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LESSONS LEARNED
Lessons learncd.
Uitzendingen, wc raken al aardig gewend aan dat fcnomeen,
l\lensen gaan ecn half jaar weg en komen (als alles goed gaat) ook weer heel-
huids terug.
Mensen hebhen heel verschillende ervaringen. Heel verschillende belevingen
hij uitzendingen. En dan gaat het niet alleen over de daadwerkelijke tijd dat
men weg is geweest, maar ook o"er de periode eraan voorafgaand en vaak
ook nog een hele periode erna.

Ook binnen de raadslieden groep is dat 7.0.
Dit heeft niet alleen met de betrokken raadsman of \TOUW te maken, maar
ook met de club waarmee men uitgezonden wordt, de omstandigheden
waarin men moet werken, met de randvoorwaarden en de kno\\' how bin-
nen de defensie-organisatie.
Een ieder die uitgezonden wordt is voor een deel zelf verantwoordelijk voor
zijn of haar wel en wee, maar is ook cen heel groot deel afhankelijk vall die
defensie organisatie .....

De organisatie doet wat "lekan om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
Soms loopt alles gesmeerd en dat is prachtig. Soms lijkt het goed te lopen,
maar blijken de problemen achteraf. Dat is vervelend.
Soms loopt het helemaal fout. en dan is het een regelrechte ramp.

Lessans learned, is het hegrip wa<trmee defensie werkt om zoveel mogelijk te
leren uit ervaringen: positieve dan wel negatieve .... een goed streven. Het is
immers gericht op het nog beter, nog doeltreffender en nog veiliger te laten
verlopen van de taak.
Zodat mensen optimaal kunnen functioneren, en zeker ook veilig terug
kunnen komen.

Helaas is het zo, dat sommige lessen alleen maar achteraf te leren zijn .....
omdat vooraf geen, of onvoldoende kennis en ervaring aanwezig is. Omdat
men f.\e\\-'oonmoet gokken. dan wel gaat blindvaren op de lessen van een an-
der.
Als het dan fout gaat, gaat het vaak ernstig fout. Ergens begint iemand
fouten te verdoezelen. mensen proheren onder verantwoordelijkheden uit te
komen, proberen "de schuld" op een ander te schuiven.

Gelukkig is het ook zo, dM in een dergelijke situatie "ineens" mensen wel
verantwoording gaan nemen. Soms zelfs dwars tegen de defensie organisatie
in. Die dan voorbij gaan aan de n.'gelgeving, \-'Oorbijgaan aan de neiging om
alles aan de buitenkant mooier te laten lijken dan het in wezen is.
Soms zijn die mensen Cf. Ook binnen de defensie organisatie. En dan leren
we de lessen die ook geleerd moeten worden: dat niet alles bij voorbaat te
\.oorzien, te plannen, te reglementeren is.... dat cr van fouten geleerd kan en
moet worden EN dat hel beter is de slachtoffers van dat onvoooil'oe.
onvoorspelbare te helpen inplaats van "leprobefen monddood te maken.

In het volgende nummer van Ego besteden we aandacht aan die mensen die
wel de verantwoording namen, die de slachtoffers gingen helpen. Het is
mede dank zij deze mensen, dat beschaamd vertrouwen in de organisatie en
in mensen weer hersteld kan worden.

de reddctie



HET IS
Area of responsibility

Hans van der Louw. 38 jaar jon~.
succcsv"oi militair. Luitenant Kolo-
nel der Fusilicrs e.E.p.T .. comman-
dant \"<\n 17 NI. ,\1FCHBAT in de
pcri(J(li: van juni-dcc.1996.
Encrgid" zdfl)cwust, l'en wilskrach-
tige uitstraling, kortom een lciJin~-
gevende die wcel wat hij wil cn zo-
wel hcwondcritl~ als afgunst op-
roept. Veiligheid, professioneel op-
treden en respect, zijn de zwaanc-
plInten in zijn stijl \"all leidinggeven.
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veiligheid, professioneel optreden,

111 1l".<lli,' W,II"CIIde ",ilit.lir,." 1'./111 ï ,\'1. ,\1,.,-f,{,,1t,(" H'I d"iddll/.: I<.'1->"'/,:,'11>1<'11duor de:::e
~'''<IT,I''II. Ol/iN ,lr,I;':<'1I",mIl ill .Ic pr'l/.:ti;/.: 1',/11de d,l;,!di;/.:se he~ighed"l1 ilO/.: .dti;d ':0 lir.lk-
tisd! I/',IS.

