc vertrou-
wen is - ook soldaten zijn ontevreden
en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid
is Cf bij de dienstplichtigen niet meer
bij.'
En de politicoloog legde nu uit 'dat de
Russen onder de Tsaren misschien pas-
sief waren, maar dat de Sovjetburgers
natuurlijk in verzet kwamen, omdat ze
de laatste jaren te zeer politiek bewust
7.ijngeworden.' Die kun je dus niet meer
met een kluitje in het riet sturen, kon-
den wij als kijkers tevreden constateren.
'Een geslaagde staatsgreep', zei de poli-
ticoloog 'kan alleen bestaan in landen,
waar de burgers analfabeet zil'n, want
dan hebben ze ouk weinig po itiek be-
nul!' En de politicus stelde moedig nieu-
we eisen aan ,\1oskou: 'eerst aan onze
voorwaarden voldoen, dan krijgen jullie
misschien hulp van ons.'

De politicus dacht meteen aan de
Nederlandse politiek en riep ferm: 'we
moeten ons in het Westen tc weer stel-
len; geen bezuinigingen op defensie. stel
ie \.oor!' Ondertussen hoorden we van
een hulp-mevrouw in weer een ander
programma, dat het met onze \"ocdscl-
hulp aan de Russen ook \vcl goed zat:
'Want alleen die Russen krijgen van OIIS
iels, als ze zelf toegeven dat ze eell soci-
aal zwakkere zijn.'

EGO/OKTOBER 1991 11



Verlamde Indiana Jones in verrassende rol

REGARDING HENRY

'Ik hou er nooit van als ccn rol op mijn lijf geschreven is. Ik laat me veellic~
ver verrassen. Als ik iets in ccn karakter zie, dan \",'ilik cr dingen van mezelf
aan kunnen toevoegen', zegt Harrison Ford. Hij zegt ook: 'Acteren is een
ambacht. net als timmeren. Toen het een poosje niet naar mijn zin ging met
mijn carrière, ben ik timmerman geworden. Sinds die tijd bouw ik een rol
op alsof ik een tafel of een kast in elkaar zet.' Ford wordt overstelpt mei
scripts en hij kiest alleen nog rollen die hem de kans bieden om zijn moge-
lijkheden Uil te breiden, en die emotioneel iels in hem losmaken. Nou, dan
heeft hij met 'Regarding Henry' een goede kellS gedaan.

I.eo vall Opzeelalld

meer uitgewist. Voor Sarah he~innen
ook moeilijke weken. Ze beseft dat haar
hestaan afhankelijk is van Henry's gi-
gantische inkomen. Nu dal plotseling
voor lange tijd wegvalt, z.ijn haar ken-
nissen opeens ook veel minder toeschie-
relil'k...
Ge ukkig treft Henry een fysiotherapeut
die tegelijk psycholoog en filosoof is.
Als een goede fee ontfermt de goedlach-
se zwarte man zich over de totaal ont-
n'dderde Henry. Hij slaagt crin om hem
weer re laren lopen en spreken. Op de
dag dat Henry naar huis mag, durft hij
het eigenlijk niet aan, doordat hij zich
een [even zonder deze steun en toever-
laat helemaal niet meer kan voorstellen.
.\Iaar dan hlijkt dat Sarah samen met
Henry vanonder af aan is begonnen. Ze
vangr hem voorheeldig op. Henry van
zijn kant zier in, dar hij de draad van
lijn vroeger leven niet meer op de7.elfde
manier wil oppakken. Het kost hem zijn
haan, maar van zijn fysiotherapeut heeft
hij geleerd, dat dat vaak de heste kansen
zIjn om een nieuwe, en hetere, start te
maken.
'Regarding Henrv' is een heerlijke film
voor mensen die \wreid zijn een beetje in
de goede kanten van de mens te gelo-
ven. Er zullen ongetwijfeld de nodige
zure stukjes over worden geschreven.
"har ik heb met volle teugen genoten.
Harrison Ford, die lijo vakmanschap
weef eens bewi1'st door, na lijn halsbre-
kende toeren a sin diana jones, volko-
men geloofwaardig een half verlamde
Henry te spelen, is ontroerend zonder
ooit over de schreef te gaan. Annette
Bcning als de liefhebbende Sarah doet
niet voor hem onder.

dat soort mensen is er in Amerika altijd
heel wat emplooi. Henry is getrouwd
met Sarah, een ambitieuze vrouw die Cf
alles voor over heeft om haar elf jarige
dochter op een dure kostschool te krij-
gen, waar de kinderen van haar kennis-
sen ook naaf toe gaan. Ze wonen in een
peperduur appartement. Als Henry op
een avond nog even de deur uitgaat om
sigaretten te halen (hoc symbolisch)
komt hij niet meer terug: hij raakt be-
trokken bij een schietpartij en wordt
met een kogel in zijn hoofd naar het zie-
kenhuis gebracht. Daar blijkt, na de eer-
stc srannendc weken, dat hij weer hele-
maa van voren af aan zal moeten be-
ginnen: leren pnm'n, leren lopen, leren
[even, Want ook lijn geheugen is min of

'Regarding Henry' werd geschreven
door de 23-jarige jeffrey Ahrams. Aan
een kam is dat hijna niet te geloven,
want hel verhaal zit zo sterk in elkaar,
de karakters zIjn zo logisch opgehouwd
en de hele intrigue ademt zovecllevem-
wijsheid, dat je eerder aan Iemand
denkt die tweernaall.O oud is en al heel
wat ervaring heeft opgedaan. Maar te-
gelijk is 'Regarding Henry' argeloos en
ontwapenend van opzet. Een modern
sprookje, waarin een kwade p'rins zich
als het ware aan een speld pnkt en op-
eens verandert in een goede prins.
Henry is een advocaat. Een gewetenlo-
l-e, die oude mensen willens en wetens
beduvelt, t'n met dt, eer gaat strijken.
Een rijke advOl;aat dus ook, want voor

Harrison f;ord en
Amlctte BCIIJ'ng ill

'Regarding Henry'
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THEACTRESS
Om onbegrijpelijke redenen gaat de
Duitse film naar de roman
'Arrangement mil dcm Tod' in ons land
rouleren onder clc misleidende titel 'The
Actress'. En dat, [{'rwijl Die
Schauspielerin zo'n mooi, heeldend
woord is. Enfin, een Engelse titel zal wel
beter in de markt liggen. De film heeft
dat soort trucs echter niet nodig. want
als hij in de iuiste theaters wordt uitge-
bracht, zal het publiek Jat van klein-
schalig Europees drama houdt, toch wel
komen. 'Thc Aetrcss' speelt in 1933.
Een jonge Duitse actrice, ~taria, ambiti.
eus en zeer begaafd, wordt verliefd op
een collega. Het feit dat hij joods is.
wordt pas belangrijk voor ze, als ;-.1ark
bij het gez.elschap waar ze beiden wer-
ken, wordt ontslagen. Hij besluit te sol.
liciteren in het joodse theater in Berlijn,
dat de Duitsers indertijd (zij het voor
korte tijd) oprichtten om hun goede wil
naar buiten roe te tonen. ;..1aar als in
1935 de wetten van Neurenberg van
kracht worden, waarbij het Ariërs

COrillll<ll-1<lrtoliciJf'/I Alldré Hf'Imickf' als
Maria f'1l Mark in TiJe Actre$.\'

wordr vcrhodcn om met Joden te trou-
wen of om te gaan, neemt .\Iaria een
verstrekkend besluit. Ze ensceneert een
1.elfmoord, krijgt via ecn vriend een pas-
poort op naam van een Duitse jodin,
verft haar blonde haar nvart cn voegt
zich bij :'vlatk als 1.ijnechtgenote. Hoc
hct uiteindelijk met hen afloopt wordt
niet expliciet getoond, maar het laat
zich makkelijk raden. 'The Actress' is
een mOOie, rustige film zondet overbo-
dige dramatiek .. \laar JUIst daardoor
grijpt de beklemming je als kijker voort-
durend meer bi) de keel. De betovcring
van de toneelwereld komt bij de vele
scênes die op de planken spelen, ook ro-
yaal aan hod. Regie van Siegfried Kuhn,

EGO/OKTOBER 1991

lMPROMI'TU

Ook al een klein juweel is de Britse pro-
duktie 'Impromptu' van regisseur James
Lapine, waarin we de excentrieke, vrij-
gevochten Franse schrijfster George
Sand zit'n in de periode dat ze reddeloos
verliefd werd op de schuwe, ziekelijke
Poolse pianist en componist Frederic
Chopin. Gt'Orge Sand was een feministe
avant la lenre. Ze dt.•ed wa;]f 1.ezin in
had, liep vaak in mannen kleren rond en
schreef spraakmakende bot'ken.
Aanvankelijk schrok de frèle musicus
terug voor de allesvertederende passie

jud}' Dal'ies ('11HliRh Gra,,' als Sand ell
C!JOpill ill 'Impromptu'

van ZIjn aanbidster, later ging hij toch
voor haar door de knieën, De film ein-
digt op het moment dat zij hem 'heeft'
en met hem naar een vakantieverblijf op
:\lallorca vertr(.'kt. Judy Davies, de
Australische actrice die van elke rol iets
gedenkwaardigs weet te maken. moer
hehhen gesmuld bij de gelegenheid om
zo'n hartsTOchreiijke, onalledaagse
vrouw re kunnen spelen. Ze haalt er wat
je noemt alles uit dat er in zit. Hugh
Grant als Chopin steekt er maar bleek-
jes bij af.

UFE IS SWEET

Het kan niet or deze maand voor de
fijnproevers, Neem nu Lire is Sweet van
de Brit :\like Leigh, Een mixture van
Coronation Srreef en Eastanders, maar
dan met een scheutie aanl;ename gekte
er doorheen. Wendyen And}" trouwden
heel iong, omdar hun tweeling Natalic
en Nicola op komst was, Die zijn inmid-
dels bijna volwassen. Natalie is een
evenwichtige. wat jongensachtige meid,

CI,lire Skmner ell Jalle Horrucks als Satalie
en ,\,'ieola il1 'Ure is 5weet'

van beroep lood~ierer. Nicola kan haar
draai nier vinden. Ze geeft zich over aan
vreetbuien. heeft een paar perverse trek-
jes en is werkloos. Doordat ze zo onge-
lukkig is, zoekt ze voortdurend ruzie.
Toch vormen ze met z'n vieren een
hecht geheel. Andy heeft een hekel aan
zijn baan, en is voondurenJ op zoek
naar manieren om in één klap rijk re
worden, Wendy lijkt een war opper-
vlakkige moeder. Maar als het met
Nicohl uit de hand dreigt te lopen, blijkt
dat ze precies weet wat ze moet zeggen
om zo'n stuurloze tiener weer op het
goede spoor te krijgen. 'Life is Sweet' is
een toffe, hartverwarmende dwarsdoor-
snede van een Engels gezin, volkomen
natuurlijk gespeeld, volkomen geloof-
\vaardig geschreven, ;..1nre, more!