Hij hed! cr geen rwijtd ()H~r Lltt"n Iw"
staan dat hij de leiding hedt 0\"('[ dit ba.
taljoll \V,lar nog CF!'! .l.11l toegevoegd
Jient te \Vorden: Garde l-'u,clieTSPrinses
!renc. I lij i~J,I,1r trors op. ook daarover
ncst,l,H gl'l'n nnjfcl. I Lws hn:ht ;U11 1r;l-
ditit" en de otllhtrijdcTs lijn hem Jier-
baM.
.\led(' door llin tol'do('ll
hn'ft de genera'll hd.
Ilemmes a;111,llle miJiuiren
dil' met dit hataljoll lIJn
llwq:q;;un het erekoorJ
uitgueikt. :bn hel hegin
V,lll Je uitzending. niet erna.
!lil wa~ ('rV;l1l oH'rnligd.
J;lt dl' ml!il,liren hel koord
w:l;udig {ouJell 7.lIll. en
7oudl'll handelen in de geest
van de oll(htrl)dns,
HO(.'('lIdll'lI "ei hiJ in zijn IOeS))LUk, IS
hcl 1'1'11goede z<l<lk dc;:e b)l)rl ('11 uil 11'
reikelI, 1111wii -oudslrijders- /log ill f/'l"l'll
;:Iïll. A..l/l lIlilil,lircn, dil' 11('/ <lIs wit !Ol'II,

I'C/l hi,dr>lgc g,I,1II ICI'crclI .1<111 de I'rcdc
il1 furo/,.I. Ook ,I! ::ii/l de ()IJI.<t,lIIdigIJc-
dell 1I'<l,lrOllder 11 V..I,I! wcrken lIid Ic
rage/iJken 111('1dil' ~II 011':(' 11/,1.

In Sisav;l: hOld Ba!);lnOV,K (ooit een
a:lntrekkdijk \\"intenponhotd) ~taat dl'
deur \'clll zijn wnkk;llller 0rl'll. a!~ ik
llOg \\;lt nahqg<;,nJ \,111het nemell l'all

respect afdwingen

l'cn aamal [rappcn el1 1.1ng('gangen, ;!:ln
kom !Opl'I1, Het l'mdt' \,111Je uitzending
IS l1l lidlt en op mijn vr,lag of hij !{"VTl'-
dell is lllet het resultaat tor nu tOl' krllg
ik ccn- voor H,ms van dn [,O\l\\'- LILlk-
terlstiel alltwoord: I-:r is 1I0g geell reden
tol Icl'YI:dl'lIhl'id. Juist 1111. die 1,1,ltste
/I,I,lr wcken. ~Ufl(,111/'(' dl' pum;cs UIJ de I

1IJ(J<'!t'11 Miil'CII ;;,{'tlCII O/ll ()/JgclukkclI!e
l'IJOr/.:olll{'lI. Ik zw 171'1,lIs 1II1f111'1'<1111-
l("()ordeliikhád 0111 d,l.lro/J lol' Ie ;:i/'I/.
0111,11mijl! IlIelIselI wcer heelfmids t/mlS

tI' kriigl'll. Tol /lil ltl<' is hcl
gOl'd gegd,1II el/ ,Ia! IlIoeIelI
11'(' ~ohOllden. EI/ ,1.111k,lIl ik
lIIet ICl'redcllhel(i or d,,;:e uil-
':l'lIdill): Icl"llghikcu.
I )oor deze woorden bell Ik
\Vl'er even tnug ,\;\11het begin
V:HI de uil/t.'nJing en hoor ik
hem op dl' [hlli~frolltdag Jic-
zdfdl' belofte dOt'n:/k z<l1 er
persoonliJk 0l' !(J/':iell d,lt ie.
dacclI hcelhuids tcrugkomt.

Een uitspr:l:lk dil' nogal wat stof deed
opwaaien lil dl' w,ll1(k'lg,lngell. want,
lll;lak lTIl dngdi)b: uirspr'lak lllaar eens
w;ur.
I LUh I'an der Louw heeft 7ijn mensen
v'oor en tiJdcns (Il- llit7ending tot verve.
kns rot' geWCl_enor hun \cLlntwoord<'"-
li)kllt'iJ. op de jlli~tl' werkll011ding.
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"ER 0"1 NOG 20 YE.ROOMD WE./N 1(; ÈcHTE.-
MILITA rR.f:.N "TEGE:NWOOf/..OfG ...VA'r MAAk,

ME WLL £EN~ BANG. "

Tijdens Je appels, wrgaderingcn ell
ovcrtcgsiw;lrics bleef hij zijn hoodsch;lP
herhalen: \VC IJe/Jl)en geell haast, U/t:
dienelI ons als militairen altijd 0/ ol'era!
professiollcel te gedragen.!
Dit alles heeft er zeker roe bijgedragen,
dat mensen zich van hun verantwoorde-
lijkheid hewllst waren en bleven, Jat ze
ook inderdaad heelhuids zijn teruggeko-
men .
.\b3T geluk speelde ook mee, zonder ~e-
luk vaart niemand wel. en wc hebben rij-
.lens Jen' uitzending veel geluk gehad.
Ook Hans.

Hoc hij ertoe gekomen IS om voor een
militaire loopbaan te kiezen, levert een
wat nadenkende glimlach op. Ja, hoe
kwam ik Jllartoe? Ooit !hld het ernaar
l/itgcziclI dat het ('CII m,wtscJJ<lppdiike
carriere ZOII worden, maar IJet liep an-
Jers. Toeval, S,l1l/(!II/()()IJ ~',momstlmdig-
hedt'lI? Helallgri,k is dat ik hl staat ge-
steld wordt 0111 iets l'all wa,lrde ,Wil ('el/
org.:mis,ltie toe te lJoegen. Mij d,lIlrl'oor
ill te kUllllen zettell elI mijn kwaliteiten
te gelmtikell. lil een lódinggel'ende
fUllctie is lIitermate gesefJikt om a,/II
ZO'II ideaal inholld tc kllllllCII ga'el/.

Zoals zoveel leidinggevenden, kijkt hij
Illet plezier en \vat weemoed terug naar
Je tijd dar hij met dicnstplio.:htigen kon
werken .. \-Iaar, de krijgsm.1Cht ni~'uwe
stiil heeft ook zijn aantrekkelijke kan-
ten. Bellelslijl/eu kl/llllell korl gehoudell
wordelI, iedereen weet U',l,lr<l<lllhij zirh
te houden heeft. Als alle militairen !hm-
delen in de geest I',UI de COll1/1lillufallfen
deze duidelijk is, ill hoe dat halldelen ill

zijn geest eruit moet zien, dali kali dat
a!leell ma,lr tot t'ell beter produkt leiden.
/cdereen 1I',lar hij 1101..' zit ill de hit'mr-
chie krijgt "t'lI grote 1't'Timtwoordelijk-
heid I'oor ziin of IM<lrt",tk, bitmell de
gesteldt' grenun. Ik heb alle I'ertrouwen
in de BBT'ers, de inzet eli ht,t l'akm,llI-

-I. EGO/MEI I'}');

schap I.'(UI deze mmmen en l'rOUWt'n.
Het uakmanschap ClI de professionele
uitstraling zal daardoor toenemen ell
daarmee de Ol'ertuigingskradJt. /11 mijll
l'isie het belangrijkste wapen l'IIlI de
krijgsm,/(ht nienwe sti": overtIligen
door professionele uitstraling. Die Imu-
dil/X heb ik ook 1'(/11 mijn mensen 8ceist
tijdens de uitzending en het heelt ::ijn

I'Tllchten afgeworl,ell. Correct gekleed
gaan, I'akmi.lllschdp tonen onder affe
o1/lstalltfigheden, 'wu/el op de basis, als
buiten de Iluurt. /1..' denk ddt die IJoudill'<
restJecl heeft .1{gedu/Ol/gC1/hij de hel'o~,
king.

Je I'raaglmij /laar mijn lIitg,mgsplfntell,
niet alleen als commal/di/nt lIwar ook
als ml'lIs. Voor mij zijll resl,ed hellben
I'oor- en l'erhondenheid t'oe/en met dc
mcnsen i/l Bosnië hel,mgrijk ell dilt geldt
ook l'oor de 1/Iensell li/<l<lrmeeik werk,
de militairen. Ik heb geziell, dat door
onze inzet hier, i.S.m. alle andere milit<li-
ren die hit'T aal/wezig zijll de meI/sen
wet'r gaan gelol/en il/ een toekomst, hel
l'ertTlJII/(/ell ill ('('/I l'reed::,l11leo/,Iossing
is toegenomen. 1IIellsen dUTl'en soms
wecr tcrug te keren Ihlclr IJ/lil huizell.
I let el'enll'il.-ht is er nOK I,mg Iliet, en cr
is nog lied werk te doen, m,wr met onze
ImliJ hoop ik dat het lukt. De to.ekomst?
Ik lell iemilllti die ge/weid blijlt kijken,
/laar wat die zoal brengt.

Raadsl'rollw Mari;ke l'<lnder Stlgcht'!.



DE VELE GEZICHTEN
VAN EEN UITZENDING

--

Oh, waar ben ik aan
begonnen?
Waarom hebben ze dit
nu weer verzonnen?
God, wat was ik blUen dacht:
Ik kom eerder thuis
dan verwacht
AI die vergaderingen
over personeel
al die beloften en weten
nog niet veel
al die hoge heren, die
zeggen dat ze moeten
beslissen
maar ondertussen zitten
ju en ik in het ongewisse
wordt het 17 december
of 4 februari
wie kan mu vertellen wanneer
ikjou weer zie?
HopelUk valt hierover snel
een lot
want hier gaan wU beiden
aan kapot
Als laatste voor de heren van
het personeel een vraag
laat ons njet in het ongewisse
en geef antvvoord
het liefst vandaag

THUISKOMST

EEN WANHOPIGE.