BOYZ 'N THE HOOD
In Amerika is het grote aantal 'zwarte'
films het gesprek van de dag. Spike Lee
blijkt de weg te hebben geëffend voor
andere jonge zwarte regisseurs. die alle.
maal hun zegje willen doen over de situ-
atie in het land, waar de scheiding tus-
sen blank en zwart algemeen aanvaard
lijkt te zijn. John Singleton, een jongen
van nog maar 23 jaar, laat in zijn de-
buut 'BOF 'n the Hood' zien hoc moel-

LarT)' fislJbuTtle en Cuba Goodillg ir. als
fllriolls en Tre St)'les in 'Royz '11tlJe Hood'

lijk her voor zwarte jongens is om zich
te ontworstelen aan hun milieu. En het
zijn niet de blanken met wie ze moeilijk-
heden krijgen, het zijn juist andere
zwanen die hun leven op een heel nega-
tieve manier beïnvloeden.
Hoofdpersoon is Tre, die door zijn \'a-
der wordt opgevoed. Die vader liet pre-
cies waar de moeilijkheden schuilen. Hij
is hard, maar hij weet Tre tussen alle
klippen door te loodsen. Trc zal het wel
redden, nok als hij volwassen is. Zijn
twee vrienden, de broers Riek}' en
Doughboy, die wordcn opgevoed door
een agressie~'e. alleenstaande moeder,
ziin minder fonuinlijk, Het is vooral de
melancholieke, bijna gelaten toon waar-
op Singlcron zijn verhaal venelr, die de
film zo schrijnend maakt.

Ll-'.O.
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NATUURKALENDER '92
Traditioneel besteedt EGO in een
herfstnummer aandacht aan de nieuwe
kalender van de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten in Nederland.
Wij beschouwen dat als een - weliswaar
indirekte en zeer bescheiden - bijdrage
aan de strijd voor behoud of herstel van
een natuurlijk leefmilieu. Immers, dat
milieu vormt de basis voor ecn menselij-
ke samenleving.
Omgekeerd drukt de mens ook een

stempel op het omringende landschap,
zeker in zo'n klein land als het onze.
Natuur in ons land heeft ecn menselijk
gezicht. Het landschap buiten stad en
dorp wordt door velen als natuur erva-
ren, maar is het nÎet altijd. Je vindt er
wel natuurlijke elementen, maar het is
toch geheel man-made, getuige wegen,
rechte percelen, sloten, hekken, boerde-
rijen, maar ook mest, maaimachines en
ander mensenwerk.

1 Z 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16. 17 18
ZI ZZ Z3 U
zg Z9 30 31

"'-.

In onze natuurmonumenten treffen we
naar verhouding veel meer 'echte' na-
tuur aan, maar ook hier is het land~
schap van de mens zichtbaar. In de
Natuurkalender '92 wordt dat mense-
lijk element van vrijwel elk Nederlands
landschap fraai duidelijk gemaah door
de prachtige kleurenopnamen van foto-
graaf Paul Paris uit Amstelveen. De ka-
lender is fors van formaat (37x48 cm),
kost f 21,- incl. porto (leden f 16,50)
en is te bestellen bij:
Natuurmonumenten, NoordercÎnde 60,
1243 JJ 's-Graveland, tel 035-62004,
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E. . {Ellen} Bremer
M. (Metskc) Dekkinga
A.B. (Adril van Deurzen

t {fooel F ok"'a
.J.1-I. (Hans) Floris
.P. (Rob) Geene

1.1. (Jaap~ Geuze..
W.I-f. (Wim) Hel]
CH. (kees) V.d. Hilst
cc. (Tineke) Hundling
S.P.]. (Stef) Kessels
F.G. (Frits) v.d. Kolk
B.J.T. (Hen) V.d. Linden
I.]. (Joan) Merens
B.M. (Beernoud} Moojen
I.G.I- (jan) Naues
W. (\X'lm) Reinders
P.W.r-.L (Peter) Samwel
G. {Gerards) Sne1s
.J.W.F. (Jan) Sulman
G.J. (Gerrit) Vlietstra

K.S. (Kees) Roza
F. (Frank) Spoe1srra

C. (Carine) van Hinte
A.H.T. (Ad) Hornis
M.e. (Mart) Vogels
M.IMarijk~\ v.d. Srigchel

Telefoon kantoor

03410-23911, tst. 2532
05255-2727, m. 2087
040.352913
09-4942817510, tst. 2285
05771.1341, m. 2492, b.g.g. 2498
010-4539911, tst. 341 of 381
085-718911, t'st. 335 b.g.g. 334
030.366444/45
05210-15422, tst. 2643
02230-56662
02230-52089
09-4942817510, tst. 2285
02230.52089
05210-15422. tst. 2643
01612-93000. m. 2342
02230-52089 of 52405
040.352913
09-4952358150 of 09-495235509259
09.4950518021. tst. 4BO
OB5-532ï74
033.638622, tst. 4221
09.495761704290
05920-58499
080-276911, tst. 154
073-881000 tst. 1564
076.273341
05255-2727, tst. 2087

03404.14436
03404.144.~6

03404.14060
03404-14060
03404.14060
03404-14060

Telefoon huis

03417-56628
038.212656
013-556060
09-4942848629
03210-18934
03480-14787
08308-21867
033-803142
05220.62273
072-641080
02208-13336
09-4942812470
075-703705
05210-13657
013-415425

04760.74188
09-4952356621
09-4950514322
085-458917
035-234907
09.495761687
05921.41499
080-5638B
073-142516
076-87261l1l
05250-3791

020.6.H3785
05709.2575

030.937808
033.952099
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'JIJ HOORT TOCH ANDERE MUZIEK
MOOI TE VINDEN!' 'WAAROM?'
Sommige mensen zullen hem wel gek vinden: helemaal naar LiverpooI rei-
zen om ccn groep te horen spelen die al jaren nict meer bestaat, Crccdcncc
Clcarwatcr Revival. Want wat kost dat wel niet!
Maar Esra Siemons heeft die 'tik' wel, zoals hij zelf zegt. Hij heeft die 'tik'
om ver weg te gaan en veel geld uit te geven voor iets waar hij gek op is: de
muziek van die groep uit de jaren '60 en '70. Die muziek spreekt hem aan,
die heeft iets. Er zit melodie in, er zit ritme in. Het is 'n beetje cen voorloper
van hardrock, maar er zit veel meer in; iets van de stijl van Thc Beades, van
rock 'n roll en ook van country and western. Je zou het gemoderniseerde
country and western kunnen noemen en dat spreekt hem aan.
In het dagelijks, militaire leven is Esra (19 jaar) TS-monteur in de Adolf van
Nassaukazerne te Zuidlaren. Raadsman Wim Reinders sprak met hem over
zijn muzikale hartstocht.

Dat zijn oude groepen, meer uit mijn
tiid dan de jOl/we. Ik (land dat toell
prachtige muziek en jij bent er nu ook
gek op. Hoe komt dat zo?
Toen zij speelden, lag ik nog in de wieg.
En mijn ouders luisterden heel graag
naar dit soort muziek, ik ben er als het
ware mee opgegroeid.
En de muziel{ in de disco spreekt me
niet aan, daar zit geen melodie in, alle-
maal dezelfde dreun. Het is allemaal
hip-hop, rap, hip-house en weet ik hoe
het allemaal heet. Voor mij is het alles
hetzelfde gedreun en gestamp, waar
geen variatie meer in zit. Heel veel is
computerwerk en ik luister liever naar
mUZiek met instrumenten.

Kom je buiten de disco geen leuke mu-
ziek meer tegen?
Er worden nog wel leuke nummers ge-
maakt, door REM bijvoorbeeld, dat
vind ik wel melodieuze muziek. Maar ik
luister het liefst naar muziek uit de jaren
'50, '60 en '70 en het allerliefst naar die
van eind '60: Creedence, The Beatles,
The Rolling Stones, o.a.

Ben j# een uitzondering tussen ie leef-
tijdgenotetl?
Mijn meeste kameraden houden van de-
zelfde SOOIT muziek. Maar cr zinen ook
echte discofreaks tussen. Die houden
niet van mijn lievelingsmuziek. Ik zing
wel eens iets, wanneer ze 't niet kennen
wat ik noem, en dat valt dan meestal
niet in de smaak. Sommigen vinden bei-
de genres wel leuk, maar kiezen uitein-
delijk voor de moderne muziek.

Lilister ie veel naar muziek op de radio?
Nee, weinig. Ik luister meer naar m'n ei-
gen bandies. Veel muziek op de radio
vind ik niet mooi en cr wordt veel te
ved doorheen gepraat. Ik houd niet van
het geouwehoer van die discjockeys.
Tegenwoordig heb je op de kabel Radio
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la en 's avonds luister ik dan vaak naar
Radio 10 Gold. Dat is bijna onafgebro-
ken muziek, af en toe wat reklame en
aankondiging van een aantal nummers.
Daar luister ik veel liever naar dan naar
de Hilversumse zenders: die verknoeien
de muziek.

De eerste gitaar
Je luistert,graag naar muziek, maar ie
maakt zeil ook muziek. Ben ie daar al
vroeg mee begonnen?
Er stond thuis een oude gitaar van mijn
vader in de kast en daar moest en zou ik
op spelen. Ik vond het een heel interes-
sant ding, maar ik kreeg het niet, want
ik was te jong: zo'n jaar of 4. Mijn va-

'Duo Centraal' met Esra Siemons op gItaar

der dacht dat ik 'm kapot zou maken-
dat is trouwens ook gebeurd, later.
We kwamen vaak op bezoek bij kennis-
sen en die vrouw speelde ook gitaar,
dan speelden en zongen we met elkaar.
Dat was mooi en ik wilde steeds liever
gitaar spelen. Toen ik zo'n jaar of 6,
misschien 7 was, kreeg ik de gitaar van
m'n vader tenslotte toch en begon ik te
spelen, te rammen. Eerst op één snaar,
wat les gehad, steeds verder opgebouwd
met wat les van m'n vader en kennissen.
Tot het ding bijna van ellende uit elkaar
viel- ik heb 'm eigenlijk gewoon ver-
nield. Ik wilde 'm weer in orde maken,
maar nadat ik er een jaar niets mee ge-
daan had, ouk geen reparatie, kreeg ik
genoeg geld bij elkaar om een nieuwe te
kopen. Dat was ook een akoestische,
een Spaans model. Ik ben verder gaan
oefenen, een songbook gekocht en het
ging steeds beter. Toen wilde ik een
Western model, een grotere en mooiere
gitaar met een betere klank. Die heb ik
gekocht toen ik ongeveer 11 jaar was.
Vanaf dat moment begon ik wat serieu.
zer te worden met het spelen, want toen
had ik wat ik wilde. Veel naar platen
geluisterd, op de gitaar meespelen, dat
ging steeds beter. Ik ging 001{ wel eens
naar een kameraad van me en dan
speelden we samen, meestal liedjes van
Elvis. We waren allebei Elvis-gek. Dat
was een hele leuke vrije tijdsbesteding.
Een paar jaar later kwam ik weer eens
in de muziekwinkel en zag daar een
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elektrische gitaar staan, niet te duur.
Die moet ik hebben Jacht ik, en ik hcb
'm gekocht.