Ik It-rare~ \'all de Jochter~ V:lll
1)01ll,lgoi. tolk op het A-team.
~chcd l-:eJichtje~ O\'l'r dl' erva-
ringen V,ln dl' kindl'rell op
school in oorlogsriJd,
Vorig jaar lllll dit' ge,khqcs
gl'hunddd t'n uitgcgcvl'n. Do-
maglIJ \'t'ncldl' mij JaaroH'r. en
op mijn \l'r/ock heeft hij l'I' el'll
vl'rta:lIJ, ZOd.H ik het kon \'Imr-
lezen in de rotatil'JietlSt. die a;,1
j;ln. domllll'l' Reil ell r,l,Hls-
HOUW .\Llnjh' gedriei.:n \er-
lorg.!l' voor ,llle Il'am~. Een
dil'nst. w,larin lk gl'\'ol'klls tij-
dens dl' uit/l'ndiTlg cenrLI,ll
SrtlIH.lcn.
Een uitll'ndlllg W;l,lfül'l't lil de
wandelgangl"n wel werd ge-
zl'gd: "liet g,lat hl'kl1l<1:11 Ill'r-
gen~ o\'l'r"

SchooL d.,t is als UNPROFOR
ons kleurpotloden en chocolade geeft
School, dat is als er inplaats van de schoolbel
de sirenes klinken: einde van het alarm.

School. dat is als onze leraar
ons zegt dat we plat op de grond
moeten gaan liggen en we ons
bibberend afvragen of er een
60-82- of 120 mm granaat valt.

School. dat is als je door de
loopgraven naar de klas moet rennen
School. dat is als er houten planken
voor de ramen worden geplaatst
zodat de granaatscherven
het lokaal niet in kunnen komen.

h'1j ,L:c/l<.:hq(' om nooit t<: Vt'r~('H'n is tbr van Ante. Fen
jOll).:t'tje v.m een ja'lf ol ~'i{'r, d:lI overleeft in ('en ver\\"()('~-
te wijk \,lrl1\'OIÎ Tr.lfnik.
/df., Je iuffrouw \<111Je kb., weet niet hoc hij owrlcdr,
w.uH •.•••nte 7('gl aid.,.
Iedere morgen staat hij op de stoep van het s"hooltÎc. J,H
dOOf hu!porgallls,Hics en de hand ('n sp.l1:dicnstcn van
lfOR mllir,lIrt'n \";lil hrt r\ tl';1nl Wt't'f gchrulbkbar IS ge"
m;ukt.
Ilq .Ic l('('''lelijke opening ,jc Ik Ante. Zwijgend tl'Jlliddl'll
v,Ul l'en groep kinderen. !\lIfc sflrcckr IIOOit zq~t dc jut I {Ij
is ef gell'ooll CII g,I.1! :.1;11g<ll/g Als het dagrrogr,lrllm,l L'f
weer op lit zit en dl"kmdcro:n worden orgeh,lald. d,Hl n:r-

lrekt Ante alleen. I\liss..:hicn \\OOllt hll ergens III LTIl kl-Ider OlldCf n'n \'CT\\ot'st
flatgehouw. met et'n hroertje of 711~ll', lk jufirollw m;l,lkt IKil niet boorgd, OH'r
Anrl', llij ziet er j.;oed uir, llJn klen'I1 zIJn ~chooll. d\l~ iemand lal wel voor hl'Jl1
7nrgt'n. \'alllL',lg of mor"CIl "tl hij ook wel g;I;\l1 pr<lten Jl'nkt dl.' juf. Zl' heelt dl'
,ltgdo['l'Jl iaren Imt'el kinderen ;ll~ Ante gekl'nd. Zwijgend. met \TOl'g-W117l'
111,lMleH'nd1gt' ogcn,.lil wordt professor I.q"t Zl' bellend tcgeIl .\nrl'. je dell!.:.t zu-
l,{'d. Ln Antc kijkt Iwiigend in dl' kns van miJl1 Call1l'f,l.

OORLOGSSCHOOL

ROTATIEDlENST
De ~amenwl'rkill~ van dl" dril' eVers tijden~ de llitll'llding W,IS van l'en dusd'llligl' kwalirl'it lbr de rotatil'JietlSt gedriei.'n is gl'-
daall. El'll YIJft:ll •.liemten op vijf I(lC:Hie~. Fen lheJlst mer dl' gev'oe!el\~ dil' Cl'Jl rol ,[wit-n tiidens l'en uitlending een waar J;lll, Ikn
l'l1 ik Y,lTlllit de ",igen adul'rgond lIlholid ,l,m 11('hl1('n gegeven ell ror n'n gl'hl't'llwhht'1l b1l'lI S,ll1ll'nSll1elten.
Het H'rh'lal dat ik vertelde OYl'f dl' tWl'e kikker~ die in eell pot met roOI1l reredukwamcn l11 reddeloos verlorell liiken h<1d ,ll~

bl)()dsch;lp: niet \)pgt'ven maar H11h(11ldl'11,
Uiteindelijk wordt dil' mO('ite helollnJ.
Iklink 11<1,1fde uitzichtloosheid van dl' vredesllllssie in Bosnil' was
makkellik te leggen e\'enals dl' kra..::hr dit' Ilt't I.al vragl'n om \'01 te
houden.
lJit het gnli..::ht OYl'r w:\t de school iJl oorlogsrijd voor kinderell hetl'-
kl'nt kondcn dl' lOl'hoorders in dl' dicmt dl' hoop horen doorklinkl'n
op hctere vTl'de~tijdt'n.Et'n vn~de die mede door hUll lIlsp;HlIling en
,Itl.ien V<11llCS Ill'l,llldl'll privl' leven Illogl'lijk kan word{'l\ gem,ukt.
Fm llitll'IH.hng die degelijk ergens onT ga,H.
llirl'lIllldijk hebhetl kindl'fell fl'dH op lTn v'ei1ige gl'wddloll' tm'-
kOl11st.

EGO/.\IEl J99ï •.;



UITNODIGING
Op 14 oktobcr ontving het A team van 17 (Nt)
,".techhat GF!'1 een uitnodigmg van de hogere mu-
ziekschool in Nnvi Tr,l\lnik. De ~(;hool 701\ een
concert Vl.'fZorgen ter nagedachtl~nî~ aan de
slachtoffers \"<1n Je vliegramp in Eindhoven,
De muziekschool heeft twee ruimtes in het
schoolgcoouw. Dit is Je sl"hool die door militai-
ren van het A Team IS opgeknapt.
De directrice van Je school HTtdt ons nors OWT

Je wederopbouw en het groeiende aant,ll leerlingen t'n be-
looft een spl"ciaal COllcert te organiseren ter nagedachtenis aan dl" muzikan-

ten van de ,\tilit;lire Kapel, die lil hct voorjaar een (;onccrt hebben gegeven in Novi Travnik,
Het ongeluk met Je Hercules heeft ook h,laf diep gctwfîcn en zij IOU het Icer op prijs stellen als IFOR militai-

ren van het t\ team ,1anweZig willen ZIjn bij deze spl'l:iale uitvoeting V.lIlde leerlingen van Je lllU/.iàs<.::h(lol.
\\'e heb hen gehoor gegeven aan dele uimodigJllg en de direnrice de tekst van het gedicht dJ.t Frits van de Kolk in l':ederland tiJ-
dens de herdenkingsdiemt heeft voorgelezen in het Sef\'o.Kroatisch vertJ.ald aangeboden. Ze heeft het gedicht ingelijst ,lan de
muur in de muziekschool opgehangen. Ze W;lSer zeer \.all onder Je indruk,

Zoals de uitnodiging al a;lngeeft, is er
voor het eerst na vier jaar weer de mog.'-
lijkheid om naar deze bedevaartplaats te
komen, ;\-ten verwachtte ongeveer tien-

R,wdsl'rOIlIlJ
A1.1rijkc 1'<111 der Stigehet,

dUIzend mensen. Zowel vJ.n de kant van
de <.::ommandant als van de eVers W.1Ser
geen bezwJ..lT om gehoor te geven aan
deze uitnodiging.
Voor onl.e veiligheid, maar ook die \"J.n
Je mensen die naar I'odmilat:je komen,
\vordt op militaire wijze wrg gedragen.

De festiviteiten vinden pbats In d.'
open lucht, op
het terrein wJ.J.r
het kerk]C heeft
gest;lJ.n, d:lt met
de grond gelijk is
gemaakt. Op een
gCimprovlseerd
podium, waM wij
met de tolk pb;lts
mogen nemen
Tl;l,lst de ,lndere ge-
llodigden een fr;lll-
ciskaner mOllniken,
:-.Ja de mis WJ.'i er
tijd om me[ de mon-
niken in een VIP tent
te prJ.ten en te eren.
~kt Fra Pero uit
J.ljee IS el'l1 vriend-
schappelijke band ge-
hIeven.
Vulgl't1s d~ tel.linge!l
l_lJn er zo n vK'rdUl.
zend mensen naar
Podrnibcje g,ekomen
om de feestelijkheden
hij te wonen. Voor mij
een indrukwekkend
s<.::houwspel, dat geluk-
kig ongestoord heeft
kunnen verlopen, on-
danks de spanningen op
politiek niveau.

ST. IVO FEEST

Gelltl••••"n!