\Vaarom wilde je een elektrische? Heb
je daar mcer aall dali aan ('('11 akoesti-
sclJet
Je prikt een elektrische gitaar in een ver-
sterker vast, je kunt een kopTelefoon op-
7.ctten, Jan hebben de buren Keen last.
Je kunt 'm harder en zaçhtcr zetten, het
speelt vccllichrcr, gemakkelijker. Het
geluid vind ik ook mooier. Hovendicll
kun JC cr veel meer uithalen dan uit een
akoestische. Twee jaar later heb ik een
nieuwe elektrische gekocht: een Fender.
Een ontzettend goede gitaar in die prijs-
klasse, or. 1 op de ranglijST van gitaren
in Je wereld. Eerlijk en prima materiaal;
beter kun je wel krijgen, maar dan be-
taal je 10-12 mille voor een gitaar en
dar heh ik er niet voor over. Bij die
render heb ik ook een effektpedaal ge-
kocht mer een nieuwe versterker.

Heil ie echt les gaan nemen, toell ie er
stet'ds meer plezier in kreeg?
Nee, ik heh nooit echt les gehad. Ik wil-
de her zelf leren, dar vond ik veel mooi.
er. En omdat ik cr steeds meer plezier in
kreeg, ging ik steeds meer dingen prohe-
ren na te spelen en zelf uit te vinden.

Met z'n tweeën
En dat is aardig re/ukt?
Ja, want nu spee ik samen met een ka.
meraad die ik een paar jaar geleden
weer tegen kwam, mer hem had ik ooit
op school gezeten. In de muziekwinkel
ontmoenen we elkaar. Daar hehben wc
samen wat gespeeld, hij op toetsen en ik
op de gitaar en toen hebben we afge-
sproken om met elkaar wat te proheren
en dat hehben wc volgehouden. We
hebhen ook nog even met vijf man ge-
speeld, ook muzikale vrienden, maar
dar heeft niet zo lang geduurd. We
speelden op feestjes, maar met z'n vijven
was dat teveel: dan produceer je teveel
lawaai en je bent te duur. Je moet de in-
komsten delen en wil je cr redelijk uit-
springen, dan moet je meer vragen dan
men er voor over heeft. Speel ie met z'n
tweeën, dan word je vaker gevraagd. En
mer het repeteren klagen de buren ook
minder gau\v dan met z'n vijven.

Wat spe/en iu/lie voor muziek?
We spelen van alles wat: dans- en stem-
mingsmuziek, ballads, muziek uit de ja-
ren '50, '60 en '70 in allerlei ralen. Dat
wordt veel gevraagd op een bruiloft of
een feestje. We zijn dit jaar net begon-
nen en we krijgen steeds \vat meer be-
kendheid. De eerste keer was op een
hruiloft van familie en dat sloeg aan.
Daarna een paar keer hij een voetbal-
vereniging. We raken steeds beter op el-
kaar ingespeeld, repeteren ook samen
elke zaterdagmiddag. Wc voelen elkaar
ook heel goed aan, omdat we beiden
van hetzelfde genre muziek houden.

\X/at trekt ie aan om voor publiek op te
tredf!ll?
Het geeft een soort kick dat je merkt dat
andere mensen het leuk vinden wat je

EGO/OKTOBER 1991

speelt, dat geeft voldoening.
Complimentjes vanuit de zaal stimule-
ren me ook; dat motiveert om lekker
door re gaan. En de liedjes die y,'e spelen
vind Ik zelf ook heel mooi. Vooral die
van The Ikatles, The Stones, Creedcnce
C1earwater, Fats Domino, Freddy
Fender. '\{ijn kameraad zingt meestal
eerste stem en ik tweede, maar bij de
roçk 'n roll zing ik de eerste stem. We
zijn dus om beurten leadzanger.

Bell ie door de week ook nog met je gi-
taar bezig?
Ja, als ik niets bijzonders te doen heb,
pak ik de gitaar. Ik kan me soms niet
\'oorstelJen dat cr een dag voorbij gaat
zonder dat ik op m'n giraar hel, ge-
speeld. Dan komt er wel eens een tele-
foontje uit de bUUT!dat 't geluid te hard
staat.

Geen 'Duo Nootloos'
Dus ie doet 't niet altijd met de kopte/e-
(oo,,?
:"Jee, wel als het al wat laat op de avond
is, Er zijn mensen die continu klagen,
maar er zijn ook mensen die het mooi
\'inden. Je moet de overlast natuurlijk
wel heperkt houden. Eén keer hehhen
we bij een repetitie ome agent aan de
deur gehad. Ze hadden een telefoontje
gehad van mensen uit de buurt die niet
wisten waar 't lawaai vandaan kwam,
Nu hel, ik een levensgroot hord achter
in m"n auro staan met 'Duo Centraal',
dus met die auro op de inrit hadden ze
ons gauw genoeg gevonden. Toen heb-
ben we de knoppen war lager gezet. 't
.\loer natuurlijk ook niet te gek worden.

110e komen jullie aan die lIaam?
'k Weer nier. ~lijn \'Tiend was een dag
naar Amsterdam geweest en ik denk dat
hij aan het Centraal Station gedacht
heeft. Want toen hij rhuis kwam, stelde
hij die naam voor. En wc moesten toch
een naam hebben, en de eerste gedachre
van 'Duo Nootloos' zag ik niet zo zit-
ten. \Ve lezen allebei geen noten, maar
ja, \var zullen de mensen denken als ze
zo'n naam zien? Ik dacht: dat kunnen
wc beter niet doen. ,\tijn kameraad
speelt - ook wnder noren - heel prach-

tig solo op de toetsen, vooral als ik hem
vergelijk met andere amareurgrnepen.

W'ist ie van hem (JI) school al dat hii mu-
zikaalwas?
Toen we naar het voortgezet onderwijs
gingen, waren we met z'n tweetjes altijd
al bezig met muziek, aan her zingen. En
mer de muziekles altijd helemaal voor.
aan, want dat was hèt. Toen hebben we
ook wel eens wat samen gespeeld, wil-
den wc ook wel een bandje, ik op de
drums. Dat mocht niet van mijn vader.
Een handje is er toen niet gekomen, zes
jaar larer dus wel.
En nu zijn we serieus doorgegaan, maar
ja, we zijn nu ook wat volwassener ge-
worden. In die tussentijd heb ik met an-
deren ook wel eens wat geprobeerd,
maar dat wilde niet lukken. Toen was ik
het zat en ik dacht: als ze wat willen dan
vragen ze mij maar. Tot ik hem weer te-
gen kW:1m, dat ging goed, mer hu ge-
volg dat we nu hier en d,lar optreden.

Hoe gillg het met 't eerste optreden?
Werd ie gelJraagd?
Een kennis van ons z()(:ht muziek voor
1.'n bruiloft. Toen zei ik: 'Ik weet een
perfekt dUOOTje.''0 ja?' 'Ja, ik en m'n
kameraad.' Hij wist dat ik muziek
speelde, dus hij zei: 'Nou, je komt
nlaar.'
Ze weten niet waar ze muziek moeten
zoeken, want de meeste mensen zijn niet
bekend op dit gebied. Daarom spelen
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we zoveel we kunnen in het openbaar
en leggen folders neer met adres en tele-
foon. Dan kunnen ze bellen. :\1aar ik
wil er niet te ver voor reizen, anders lig
je's ochtends pas om 7 uur in je bed en
dat zie ik niet zitten.

Doe je 't ook 1I00r het geld?
Dat is een bijkomstigheid. :\laar je moet
wel apparatuur aanschaffen en erheen
reizen, die kosten moeten er natuurlijk
uit. 't Is eigenlijk gewoon een hobby,
leuk om te doen. Het moet geen must
worden, want dan is het niet mooi
meer. Ik wil het voor mijn plezier blij-
ven doen. Ik zie het als een betaalde
hobby.

Zou je er je werk van willen maken?
Nee, stad en land afreizen om muziek te
maken, dat zie ik niet zitten. Ik lig lievet
elke avond op tijd in bed. Eén keer op-
treden per week, 't Hefst op zaterdag-
avond, vind ik wel leuk. Desnoods nog
een keertje op vrijdagavond. Anders
houd je geen tijd voor jezelf over.
Ook als ik er meer mee zou kunnen ver-
dienen dat met dit werk, dan zou ik me
nog wel tien keer bedenken. 't Is een
heel druk leven, veel van huis, en dan
gaat je huwelijk ook gauw kapot. Dat
hoef ik niet. En het is vaak zo: hoe meer
ie verdient, hoe meer zorgen je hebt dat
ze war van je geld of je spulleo jatten.

Gaat er wel eens Wdt (uut met het optre-
den?
Nee, niet echt fout. Wc voelen elkaar
heel goed aan en swnngen in de appara-
[Uur hebben we niet gehad. Er is wel
eens een snaar gesprongen toen ik geen
nieuwe hij me had. Dat gebeurt altijd op
zo'n mome!H, nooit als je wel reserve bij
je hebt. 't Is wel lastig spelen, maar ik
denk met dat de mensen het gemerkt
hebben. 't Was al wat laat, ze waren al
lekker enthousiast en hadden al wat ~e-
dronken. Dan valt het niet w gauw op
dat ik met een snaar minder speel.

De verschillen zoeken
Ga je lIaak op stap 0111 IIII/ziek te horen?
Als ik vrij ben, ga ik praktisch elke za-
terdag naar het café waar we zelf ook
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wel eens sp~len; daar s.pee!~steeds een.
ander h.1ndle. Dan ga Ik kljken hoe zil
het doen. Toen 'Drukwerk' nog optrad,
ging ik cr ook graag heen, vaste prik als
ze in de buurt waren. Verder komen er
bij ons in de buurt weinig groepen, dat
is op zich wel jammer. Winschoten is
wat dat betreft 'n beetje een uithoek.
Groningen is het dichtstbij, wat optre-
dens hetreft.

Alaar 1111 g,l ie een lal/ge reis maken
voor eelt concert.
~a, ik zie het eigenlijk ook als een va-
,antie. 't Lijkt me leuk om zo'n open
lucht-concert eens mee te maken. Dat is
weer een heel andere ervanng dan zo'n
klein zaaltje waar 'Drukwerk' speelde.
'k Wil wel een beetje vooraan 7.ien te
komen, want anders zie Ie zo weinig. Ze
zullen nu wel anders spe en dan twintig
jaar geleden, maar ik vind het wel leuk
om naar dat verschil te luisteren. Ik ga
de verschillen zoeken, daar kan ik dan
zelf misschien iets mee doen, het ver-
werken in mijn eigen muziek.
Behalve Creedence Clearwater spelen
The Eagles en The Who misschien ook
in Liverpool. :\har ik ga erheen voor
Creedence, al waren zij de enige die spe-
len, want hun muziek spreekt me enorm
aan.