Po<!lIlH"Cje. lOth Jun_
~ 1996
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JOS COLLIGNON
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Ik g,II1,I,IT bed met Peter l'û1l

511<1..1/('/1 111Her /'.Imol ('/1 SM "1'
met /os ColliJ.:1101t ;11 d,'
\'olk!:kr;.JlIl. E"II boekJe ,lis dit
mot'! dl.. !JûT I'('rSCl1ijlll'1I ~()d,lt 1/'('

elk",I! (WeT ticlI ;lIlIr klll/lI<'III'T'I-

;':£'1/: 11.'" ji; ,.dilie 2006 l'<lll Je. al?
Aldus P,lUl de L,'cuw (lP ,Je "chwr-
kam van Je eerJer dit ja,1f \,t"rscl1l'-
11('11hundd,Hou Janslll:l În de
lucht- een j'l,n Colli~nun in de
Volkskrant.
Van de drie maal pcr week in dir
d'lgblad afgedrukte rremen werden
cr uit het j,l,lT 199h lJlaaT liefst 10ó
Voor dit hock geselecteerd. In het
v(Jorwoord \'an Hen 1l;IH'rm,ll1S is
een kuk \'ra'l~c'rrck meIJe lekt--
naar vnw,'rk!. Daarin \'l'rtclt Col-
lil'l1on. IOUTl van een \'akhondsnMIl
en oud student internationaal
recht, onder men:Wreel it' l}(Je IJ",
(mKel't't'r werkt? Ik I>t'/1recbts/mi-
It'l/. zeg III./dr. A.lt't l'ec/ moeite l"ls-
set'r ik 111'1'1'.drie me'l.<e'l op het
wld 0111 mt'l de 'MIMi de doel/iin te
Rer,lken. Vervolgt'lIs geef ik de kil
door ,1<111de /t.Zt'r. fn ook ,I! /Jell ie
de slecIJfste z'oetl"lller Ier Il'ere!d,
) IJ III,/,/kt lJet dOe/PWII. 1-:11de lezer
is do/Mi; ddt hi; d<itdoclp"1l1 xe-
m,l<lkt !Jafl.
On:r tekeningen moet ie eigenlijk
niet <;chril\'en, oftewel praatjes \"lil-
len geen gaatjes. phl<ltjn des te
meer. Vooral die satyrische \"an
Collignon: om ie rot te lachen zo
raak \'aak, Kiik zelf maClr!
Jos Collî~n()n: Hou Jansma in de
lucht!. Uil~evcrij de Harmonie,
Amsterdam. 1~~7. 112 hll.
FH,':lO.

hdllk Sllut:i.<lfd.
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KEITH ]ARRETT,
VERGUISDEN
VERAFGOOD!

Het \•...01<; aan het begin van de jaren '70, dat ik În de Rotterdamse Doelen een
concert bij\'~:oondc.van trompettist J\1ilcs Davis. Het werd een memorabele
avond, want Milc,>was net overgeschakeld op elektronische jazzrock en het
publiek accepteerde die ingrijpende muzikale koerswijziging absoluut niet
en verliet massaal de zaal. Ik vond de muziek (Jok niet mooi, maar bleef (Och
op mijn plaats zitten omdat alleen al de persoon Mik ••Davis mij bovenmatig
interesseerde. Ik herinner me van dat optreden voornamelijk twee dingen.
Ten eerste het wow-wow pedal waarmee Davis de hele lijd stond te experi-
menteren en ten tweede de pianist die als een kakkerlak achter zijn instru-
ment heen en weer danste en de meest waanzinnige klanken produceerde.
Dat was mijn kennismaking met Keith Jarren en ik kon op dat moment
natuurlijk niet bevroeden dat deze jongeman 7.OU uitgroeien tot één van de
belangrijkste muzikanten van onze tijd!

WONDERKIND
Keith .larren werd gei-oren In
Allentown, Pennsylvanic, op 8 meI
1945. Zijn moeder was v:ln Hongaarse
afkomst en had tevellS zi~etlllerbloed in
de aderen, hergeen het enigszins exoti-
sche uiterlijk van Jarrt'n verklaan. [)e
enorme muzikale :I:mlcg van de jonge
Keith werd al snel herkend en moeder
Irma die zelf een got'de zangeres was,
zorgde voor tTn piano en een lerares.
Keith kreeg uiter,l<lrd klaSSiek pianoles
en maakte r:llt'ndsncl vorderingen. Op
z'n derde schreef hij al een kleine com-
positie en hij was nog maar vijf toen hij
in de beroemde !'aul 'W'hiteman show
optrad. Zijn eerste grote recital gaf
Kt'ith op 12 april 19.5] met werken V:lil
o.a. Mozart, Hrahms en Fbch, H'rwijl
ook een aantal eigen t'omposities op het
programma stond. Hij was tIJen n-ven
jaar oud. In die tijd had hij les vail
;'\Jatalie Cu)"er die hem zeer goed aan-
voelde en Keith zou dan ook altijd met
haar in contat:t blijven staan. Het zag er
dus allemaal erg rooskleurig uit voor het
jonge talent tel1lt:t:r ,Lur hij bij een intel-
ligentietest over het IQ V<Hl t:t:n gt'nit.
bk.t:k te beschikken!