Terwi,J het geen muziek valt deze tijd is
~ee. Ik krijg wel eens reakties van:
maar jij bent nog zo jong, jij hoort toch
andere muziek mooi te vinden! Dan zeg
ik: Oh, hoort dat zo? Dat vind ik raar.
Waarom? We zijn niet allemaal gelijk.
Ik hoef niet van moderne muzieK te
houden omdat ik van deze ti/'d ben. Ik
moet helemaal niks. Hoevee jongens
zijn er niet die van klassieke mUZIek
houden. ~ou, dat vind 'ik weer niet
mooi. :\laar iedereen heeft een eigen
keuze om iets mooi te vinden. Daar
moet je elkaar vrij in laten.

Laatste vraag: wat is je lie(sre wens ill
de muûek?
lets wat ik graag zou willen, is een oud
nummer in een mooi nieuw jasje steken,
of een eigen nummer componeren met
iemand. En dat dan op de plaat zetten
en uitbrengen. Ik denk dat her er ook
nog wel een keer van komt. Er zijn klei-
ne studiootjes waar je voor een redelijk
bedrag een plaat kunt laten maken. Dat
wil ik graag nog eens docn.

\Vill1 Reil,ders

Per 1 mei 1991 vonden
de volj;ende personele
wijzigmgen plaats in de
dienst HGV:
- Raadsman Jan
Duijnhouwer verliet ray-
on Seedorf wegens FLO;
- Raadsman Jacques van
den Blink verhuisde van
het rayon 't Harde naar
Seedorf.
- Plaats 'in het raron 't
Harde werd ingenomen
door de (nieuwe) raads-
man Gerrit Vlietstra,
Voor zijn aanstelling tot
raadsman was Gerrit
Vlietstra - die in 1983 af-
studeerde aan het
Humanistisch Opleidings
Instituut een tiental jaren
werkzaam als docent
m~a tscha ppi jleer/-vor-
mlllg.

Per 1 november a.s. gaat
de heer Bart Fernee, na
20 jaar algemeen secreta-
ris van de dienst HGV te
zijn geweest, met pen-
sioen. De redactie is hem
dankbaar voor de vele
administratieve diensten
die hij jarenlang, als be-
scheiden onderdeel van
zijn functie, aan EGO
heeft verleend.
Als zijn opvolgster is per
1 september jl. in dienst
gctreden mevrouw Erika
Krijt, die binnen haar
werkpakket ook het re-

> dakticsecretariaat van
.,ot EGO..' •. gaat voeren.

Op 18 augustuS j.l. is dr.
J.~. Sinke, oud-hoofd-
raadsman van de dienst
HGV bij de krijgsmacht,
na enige maanden ziekte
op SS-jarige leeftijd over-
leden. Na een korte pe-
riode als raadsman in het
raron Oirschot was Joos
Sinke van 1 mei 1977 tot
1 mei 1988 (FLO) hoofd-
raadsman. In die functÎe
en in vele nevenfuncties
is hij van grote betekenis
geweest voor de dienst
HGV.
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VROUWEN AAN BOORD (2)
'Voorkeursbehandeling is niet nodig'

In de Dcfcnsienota 1991 (blz. 177) zegt dl: Minister vall Defensie over de
vrouw in de krijgsmacht: 'De aard van het militaire beroep is niets voor
vrouwen'. [Je Maatschapfclijke Raad voor de Krijgsmacht reageert daarop
in haar advies van 6mci i .De .\1RK adviseert de Minister van Defensie:
'Geen uitspraken te doen als 'De aard van het militaire beroep is niets VOOT

vrouwen' en daarmee een defaitistische (red. - stemming om het op te ge-
ven) mentaliteit ten aanzien van de vrouw in de krijgsmacht te bevorderen,
maaT een dergelijke statische mentale instelling in de krijgsmacht juist tegen
te gaan.'
Raadsman JooP Flokstra interviewde een aantal Houwen aan boord van de
Poolster, tijdens een reis naar de Oostzee in juni jl. In het vorige (septcm-
her)nummer van EGO kwamen Astrid Kikkert en Diana Nogter aan het
woord. In dit tweede artikel in een serie van vier een gesprek met Karla de
Jager, 23 jaar en matroos I bij de Nautische dienst.

Karfa de Jager

WL1L1rom wilde ie bi; (Ie A1ari/le CII/liet
/lame bii de Nautische dienst?
Ik hen bij de K!\l ~egaan, omdat ik al-
tijd al van uitdaging en avomuur hield.
De waterpolitie, marechaussee en meer
van die organisaties heb Ik aangeschre-
ven. De ~brine was het snelst met een
uitnodiging voor de selectiedagen. Ik lat
nog op schuol, Imas, en wilde nog
wachten tot na de opleiding, maar ik
kon in april al beginnen.
Op IQ augustus ben ik bij de .\Iarine
begonnen. Omdat ik geen wiskunde op
D-niveau had, kon ik geen 'Naut' wor-
den, llIaar wel ODVBC (operationele
dienst verbindingen). Ik redde het niet
om de opleiding te halen. Op de selec-
tiedagen had ik van allerlei dienstvak-
ken voorlichtingsfilmpjes gezien, behaI-
n" van de Nautische dienst. Iemand l.ei
daar: 'Dat is voor jongens.' Ik had dus
weimg idt"e wat het inhield. Het had iets
van doen met Hossen sjouwen ell derge-
lijke en d,H leek me leuk.
Toen kon ik alsnog 'Nam' wordcn.
Deze opleiding lukte wel. \X/el.aten met
twee meiden in een klas jongens. Ik was
de derde van de klas. Soms had ik het
idee dat ik me wat meer moest bewijzen
dan de jongens. ~taar gelukkig heb ik
mijn postuur mee.
Ik ben begonnen in de havendienst, om-
dat er voor mij nog geen plek was op
een varende plaatsing. Na twee à drie
maanden kon ik naar de Tromp of naar
de Poolster als eerste meisje.

W'ist ie wa,1r je l'oor koos toeu je Foor
de /'oolster koos?
Nee, wam iedereen l.ei: je moet naar een
S-fregat, een bevoorrader was het eigen-
lijk niet. ~ta,lr aan boord van de
Poolster was een ruigploeg en daar ben
ik eigenlijk voor opgeleid. Dus koos ik
voor de Poolster. Eerst werd ik tewerk-
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gesteld in de werkploegen, st:hoonschip-
pen e.d. ~let het B.O.Z.(etten) beZIg 1.ljn
viel tegen. :\fiet dat het lichamelijk te
zwaar was, maar ik was altijd lTlaar be-
l.ig met de geda("hte '\~'at zullen de jon-
gens van de tuigploeg er van zeggen'.
Door mCl.eJfopen te stellen, m'n [)t'st te
doen, door gewoon te doen werd ik ge-
KCl"pu'Crd, als enig meisje tussen tit"n

.•••mettToSSel1 5j0I/1/,('11 leek me {euk'
- .•.•..

jongens, kwartiermeester een bootsman
en een tuigofficier.
Het werk in een tuigploeg is zwaar.
Soms sta je tot .s lladns op je henen in
kou en regen, maar dat is voor iedereen
zwaar.

Iloe de/Ik je ()lier 1.'('11uooTkellTsbelJaIl-
Jeling t'oor t'rOl/u'ent
Helemaal met nodig. Ik hCIl hun 'we-
reldje' binnt'l1 gestapt. Het enige wat ik
graag wilde was bij de meiden blijven
slclpen. En dat was natuurlijk wel bij-
zonder, want de tuigploeg is één ploeg
en ligt op één hut. Bij calamiteiten gaat
daar het alarm en is icdereen gewaar-
schuwd.
~u moet er altijd iemand naar het voor-
schip om mij te porren. Daardoor kan
ik niet meedraaien in de crashbo()t, h.v.
bij man overboord. D,1t werk zou ik
kunnen doen alleen door een praktisch
prohleem is del.e oplossing gekozen. Als
ik iets gedaan heb dar nit.t door de beu-
gel kan, word ik net zo goed gestraft.
Dat is natuurlijk een goede zaak.
Een ander prohleem is de menstruatie.
Als je dan vier à vijf uur staat te
B.O.Z.(etten) moet je de gelegenheid
krijgen voor een stop. En dat wordt
door de jongens niet altijd bq;repcfl.
Ik wil beoordeeld worden op m'n pres-
taties, net I.oals ieder ander.

Je kOl/trakt lootl! bil/nenkort af, wat ga
je docn?
Ik heb een verzoek ingediend om nog
een jaar te blijven, met de mogelijkheid
van nog een jaar stilzwijgend te verlen-
gen.
Ik heil voor mezelf bel.lg om dc dingen
op een rijtje tt. l.enen. Zo,lls het cr nu
voorstaat blijf ik.
Ik moet nadenken of ik beroeps wil
worden, wil ik meer verantwoordelijk-
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heid krijgen, wil ik kwartiermeester
\vorden. Ik ben cr nog nier uit wat ik
wel en wat ik niet wil.
Aan de ene kant lijkt het me hcclleuk
voor de uitdaging om als eerste meisje
kwartiermeester te worden. Het Jijkr me
heel gaaf om te beWIjzen dat dat ook
open staat voor vrouwen. Daar wil ik
nog over nadenken.

ZO/I ii; vrouwen lI;t de werkploegen
aanraden om /ldar de tuigp/oeg te gaan?
U verwacht misschien, omdat ik er twee
jaar bij ben, dat ik ja zal zeggen, maar
ik zeg nee. Niet omdat Ik ze het af wil
raden, het is hanstikke leuk om met die
jongens te werken, maar je moer zoveel
leren. En dat had je nier in de werkploe-
gen. Het hangt heel veel af van jczdf, je
karakter, je postuur. Her is al twee keer
niet gelukt om een meisje op te nemen
in de tuigploeg.
De meiden die nu aan boord zijn, zijn

'Ik wilbeoordt'dd worden op m'n prestaties.
net zoals ieder ,mder'

volgens mij te jong en hebben te weinig
kracht om dit nu al aan te kunnen. Over
het algemeen zijn het meiden die eigen-
lijk een ander dienstvak wilden, dat niet
hebhen gered en om bij de Marine te
kunnen blijven 'Naut' worden. Bij mij
was het juist andersom. Ik wilde 'Naut'
worden, kwam eerst in een ander
dienstvak, Op die andere manier gaat
ons dienstvak achteruit, omdat er geen
positieve keus is gemaakt, Je werkt met
z'n tienen. En ik sta m'n vrouw.

Ben ji; jezelf kil/men blijven?
Als ik naar mezelf kijk, denk ik van wel.
Ik was met alles vroeg. Met 16 jaar
woonde ik al zelfstandig. Dan kom je
bij de Marine en dan heb je geleerd om
voor jezelf op te komen. De meiden die
nu aan hoord komen zijn in mijn ogen
te jong, 16, 17 jaar en krijgen binnen de
;\brine hun 'opvoeding'.
Mijn moeder vindt Jat ik wel veranderd
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ben. Als ik thuis hen en cr is wat aan de
hand, dan help ik altijd mee. Dat is een
positieve verandering die ook door de
,\Iarine is omstaan. Ik heh goed geleerd
voor mezelf op te komen. Zeker in ge-
vallen waar ik de verantwoordeliikheid
draag voor de veiligheid. Ik ben altijd
bereid geweest consequenties van mijn
eigen opstelling te accepteren.

Leven er vooroordelen Ol/Uren! l'rOI/-
wen in de operationele dienst?
Ja7.eker, die vooroordelen worden
meestal gemaakt door mensen die cr ei-
genlijk helemaal niets, maar dan ook
echt niets van af weten.
Voor ik hij de Marine kwam, hoorde ik
veel 'vrouwen aan boord is de kat op
het spek binden, dat vraagt om proble-
men'.
Ik vind dat dat niet waar is. Iedereen
weet donders goed waar hijhij mee be-
zig is. Natuurlijk, relaties aan boord
hou je altijd.
Ik heb in het begin ook gedacht: wij
vrouwen doen het altijd. Dat werd altijd
gezegd. Ik ben gaan zien, dat zij het nÎct
doen.
Ik ben wel bezig de vooroordelen tegen
te gaan, m,lat diegenen die ze hebben
raken ze maar moeilijk kwijt. Ik zeg al-
tijd tegen de meiden: wees jezelf. Wat
mij opvalt is, dat je maar zelden ge-
schreven ziet Jat het hartstikke goed
gaar met vrouwen aan hoord.
Gaat er eens wat mis, dan is de publici-
teit snel gehaald zonder dat goed duide-
lijk is wat cr nu precies aan de hand is
geweest.
Vriendschappen aan boord \'ind ik heel
belangrijk. Als je lang van huis bent,
heb je mensen om je heen nodig waar je
goed en vertrouwelijk mee kunt praten.
Dat geldt volgens mij voor iedereen en
dat kunnen dus vrouwen én mannen
zijn.

15er /tog iets d,lt je over werken ilJ de
tl/igploeg Wil willen zeggen?
Ik heb geleerd dat je, voor je zoiets wilt
gaan doen, goed moet nadenken of je
het wel wilt. Het is belangrijk Jat je je
eigen eisen kent en daar voor durft op te
komen.
In het algemeen zou het goed en leuk
zijn als er wat meer vrouwen in het lei-
dinggevende kader zouden zitten.

joot) Flokstra

Wat hem nu is ovcrkomen weet hij ook
niet meer. Een paar maanden geleden
moest hij opkomen voor dienst. Ach,
daar had hij niet zoveel moeite mce, het
hoort erbij nietwaar?
l\.laar wat ze hem toen geflikt hadden.
Hij moest officier worden. Dat paste bij
zijn opleiding!
Nou daar paste hij dus mooi voor! Dat
had hij ze op de SROKI ook goed ver-
teld! Idioot toch zeker dat je als je een
goede middelbare schoolopleiding hebt,
gelijk officier, of op z'n minst onderoffi-
cier moet worden.
Hij dus niet! In dienst oké, maar niet
langer dan twaalf maanden en zeker
geen kaderfunktie!
;\-Iaar nu, nu hadden ze hem bij een IB-
cic geplaatst. IB.cic, een mooiere naam
voor Van Heutz. Op zich niet zo'n pro-
bleem. Redeliik dicht bij huis, daar niet
van. Sinds hij binnen is, samen met een
nieuwe lichting, is hij gedegenereerd tot:
krim inee I, achter Iijk-ongeschool de.te-
dom-om voor-de-d uve 1-te-dansen-en -te-
lu i-om-uit -z' n-ogen -tek ijken-idioot.
Ga d'r maar aan staan.
Eerst ben je goed genoeg om officier te
worden en nu ben je nog minder dan
strom, althans als hij z'n kader mag ge-
loven.
Natuurlijk het klopt, van de dertien jon-
gens in zijn groep zijn cr tien die vóór
hun achttiende met de politie in aanra-
king zijn gewccst. De één voor vandalis-
me, de ander voor het roken van hasj cn
weer een ander voor het stelen van een
fiets. Maar toch ... zo ga je niet met
mensen om. Iedereen moet toch de kans
hebbm opnieuw te beginnen. De dienst-
ü/'J kan toch een mooie streep onder dc
v egel jaren zijn? Nee, hier is hij het hcle-
maal niet mee eens. ~Iet de groep houdt
hij het wel vol, hij past zich makkelijk
aan. :\-laar om veertien maanden, nee
géén twaalf, veertien maanden omdat
hij kaderverplichtingen heeft, zo met
zich om te laten gaan ziet hij niet zitten.
Daar gaat hij wat aan doen, met de vak-
bond of alleen, maar dit kan niet!
Misschien kan de gv eens wat tegen het
kader zeggen, want in zijn optiek werkt
dat misschien wel. Jongens moeten in
dienst, dat is tot daaraamoe, maar voet-
vegen zijn ze toch niet en een beetje nor-
maal gedrag zal ongetwijfeld motiveren-
der werken dan dit gedoe.

\VIKLA
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CEMENT
JII zij" jaarlijkse toespraak ter gelegen-
heid vau de verjaardag van onze vor-
stin, sprak de commandalll OliCf het ce-
ment dat ons als krijgsmacht bijeen-
houd. Uiteraard stelde lJij op die diJg
dat de monarchie een bindendet:actor
was. Maar meer geloofwaardig cid
wekte hij toch door erop te wijzen dat
onze vrijheid wordt bedreigd door het
rode gevaar. Het communisme streeft
/lilar wereldheerschappij en ook wij
worden daar de dupe vall indien daar
tegenover geen sterke krijgsmacht ZO/I
staan.

Over deze ;ntelltie was de troep het wel

eens, of het 11Jl protestanteli, kat/JOlil?-
ken of humanisten ware" met of zonder
politieke opvattingen. Ook de geboorte-
grond van de toehoorders, of dat '/u
Brabant, Limburg of Friesland W,lS.
vormde geen belemmering voor de eens-
gezindheid, Nu het communisme met
dat cemellt is weggu'allen, zijn er bin-
I/eli onze nationale grens geen tekenen
vall uiteenvallen. Zelfs de Frie::;en- met
hun eigen taal en cultuur - hebben nOK
geen signaal Kegeven onafhankelijk van
Ven Haag te wil/en worden.

In het voormalige Oost-blok gaat dat
anders. Zowel joegoslavië als de USSR
vallen uiteen. Het cemellt wat daar t'all
bovenaf werd opgelegd bleek dus niet te
werken.
Her verdwijnen t'an het rode gel'aar

werd i" onu media met gejuich (mtvan-
gen, Het einde t'an een dictatuur is na-
tuurlijk een goede zaak. De vraag is
echter !Joe lallg die vretlgde zal duren.
Nu al wurdt duor het toel/emend natio-
nalisme zichtbaar dat volkeren elkaar
gaan verketteren. Daarbij worden min-
derheidsgroepen binnen een bevolking
reeds als minderwaardige schepselen be-
schuuwd. Ook de vrijheid van gods-
dienst draagt daartoe zijn steentje bij.
Toen de paus van Rome één dezer da-
gen op bezoek was in Uil voormalige
Oost.blok lalld, weigerde !Jijeen syna-
goge te bezoeken, Zijn volgelillgen in
dat land stel/eli nog steeds de joden ver-
alltwoordelijk vour de kruisiging Pil/I

jezus. D,li1rmee wordt de basis gelegd
voor allerlei conflicten.

De wetenschaptJe!ijke grondslag voor
het conmlllllisme is door Marx zo mooi
op papier gezet in zijn geshriften. Hij
stelde: 'Het is "iet de wijze l'all denken
t'an de mens. die zijn wijze l'tlnlepen
uerklaart, doch illtegendeel zipl wijze
tian leuen, die zijn wijze van denkelI ver-
klaart'.

Helaas brengt de praktijk van zowe/het
christe"dom als het communisme "iet
het juiste cement.

Cor Out

Defensie: half miljard
voor bodemsanering

,

'-'
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Dat je wordt opgeroepen om je dienstplicht tc \-'cT\'ullcn is eigenlijk niets
bijlonders. Dat je dan hij de Koninklijke Luchtmacht terecht konH wel. En
als je dan {cwerk wordt gesteld bij de geestelijke verzorging op ccn vliegba-
sis, is dat al buitengewoon. Maar als je dan ook nog getrouwd bem en zelfs
gelukkige vader ...
Dat was reden genoeg voor raadsman Feit••van de Kolk en secretaris Feed
\Vilkcns 0111 te gaan praten roet Wicher Folkers, dienstplichtig o,;oldaat hij
de Kl.u, geplaatst op de vliegbasis Twcnthc hij de GcVo.

DIENSTPLICHTIG,
GETROUWD EN VADER BIJ
DE KON. LUCHTMACHT

.- "..

- -
---

W'at l'olJd je l'illI!.'t' tÎmktic
als schrijl'er lii; , I:Cd'o?
In grote lijnen heh ik hd
naar mijn zin gehad. \X'at
Ik moeiliik vond, dat wa-
ren de tijdm dat ik niet
veel te doen had. Op

de Gl,'VUis het 'hezet' houden van her w
kanroor heel belangrijk, ('m groot deel d.

van je werk. :\Li;lf ik hen m('er (Til dol,'- kt
mens, ik wil hezlg ziin. Ik hen b.\'. onr-
zettend nil,'uwsgi('f1g, als er ergens iets
aan de hand is, wil ik daar zo snel mo-
gelijk n.ur toe.
Daarum kek nu' het werken op een ro-
dekruisauro zo interessanr. Ik vind wel
dat ze de huro's van de dominee, aal.
moezenicr en raadsnun in één gebouw
moestl,'n onderbrengcn. liet is toch t(.
gek dat je ienulld die om hulp komt
vragen, el:n paar honderd meter verder-
op moet verwiizen.
Ik heb veel g('zien bij de luchtmacht als
ik daar nu 7.0 over nadenk. Ik heb n1.
aan het dia-klankheeld v,ln de open d3g
hier op Twenthe gc\verkt. Ih<lf mot'St
ik nogal vaak voor op stap naar diverse
bases. Ik ben daar ook heel trots op.
Over jaren kan ik dat aan mijn do<.:htcr-
tje laten zien en zeggen dat duizenden

werkgesteld wuJen worden. Ik vond
dat niet zo aantrekkelijk, ik wilde liever
met ll1otorl,'n en vliegnugcn van doen
hebben.
Toen we op Twenthe aankwamen en
wij kenb,tar maakten dat we op de
GeVo geplaatst waren, zeiden ze d3ar:
'dat ma km wii wel uit waar jullie ko-
nwn te werken'. Ik zou w('n naar de
motoren gaan dat was voor mi) pflma.
Fl,'11oom \\wkt daar nameliik ook.
Ik dacht I'an dl,' landm,Kht naar de KLu
is gdukt, naar Twenlhe is gelukt, nu 7.al
dit ook wel gOl,'d,.irten.
Dus ik wek mijn oom up en vraa~ hem
of dl,' koffie klaar is. Zijn mond bleef
hiina opellStaan van verbazing.