JAZZ LES
Aan al deze voorspOt-d kwam tamelijk
abrupt een einde toen het huwelijk van
zijn ouders stuk liep. ZIJn vader veriiN
het huis en 1l1O<.:htdt' kinderen praktisch

niet meer zien.
Keirh werd verder
door zijn moeder
opgevoed en er
brak een tiid van
grote, vooral finan-
ciële, probk'men
aan. Toen Keith
vijftit:n was. stop-
ten de pi;tnolessen
en op een merk-
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waardige manier voelde de jonge pianist
zich hevrijd \.an een I'uk dat daarvoor ei-
gelllijk nooit op lem gc:-drukt had_
Jarren ging zi<.:hhezig houden lllet de
meer populaire muziek en kwam via een
lokale bandleider in aanraking met de
jazz. llij hc:-zocht divt-rse jazzc!inics
waar hij kennis maakte met vooraan-
staande mnsi<.:ien lTlo<.:htal gauw het ge-
noegen smaken tbt één van zijn arrange-
menten werd uitgevoerd door de r-.;'orth
Tex;ls State Hand. In het gehinl rondom
Allentown was Fred \X/aring de helang-
njkste organisator. Via hem kreeg Keith
zijn eerste jazzschnahbel in de Deer
Ile;ld Inn en mm:ht hij ten-ns op tournee
met Fred \'x/aring's Pellnsvlvanians.
Tijdens deze reizen kreeg hij Je gelc:-gen-
heid <.:onC(Ttente bezoeken vall onder
meer D,tve Bruheck en Bill Evans. ~Iet
name de laatste maaktt: op ht-m grote in-
druk en zou hem lange tijd in niet gerin-
ge mate belllvloeden. Intussen was het al
tot wat meer mensen in dl' jazzs<.:ene
doorgedrongen .-Lu in her provim:iale
Allentown een gt'weldig t,llent rijpte ,'n
zo kon het gebellfen dat Kcith van zowel
de Stan Kt:ntondini<.:s als van het fameu-
ze jazzhLtd Down Beat een beurs kreeg
,\;lngeboden voor de Berklee S<.:hoolof
~Iusi<.: in Buston_ \X't' schrijven dan het
jaar 196.1. Ikrklee was voor Jarren een
grote deceptie. Ilij wrveelde l.i<.:hkapot
tijdens de lessen eB liet dat ook overdui-
delijk merken_ Hij vormde een trio lIlet
twee muzikanten die ~'an Berklee waren
~erwiJderd en het duurde niet lang of
Keith ging dezelfde weg.

JAZZ WERK
Hij was nu hekmaal op zidueJf aange-
wezen en lier zi<.:hhij een theaterburt'au
lIls<.:hrijvt:n.Hij kreeg echter wel te ho-
ren dat hii lwrm,tal Jllut:st spelen en die
~rare" akkoorden moest weglaten.
Boston was namelijk muzikaal gespro-

ken een erg <.:onservatieve stad. Keith
schikte zich een tijdje in zijn lot ook al
omdat hij intussen een meisje had ont-
mot.'[ dat hij nog kende V,lll zijn sdlOol
in Allemown. Ze heette .\1argot Erne}"
en stullet:rde aan de kunsta..:aJemie. De
twee geliefJt:n liett:n t:r g,','n gras over
groeien en trouwden in de ZUlllt:r van
1964. Aan het eind van datzelfde jaar
kreeg luren opeens genoeg van Hoston
en de eocktallmul.Îek en trok naar :\ew
'Vork. DaM brakt:n barre tijden aan
voor Keith en ,\1argot. Ze hadden uiter-
aard weinig geld en konden zich sle<.:hts
een p,ur kamers in een smerige achter-
buurt veroorlllvt:n. Keith probeerde
voortdurend a<ln jam sessions deel te ne-
men om zo de aanda<.:ht op zi<.:hte n'sti-
gen, maar de lokale musici zaten edH
niet op hl-m te wa..:hten en hij kwam niet
aan de bak. N,\ maanden van bittere ar-
moede keerde plotseling het tij. Keith
ontmoette in een cluh een tellori,t die hij
nog kende van Herklee en laat deze
saxofonist nu toevallig een pianisl nodig
hebbe!). Jarten voegde zich bij de groep
en kon zich einddiik eens manifesteren.
Op een avond hevond 1.ichonder de toe-
hoorders de leider van de [aa
'\1eswllgen, drummer An Blakey. Üeze
was bezig een nieuwe groep te formeren
en was zo onder de Illdruk van Jarrett\
spel dat hij hem vroeg voor ûjn nieuwe
hand_ Keirh was natuurlijk dolblij en oe-
gon \'01 enthousiasme aan lijn job.
:\Ltar ondanks hct ft'it dat hij met de
Jazz :\Iessengers zijn eerstt" plaat mocht
maken, kreeg Jarrett ;11gauw genOt-g
v.3n de mensonterende omstandighe,kn
waaronder de groep moest werken.
Ellenlange reizen in een gammele auto,
heroeHle hotels en et:1l slechte betaling
t:lsten hun tol. Na vier maanden besloot
Keith Je grot.p te verlaren, maar hij had
intussen wel naalll gemaakt. Drummer
Jack DeJohnene introduceerde hem bij
tenorsaxofonist Charles Lloyd en vanaf
daT moment ging de carrière van ollze
man pas goed van st;Ht.