.\laar de droom was van korte
duuT. Dl,' dominl,'l" van

Twenthe was al op
zoek naar '7.ijn'
schrijvers. En wa-

rempel, hij kreeg ons
tOl.h als schrii\'ers op de

lteVo.
kwam had ik nier het jniste school pak-
ket voor zo'n Ilplcidl1lg. Ik heb veel
mOl"itegeJa,llI om van dl: kmdmacht
naar dl,' luchtmacht owr tl"gaan, heel
wat brieven en telefoontjes daarl'oor ge-
pleegd naM Kerkrade. Dat is ook gl,'-
lukt.
\lijn vrouw rrannska is kostwinner, ik
kon nog geen h;lJ.n krijgen voor miin
oproep als dienstplichtige.
;\OU, da,u ging ik dan naar de Limos in
:'-Jijmt'gen. Alles leek nog lenk, een UZI
in de hand was (Til droom van mij.
\bar wat een persoonltjke afknappl'T,
iets wat ik van mezelf nooit gedacht had
geheurde: ik krl,'cg vreselijke heimwee.
Via dl' dominee hen ik bij eell overste
tem.:ht g('komen, d,lar vloeide rijkelijk
tranen. Ik gdoof d,u ik eerst l'en half
uur heh zin('n huilen.
.'Jadat ik de overste verteld had o\'er
mijn heimwee, dat ik gellllwd was elll.,
moest ik even dl' gang op. 1'\a enkele mi-
1Illten kn'eg ik te huren d~t ik mii geen
zorgen hoef Je te maken, ik werd op
Vlh. Twenthe gl'phl'Hst.
S,llnen met soldaat Skipp Iluisman
werd mi) verteld dat we op de GeVo te.

We hadden ,ltgcsprokt>n meI Wicher Jat
wc 's avonds gezellig op de koffi\.' zou-
den komen. Zijn woning was gemakke-
lijk tc vlIlden, gelegen aan de rand van
het centrum van Ens.,:hcJc. Een laag
flaT-gebouw, vierde verdieping, op nog
geen vijf kilometer af~tand van de grens
met Duitsland.
We werden harreliik welkom geheten
door \'('icher's vrOll\\', Franziska, die
ons binnen het in de gezellige woonka-
mer, sm33kvol en modern ingericht,
waar wc ons, ach Ier de koffie, meteen
thuis voelden.

\t'at warelI je t'eru'lIc!Jtingelll-'óór op-
komst ill dienst (W('r je komende dienst-
p/ichtr,eriodc?
Eigen ijk keek ik mCf hoopvolle ver-
wachtingen uit naar deze periode. Ik
dacht zelfs over bijtekenen ,tls ik er een-
maal bij 7.OUzijn.
In Kerkrade hadden ze beloofd d3t ik
op een rodekruisanTO zon komen te rii-
den, ik moest dan VOOf de opleiding
Jlaar Hilversum. Toen puntje bij paalt ie

'W/.' 1000e/dell OIIS bi; "1'1 ;Ullge gezin Folkers
"lett'elllhuis'
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W'ic1J1'f ('11Skipp bi; het Gd'o-bllw of!
dIJ. TlI'cllf1Je

mensen dir klankhceld ge-
zien hebben.
\X'at ik ook geleerd hch.
Ddt IS met l'en computer
werh-n; dat is mooi mee-

genomen.
Ik hch op de ;'vLD.G.O.

gen"ten, dat is ct'11 op-
leiding die je de

mogdijkheid
geeft om in

hv. her
jeugd- of
internaats-
werk te
gaan wer-
ken. Ik

hcb op de jeugdafdeling van hee zieken-
huis gewerkt, dat sprak mI] erg aan.
Dus over çomputers had ik nog niets ge-
leerd.

W/allllca zijn !ul/ie getrouwd Frill/i:iska,
ell hoe l'(md ii; het Ct'II /11<11/ te he/JIJen
die dienstplichtix is?
\X'e zijn 5 juli 1990 getrouwd. Ik ben
kostwinner. Ik werk als medIsch admi-
nistratief medewerkster op een 1"atholo-
gis<.:hlaboratorium in Enschede.
Als mijn collega's en doktoren vroq,;cn
wat mijn man deed en ik dan vertelde
dat hij dienSTplichtig was, kekelI ze of 7.e
waTer zagen branden. Ze hadden hij mij
blijkhaar el'n beeld ge\.ormd van een
man die weeT ik wat was. :V\;ur een
dienstplichtige, dat vonden 7.emaar
vreemd.
\Vicher en ik heb hen al van ons 17e jaar
H'rkenng. \'('e kennen elkaar vanaf ons
14e jaar, \X-'icherIS een dag ouder dan
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ik.
Ons streven IS, vanaf daT we 17 waren,
gericht geweest op Trouwen. We hebben
goed VOOtonze uitzet gespaard. Als er
bdo's te krijgen waren, vroegen we al-
tijd praktische dingen voor het huishou-
den.
\Ve wilden ook direkt een kind, Wc zijn
misschien ouderwets, want de meesten
die we kennen willen e{'rSTeen huis en
een ,lUto. \'(.'ijwilden iers van ons twee.
'0.
Onze dochter l\larian is 14 mei 1991
geboren. Dit is werkelijk waar wij al zes
jaar van droomden.
Ons huis en ons kind, we zijn heel ge-
lukkig. .
'\-lijn zwangerschapsverlof is bijna \.oor-
bij, dan ga ik voor halve dagen werken.
Een Tante van mij verzorgt d.ln Matian.
Wicher g.aat ook ~~'erken in een kinder-
dagverblijf. Als hl) een volledIge baan
heeft wil ik me[ werken sroppen, een ge-
zin met meerdere kinderen vmd ik het
fijnste. l'\iet dat het werk mij nieTbe-
valt, maar ik ben liever thUISwerkzaam
lil mI 111geZlll.

KondelI jllllie het fin,moeel redden?
Deze vraag had ik verwacht. Zoals ik 31
zei, ik ben kostwinner. Mijn salaris en
d,ltgene wat Wicher kreeg, W3Svol-
doende om van Televen en ook nog wel
om eens waT extra 's Tedoen. \'\'e hebben
sinds twee weken een 3urn. We weten
e(;ht niet wat we meer te wensen heb-
ben. Alles wat meer te WenS{'llis, is ex-
tra luxe.

JlIllie hebben eellleuk iugerichte /l'O.
1tillK>echt Reullig. Ik kau me voorste/-
lell dm jullie met elkaar ecu Keuoei heh-
ben vall U'urede1/heid. Hebben jullie
ook hobby's?
Franzisb: Ik lees gr3ag. \'\!inke1en {'IJ
wandelen vind ik leuk.
Wicher: Ik zal jullie mijn hobbr's bten
horen - Wicher speelt op z'n keyboMd
enkele moderne en kbssieke nUlllmers.
Ik hen vreselijk gek op muziek maken.
Vroeger heh ik tien ja3r pianoles gehad,
nu speel ik elke vrije minuut op m'n
keyboard.

We uinden beidelI dilt je goed kali spe-
lell, fi;1I omlhwr te luisterelI. Ik wilde
nog el'en terugkomen op de dienst. Zijn
er dillgell die;e verbaasd hehben?
Wie her: J3, ik heb nog nooit zo'n onge-
regeld zootje gezien als de KLu .. \taar
dit ISniet negatief hedoeld . .le kan ouk
zeggen flexihel, of: ze houden rekening
llleTje persoonlijke olllsTandigheden.
Dat ongeregeld slaaT op mijn beeld van
het leger van vóór ik in dienst kwam.
Oefeningen, 3ppel enz. Hij de KLu is al-
les veel menselijker, er wordt naar je ge-
luisterd.

HUil indruk Vall dit illterview:
We hebben dit gesprek heel leuk gevon-
den, ook is heTfijn om op vrijdagavond
jullie op visite gehad te hebben. \Y'/e zijn
erg benieuwd naM het 3rtikel en de fo-
to's.

hits I'dll de Kolk
hed Wilkens

Zojuist hoorde ik weer ZO'1/lied

TekstelI vall die liedjes:
ze gaml vaak oller liefde.
l.iefde, eell gel'oel dat je helemaal in be-
slag /leemt.
Jat je lellen Joet verallderell.
Eenl'erlangell dat reikt tot (1(11Ide ster-
ren,
liefde, hl.'! lijkt wel de {'ervullillg van alle
wel/sell te zijn.

Liefde zet hoog in:
l'er/allgt veel en FCrwacht veel.

HOl/dell 11'111, ill de /I'<'Tkelijkheid is het:
Op weg gaanllt1ar de allder,
op weg gaall IIililr jezelf.

Het is: genoegenierelI Iiel/ICIImet jezelf:
met je mogelijkheden, je grellUII, je fa-
paciteitell, je hebbelijkhed/!ll;
met ie hoop ,'11 wal/hoop.
Het is: genoegen leren Ilemell met de all.
der:
met diens mogeli;kheden, grellzen; diells
capaciteiten, he{)/ldijkheden;
met diens hoop en wanhoop.

HoudelI I'all:

ill de werkeli;kheid is het:
op weg gaml,
gaml accepterelI,
hopen dat je het redt met elkaar;
bOl/weil aall een gezamellliik rijfielI.
.'"faar ook eell botselld zoekelI, lIaar elJ
met elkaar,
een lel'en lallg.

Dat ['erlangen lIit de liedjes,
het rom';lIItische zwijmden.
het kan ontmoedigen,
IJerlammen zelfs.
Zo OIlgecompliceerd zal het nooit wor-
del/,
maar jllist daardoor misschien wel meer
l('t'ensecht,
meer elgell.
en ook {'erworvelJ door jou/jullie zelf,
I'eel mooier dlls.
Of niet soms?

Stel'ell
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,\kdio dit jaar verscheen het 10-
mandehUlJI van de (oorspronke-
lijk Indonesische) schrijfster
L.lll'S:-':onel: 'Huil ni,..tom een
Helanda'. Laat ik maar direkt
mijn oordeel ge\'Cn o"t't d,'u
(kone) roman: ontroerend en
goed tegelijk.
Dit helder geschrevell verhaal
gaat over een onmogelijke liefde
van ,'en Indone"ische lungt'
vrouwen ha,lr hJanke Inaar in
het koloniale lndonl'sië.
Zittend op een terras \'Crtclt een
mot'der Jan haar do•..hler hel
\'erhaa[ V,lIlh,tar jcugdliefd,'. Ik
moeder l.at op een katholiek<'
HBS in lndune,ië, rond de
Tweede Wereldoorlnp:. Zij '.'al(
op haar leraar h,m, 1."11wiskun-
de, el'n blonde man. ~I.t,tr
'b/ond WoIS', voor deze 20-jarige
Indischt' Vtouw, '!liet/)etroIlW-
hol,lr. betekend" driá'lIcenhol!t">

Jeugdliefde

In 'De Vliegeniers' is Vietnam
wederom het strijdtoneel. liet i,
1964 en de strijd begint in all."
h,'vigh,-id te ontbranden, Et'n
nit'llwe vurm van oOriOgVOl'rCn
moel worden uitgedJCht, een
strijdwijze die vraagt om nieuwe
w,lpens en uktieken en, in het
hijlond,'r, mannen die d'IM mee
uit de Hll'tl'n kunnen. D" cer,te
lucht'larl\'aldivisie hedt evenwel
alll' trekken van een hij elLwr
geharkte eenheid (ongetr'linde
militairen, plot>eling onbruik-
naM geworden vliegmaterieel,
ongl'7.ondt' ondnlinge rivaliteit)
en hlijkt als het cr op aJn koml
nin Hlot lijn laak bert'kend te
zijn.
Ook dit Jaats!e deel is weer met
kennis van 1.lken gt',chreHn en
lal door de lidhebfler, "an oor-
log>roman> in één ruk worden
uilge!l'l('n,
W.E.H. Griffin: De Vliegeniers,
Het SI't'clrum, Utrechl 1991.
432 h z. geb, f .'4,90, (WH)

kende ,erit' 'I)e Wapenbroeder;
voltooid. In dot' romanserie (de
dt'll'n lalt'n li •..h afzonderlijk pri-
ma lezen) worden de [orp:e\'Jllen
ncs•..hreven van de Amerikaansl'
militairen vanaf de TWl'ede
\'\"t'reldoorlog lOt heden.
Griffin plaal>t zijn geromanti-
seerd •. boeken steeds tegen dt'
achtergrond ,'an een periode van
Je moderne werddgt''Khledt'nis .
In dt' Hlurg,undl' zeven delen
W.lShet dekor aehlereennll}:ens
de Tweede \'\'ereldoorlog, dl."
Korea-oorlog, de oorlog in
Zuid-Oosl Alié.',de tijd van dt'
lI,'heime oper,nil's (n.'l. Cuba),
dt' guerrilla-oorlog in Vietnam
en de opstand in de HlOrmalip:<'
Belgische Kongo (het It'gen-
woordigc Z;lird,Vriend en vijand

U'<llldd ik de omgc'keerdl' weg ell
prikkel ik de ki;kers t'û/I miJII
/leeldw(Jordellime/.:. om weer stil
Ie st,11I1IhiJ het woord. /lId'I<Iitig
de historicus I f/fi;;illglllllet zi;1I
nma{'t 1',/11 de Homo Ludens
heb ik bUI'eIlJi"'I /let sl},,"'le-
"'1'111heel heli 'liSt inge Jrolcht.
[)<ll lIl.Iolkt het ('our de ki;ker
lI'olt g"lIl.lkk"IiJkn, m,lolr /101'ell'
.I/leuker. Ik (<loltgrllolK Wilt Ie ril'
dCI/ lw/'r.'

Eell wt'tkcli)k koslelijk hoekje,
in ht'l hijwnder voor lietbebhers
van cryplogr,IJnmell.
"bl~en: Analfabt'li~che woor.
denboek. Het Spectrum, Utreehl
1991. 100 blz. ~nummering Ollt-
bret'kl), f 14,90, (\'i/H)

Wapenbroeders

gere vijanden. Dramatisch houg-
tepunt \'an Jit boek is hel geza-
menlijk hel-oeken, van 'nit'nd en
vijand', van het ,trildgebit'd van
well','r. Emotinnele untmoetin.
gen londer meer, maar ml't t't'n
groot belang voor betrokkenen,
wals uit het bliek duidelijk
wordt, om in de herfst van hun
Icwn eindelijk de rust te hen'in-
d,"n. \'('ant uit de knnfrolltJtin
leren 'vriend' zowel als 'vijand'
inzien dal/t' heel gl'wone men-
,,'n w,tren en lijn en dat, alle ge-
heurtenissen ten 'pijt, hel leer
wel mogelilk is nJ, veertig jaar
'lIsnog niend<'n te worden Voot
het kven.
Am. r, de Graaff: .•••.tet de T.N.!,
op stap, V"n Wiinen, Franeker
1991,201 blz. gl,m. f 29,,'10,
(WH)

In de trilogie 'Ik hl'ren worden
hed,mktlDt' wep:tt'ru""Brit'\'Cn
uit hel vo:ld'verwoordde dl'
voormalige ,ergeam-gt'wonden-
\crwrp:er ,\II!. [J. dt' Graaf{ op
werkelilk voortrdfdi)ke wijle dl'
CTvaringen \'an de meer dan hon-
derdduilend ~edCTl.lrld,e
diell>tpli..-htip:endie, gedurende
de periode 1946-1949, n;wr
[ndonesii-' werd,'n gezonden. Die
ervarinp:en bt'suan uit (a•...htcr-
eell\"ol~ens) heschrijvingen van
de wederwa,trdigheden uit die
periode, het 37 jaar na dalO lo-
pen van l'l'nlo:lidl' patrouilI"
(lhl'rapeUlisch proces) l'l1t't'n
hundcling >chrijncnde brieven
van Olld-Indii'gangers en nah,'-
~1,I,Hldenvan .f!;{'snl'u\'elden.
IIl/.lJn "It'nle hoek, 'Met de
T.N.I. op ~up', heschrijft De
Graaf( de konfrontalit' van een
grllt'p nuJ,trijdcrs meI hun \'we-

.\Io:t,lis ,Khlsle l'n It'\'l'n, laaIsIC
deel, 'Ik Vliegeniers', hedt
\I;/.E.R.Griffin zijn inJruk-n'k-

Il'dere vrijdag verschijnt or de
achterp'lp:ina v,m hell'RC.
lIandl'lshlad ,'en aflevenng van
hl,t'Analfabeli~ch
woordenboek' van de kunste-
naar (\'\'illem "an) ,\tlbt'n. lIel
is stt'cd, een stripje van vijf (lo~
van elkaar staandt') tekeningt'n
die ieder op I-ich, op humorisri-
,che wijze, een woord (meestal
een o;;mlellSldling)nrheelden.
Onlangs wrscheen een bunde.
ling van deze getl'kende woord-

Woordspelingen

ml'e Joor men dan een eeuw
Vlaamse WIelerhistorie.
Wdisw,l,1T r,'den er al in hc! eer-
SICkwart van de vorige t't'uw
tweewieins op dl."Vlaamse wc-
p:enIllaar pas n,\ 1870 werJ"l1
de eerSle widerwedstrijden geot-
gani,eerd. De easte jaren werd
hel fietsen met name bedreven
door rijkelui'lOomjes en duurde
hl'llnt na lli90 alvorens ook de
lagere standen zich een 'stalen
ros' konden pnmittert'n.
~Iortelm;lth is niet alleen een
aangenaam verteller, maar l-ijn
hoek bevat ook tal van wetens-
waardighedt'll, \'I/ic wt'ef dat ht'l
\wreldrekord achter grOle mOlO-
r,'n sinds 1928(!) op naam staal
van Ll'on van der ~tu}'ft
(122.,77Ikm)? D,1l n:kord kw;un
tOl stand achter l'en lware mo-
lOr ml't achlCTdt' hestuurder een
tweeJe, dikgeklcde pnsoon, die
als windscherm fung,'erde_
Iedere widerliefhehher wet't dat
dt' klassiekn Parijs-Roubaix de
bijna;ull heeft V;ln'Je ht'l vall
het :-';oorJen'. ~lccllls weinigen
wt'ten dat het delt' hijnaam
kn'eg kon na dt' Eerstt'
\\;'ereldoor1og, niet v,mwege de
kasseien zelf, maar \'anwege de
gaten in hel w"pdt'k en ht't to-
taal nrwoestt' IMldst:hap.
Voor de echte wie1crfMI, meer
dan de mocite waard.
Koen ,\lurle1m,ms: Vbandt'ren
op twee wielen, f ladewijch,
Antwe,rpenlBaarn 19,91, 152
blz. geil!. f HSO. (\'\H)

spelll1p:en.Keter dan wie (lok
kunnen \\'t' "lal,en lelf laten
vnwoorden wal hij met zijn te-
keningen op hel oog heelt:
ïn dit elektronische tiJdperk.
W<l<lrinhl'! heeld de rla<l!> 1',1/1
IJl,t wourd wil U/'I'fllt'mf'll. be-

Vnor dt' talrijke wielerlidheh-
ber, wrscheen kort geleden een
niet onaardig hoekjl' van de
hand van Koen ,\I"rlelmam:
'Vlaanderen op twee wielt'n'.
Zoals uit de titel al blijkt gaal dit
bot'k uitsluitend o"er de
\'Iaan",~ wielersport, In korte
hoofdstukken (met w,'l illustra-
ties) neemt de ;lUll'ur de !ezer

Het nC}l:k'Een Geintje' hevat een
].)-t.l[ humorislischl' verh,l\en
van leer uitt'enlopende,
;\e,kr!;llld"e IOWel als huiten-
landse, aUleurs. In de hundel
komt men bijdragen legen \'<In
schrijver" met klinh'nde n,Ullen
zoals o.a. W'oodv Allen, Charks
l"Iukovski, Tom \x'olfe, Roland
Topor (hetlitdvCThaal),
Godfried Bomans, Piet Grijs en
Simon Carmiggl'lt. Ook ,'cm de
p;\rtij in dil hOl"kin Juk"
Declder meI zijn 'Operatie
Stnnehenge',ln dil verhaal he-

Humor

Wielrennen

schrijft de 'na,-hthurgemel'ster
van Rotrerdam' lijn milil,lire
di,'nsnijd die wcl!?etcld... 24 uur
duurde. ~a een Uitstel van drie
jaar en een week ondergedoken
te lijn geweest meldt Declder
zich, 10 stoned als een garnaal,
hij de TD in Grave nll't om zijn
nek 'een ketting uit een Britse
pke' waar,lan vicr,uIlUlelh.'n
hingen: 'een ruwhhkken kruis,
een I'ogdbol, een piJstic 'ohrun-
ken head en een krecilescha;Ir',
Na een ~k"stelijk beschrewn)
treinreis cn enig oponthoud op
hel politicnuro van Gr,lVc staat
hil uiteindelijk nill-ijn kOllllllJn-
d,mt l'n vertelt hem dat hij 'in
Fngebnd was ingewijd in de ge.
heimen van Slonehengc', ,\lel als
uitkomst dat DeelJer de ,md,-re
dag 'pn geslOlen amhulan,:e'
n,lar de psrchialer wordt ge-
hraeht en ongeschikt wordt ver-
klaard \oor militaire dienS!:
'Opera lil."StOlll"hengewas een
volledig sucn's geworden'.
Bij uiIsIck geschikte lektuur
voor de verloren uren tijdens een
oefening.
Loek I'olden (samensteller): Een
GeinIjl."en andere humoristische
\"Crhalen. Het Spectrum, Utrechl
1991. 206 bIL, f 24,90. (W'H)
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eeuw koloniale (Jllderdmkkillf.(.
Daarnaast was dele man, van
over de dl."nig, haar leraar en
ook nog kloo<;tcriing:
'Drievoudig be/adel/I'
In roenl"ml."nJe marc mo('[ ze
haar gevoelens voor deze man
afremmen. Ze gaar daarin ZOH"r

dat 7.C ûchzelf dwingt met een
andere man te trouwen. Jaren la.
ter verneemt ze, in Nedl"r1and,
via ('cn oude schoolvriendin dar
deze leraar, waar ze nog steeds
om geeft, het klooster de rug
heeft toegekeerd. ras dan is 7.e in
staat haar jeugdvcrdrict te VCT-

werk!."ll.

1111 11111

Deze roman, met \'ccl symboliek
en knap crin verweven Indische
mythen en legenden, schiet geen
moment door in de richting van
mclo-dramatiek (gelet op het
thema had dit maar zo gekund}.
Dàt is misschien wel de $roOtstc
verdienste van de7.e schnjfster.
Locs Nobel: Huil niel om een
Bclanda. De Geus, Breda 1991.
111 blz_ f 27,50. (WH)

Kunstwereld
De hoofdfiguur io Rien Broere's
derde roman ',Meesterwerk met
brief is de 31-jarige solitair Ic.
wnde beeldend kunstenaar Alex
Lauwers die, naar zijn stellige
overtuiging, in zijn atelier een
l."erstemeesterwerk hl."dt gl."-
maakr. Hdaas voor hem denkr
het 'Fonds voor dl."Beddl."ndl."
Kunsten', waar hij een subsidie-
aanvraag heeft ingediend om
nog meer meesterwerken te kun-
nl'n produceren, daar anders
OVl."r.Wl."liswaar ontdl."kt het
fonds 'ee'l zekere ingetogenheid'
in zijn werk, maar meent vervol-
gens tnçh, unaniem, te moeten
besluiten de subsidie aan Alex
niet toe te kennen. Een welge-
stelde vrouw weet hem voorals-
nog van zijn voornemen om het
meesterwerk in de gracht te

gooien af te houden. \'(/anneer
zij hem evenwel bedriegt met
zijn enige trouwe vriend Vincent
Prins (l."l."nschilderende kunsten-
maker), loopt de emmer bij A!ex
voor goed over. Hij hangt zijn
penseel in de wilgen en 'zet ziin
Aleesterwerk tegen eenlantaarn-
paal t'tI keert !Jet de rug toe'.
Brocres 'r-.teestl."rwl."rk'is geen
meeste,,",.erk, maar wel een meer
dan onderhoudende roman over
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het wereldjl" van de beddende
kunst die het midden houdt tus-
sen ironie en ernst.
Kien Uroere; Mee~terwerk met
brief. De Harmonie, Am~terdam
1991,208 blz. / 34,50. (WIl)

Indrukwekkend
'ik "etl zellentien/,wr en sta
naast moeders kist in het lIit-
vaar/centrull/. (... ) Om haar
hoofd ee" llerbaJld val! het zie-
ken/mis. Da<lrhebben ze een
paar gaten ;'1 haar schedel ge-
fmord om te kijken of er binnen
nog iets te redden viel. Maar dat
"leek onnodig. Dat ~'erlJalld ~'alt
me eerlijk gezegd tegen. Niet
zo'n tlflbam! als ik droeg toen ik
ill hetzelfde ziekenhuis lag. Twee
jao.lrgeleden. Waar ik OI,erleefde
ll'o.lo.lro.lal1 zij is doodgegaan.'
Zo begint schrijver/beeldend
kunstenaar Jean-Paul Franssens
ziln autohiografische roman
'Een gouden kind'. In dele ro-
man beschrijft Franssens z.ijn
jongensjaren, toen alll's nog
goed was tussen zijn moeder en
hem nij bent moeders gouden
kind'). Een veel belangrijker
plaats in de roman, dan hl"! ver-
lies van de onschuld, wordt door
de, op de eerste blad/.ijde reeds
aangekondigde, hersentumor in-
genomen.
Wanneer de jongen 15 jaar is
wordt hij plotsklap (na jaren
over hoofdpijn te hebhen ge.
klaagd) in het ziekenhuis opge-

nomen VOOfeen afschuwdijkl."
opl."ratil.".
Tijdens den" ziekenhuispl"riodc
wordt hij zich heel erg be •.••.ust
dat hij zijn ouders niet alleen be-
wonden, maar zich ook vo"r
hen schaamt. Voor moeder
('Om h.tar keurigheid. De
schichtige mal/ier waarop ze
m'er straat gaat') l."nvoor zijn
vader die bunkers bouwde voor
de Duitsers tijdens de Tweede
\'('ereldoorlog en daar nooit bI.'"
rouw over toonde ('Als hi; !Jet
Ol'er de oorlog heeft straalt hij').
Op intelligente wi/'ze weel
Franssens de drie loofdthema's
van dit boek (de operatie, het
volwassen worden en de verhou-
ding met z.ijn ouders) in elkaar te
vlechten {Oteen werkelijk in.
drukwekkendl." roman!
Jean-Paul Franssens: Een gouden
kind. De Harmonie, Amsterdam
1991. 158 blz. / 27,50. (WH)

Nieuwe Tc-Tao Chmg
Van de oude boekl."n van •.••.ijs-
hl."idis de Tao- Te-Tjing uit het
China \'an voor lmle jaartelling
I.onder twijfel één van de mooi-
ste. Telkens •.••.eer verschijnen er

nieuwe vertalingen, die •.••.edijve.
ren in nauwgelette weergave of
poi.'tische vormgeving. Dl' 81
korte hoofdstukken of \'erzen
van dit Bock van de Weg (Tao)
en de Deugd (Te) worden toege-
schreven aan Lao- Tzu, dat 'de
Oude Meesler' betekent. Lao.
Tw was archivaris van de keizer
in de 6e el'UWvoor Christus en
een oudere tijdgenoot van
Confuóus.
In oktober '88 werd in deze ru-
briek aandacht bestel"d aan een
prachtig geïllustreerde
Xederlandse uitgave van de
Tau-te tjing, gebaseerd op de
Amerikaanse editie van Gia.Fu
Feng en Jane English (Servire,
Cothen. f 49,50). Deze was - en
is - een mooie aanvulling op de
oude, dichterlijke venalmg van
ir. J. A. Blok, die vele herdruk.
ken beleefde en in '86 door prof.
11. van Praag werd bewerkt en
voorzien van l'en leer verhelde-
rende inleiding, voetnoten en
toelichting (Ankh Hermes,
Dn'enter. f 28,-)

OnLlllgs bracht uitgeverij
Kosmos een unieke historische
uitgave op de markt, ingeleid en
becommentarieerd door (de
Amerikaanse) professor Robert
G. Henricks. Deze baseerde zijn
nieuwe vertaling uit het Chinees
op de recent ontdekte Ma-wang-
tui teksten. Eind 1973 werd de
spectaculaire vondst gedaan \'an
twee kopieën, met de penseel op
zijde geschreven, van de Tao-te
Ching. Ze lagen in het graf van
een in 168 v. C. begraven edl"l-
man in het dorpje Ma-wang-tui
(Zuid-Centraal China). Er blij-
ken heel wat verschillen te zijn
mer de tot nu gebruikte teksten,
die alle van veel latere overleve-
ring zijn. :'vlet name verschilt
ook de volgorde van (Je spreu-
ken, vandaar nu de omkering in
de titel T 1."-Tao Ching.
Oae nieuwe vertaling getuigt
van een grote wetenschappelijke
nauwgezetheid, hetgeen m.i. le-
vens dl."kracht èn de zwakte cr-
\'an uitmaakt. \'(/ant de nogal
droge inleiding, commentaren en
aantekeningen van prof.
Henricks zijn 7.Onder meer boei-
end voor gÓ1Ht'ressel'rde liefheb-
bers, maar deze (fraai gebonden)
uitgave is, mede door de weinig
poëtische vertaling, minder uit-
nodigend voor wie l'en eerste
kennismaking l.ockt met de
diepzinnige en immer actuele le-
venswaarheden van Lao-T7.I1.
Lao-Tzu: Te-Tao Ching.
Kosmos Utrecht 1991. 3 t 1 blz.
/59,90. (FS)

Omroerende roman
Ook in de derde korte roman
van :>'1arieRedonnet, 'Rose

J\lé1ic Rose', waan'an dt' verta-
ling (uit het Frans door Truus
Boot) onlangs bij Van Gennep
verscheen, is weer al1es aange-
tast, kapot, versk't:en of in \"Cr-
val. Dat geldt voor landschap-
pen, dorpen, hui7en, apparaten
en menscn. Toch blijf Je de ge-
beurtenissen binnen die sfeer
van hopeloze troosteloosheid
volgen in een ademloze span-
ning. Zo verging het mil' in elk
geval bij 'Splendid hote', waarin
de hotelhoudster met haar twee
parasiterende zusters vergeefs
zwoegt om haar middel van be-
staan te redden van het opdrin-
gende moeras. En ook bij
'Forever Valle}"', waar een meis-
je van 16 in een 'dancing' de
douaniers van een vervallen
grensgehucht 'van dienst is' en
daarnaast fanatiek graaft naar
de doden rond het bouw\'allige
dorpskerkje.
In 'Rost: Mélie Rose'laat
Kedonnet de lezer meekruipen in
de huid van ••••télie, een vondelin-
getje uit de Feeëngrot, dat werd
opgevoed door de oude, bijna
blinde Rose in haar souvenir-
winkeltje. Xa de dood van Kose
gaat de 12-jarige ••••télie naar
Oat, het vervallen havenstadjl"
waar Rose vandaan kwam.
Onder de hoede van iuffrouw
~tanhe (die de burgemeester
vervangt) leert "klic 'het [C\"en'
kennen, o.a. door het bezoek
aan thé-dansants in het
Continental, een 'sjieke' haven-
bar op z'n retour. Bij iedere gang
naar de toiletten wordr :-'1anhe
daar gevolgd door l'en man (wel
steeds een andere ... ). Met de zee-
man Yf,"montdekt ~lélie het
Meeuwenstrand, en de liefde.
Altijd hreft ze haar van een oude
fotograaf ~ekregen polaroidca-
mera bij ZIch. Op de achterkant
van de foto's schrijft ze wat ze
\'oOfstellen. Dan stopt ze ze in

haar boek met volksverhalen. En
op de omslag schrijft ze VOOR
ROSE, het kmd dat ze tot slot,
op haar zestiende en in alle een-
zaamheid, jaat baren in de grot
waar ze zel werd gevonden. 'Ik
zie geen strand meer, Kt'en zee,
geen lucht, geen meel/wen. Het
ll'<l.tsIlOOr mijn Ogt'll wordt
steeds dichter. (... ) ik z.Îe /liets
meer, niets. behalve Rose, die i"
mij'l brl(id55l1.;er gewikkeld in
de Feeëllgrot ligt.'
Opnieuw beklemmend, poëtisch
en ontroerend, dil eigenlijk eer-
ste boek van een omgekC("rd
drieluik over hl."fleven van een
vrouw. Fascinerend geschreven!
:-.tarie Redonnet: Rose Mtlie
Rose, Van Gennep, Amsterdam
199t.144blz./29,SO(FS)

\'('im Heij
Frü/lk Spoeltra
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