JAZZ ONTI'LOOrr
De jaren zestig wart'n voor de jazz ramp-
zalig. De poplllllzit:k was in opmars en
overvleugelde de jazz volledig_ Er was
heel weinig werk voor de jazzmusici,
maM uitgerekend Charles Lloyd l.OU in
die periode uitgroeien tot l'en soort goe-
roe die met z.ijn oosters :landoende stijl
vek z.wevt'nJe zielen wist te bekoren. De
groep maakte langdurige tournees, ook
naar Europa en Keith Jarren werd daar-
door hij een groot publiek bekend_ Ik



Dream Wem'er Atl.mtic
The SlIrl'iz'or's Suite
Re/onging
Facillg YOIt
117(' Köln COllcert
Standards Vol. 2
TlJe Cure

moet l'crhjk zeggen dat ik dl' uiringl'n
V,1ll hl'[ Ch<lrll'~ l.Ionl kwartd Hooit zo
erg Iwh zien "int'l1, ilLl:lT IJ",!W,lS in dk
ge\';) I geen "k1t'Tcn van de keizer" l1lU~
ziek. K•..ith Jemen kreeg bij Lloyd \\'l'l de
kam zich volledig te omplooim en hij
kW;IlTl toen al tot wrhlutlt'nJc SOIllSge-
hccl vrije Improvisaties. Jarren zou tot
1969 hiJ Lloyd hllJvl"ll, lllaM had lnmld,
deis ook l'l'n l'lgCIl triO gl'HJrJl1J ml'( bas-
Sist Char1ll' lladen en drurnlllèT l'aul
.\lorian.LH tien jaM IUU bliJven bCST;l;1l1.
In deze setting kw,\11\ (.Ijn spel I"\:cl hetet
uit de verf. Zijn stijlopvatting werd tO('11

gekeTlmerkt door de 'lfwisseling van heel
whtide P,lss,lges ll1<.'t hc\'ige erupties
w,l,lfonJcr hij l'ell bed van uir.-rst
progressieve 'lkloofden legde. ~,l l'cn
kleine toernce door Europa waarhij
f..:cith lllet pbatselijke ritmcsl"cties lllOöt
werken, kwam in 1070 de definitinT
doororaak. Hij glllg tol"ll dlTl uit11l;lkel1
van de worp v,ln \liks Ihvis ,mct wi~
hl) de ;llbllms ",\ll1es At The hl1lllore
l"n "Live-Enl" opn,llll. Ook Illet \.lilcs
ging hij weer n;ur FUroP,l en het was tij-
dens die tournee &lt ik hem in
Rotterd:llll ZJ.g cn hoordl". Keith had Ill-
middels ook ,11platelI onder Cif,\l'nnaall1
f,\em:ukt nl. eCIl soloplaat met gl-bruik-
making van lTn I-'rote vrr.scheidenlleid
aan 1l1str\llnentl'n getiteld" Restor3tion
Ruin" en een trioalbulll met Charlie
I bden en Paui \.loti:lll ("Solllewhen'
Befon''').

JAZZ IMPROVISATIE
l'a ZI)1l vcrtrek hij .\liks Ihvis kwam
larrert beglll )<lren "70 in conta..:t Illet
\Llllfred Eicher, dl" eigenaar van het
prijk DuitSl" bhel FC\.1. Hun S,11l1en-
werk1l1g IOU voor beiden zcer succesvol
hlijken te zijn, W,lIlt nu gillf,\ Keith nch
vooral wijden aan Hllkdig gl'ïmprovi-
s('erde soloconcrrtl~n en opn,llllell. In
Oslo werd "LKing You" opgenollll'n,
ma:lr het was "The Kiiln Cuncen" V;l11
1YïS Jat Kcith l'n I-TM wereldberoemd
zou lllJ.h"n, Kl'ilh reisdl' nu de hek wc-
reld over en trok ovnal volk zalen"

Aanf)t?vo!eu CD's:

Charles Lloyd Quartet
KeitiJ Jarrctt Quartet
Keith jarrett Quartet
Keith jarrett 510/0
Keith jarrett Solo
Keith jarrett Trio
Keith jarretl Trio

TO<..hwerkte Kl'ith In dil" tijd ook nog
met rwee kwartetten, I let cne hestonJ
uit I.ijn trio uitgebreid lIlet tenorist
Dewe\' Redman {inderu;ud dl' vader
van .ioshuJ.!), het andere kl'nde lTn
Europese bezetting llll"t o.a, Jan
Garbarek op tenorsax. De hl"stl" opn;'l-
!lll"n 1.1]11resp. "The SUf\'lvor"s Suite" en
"!klongl11g",l'ersoonlijk heb ik :lltijd de
forll1;\tie Illet J;Ul Garb,lrek Je lllcest ge-
sb,lgde gevonden. liet is niet echt pure
j,11l m:ur wel pmchtige Illuziek met na-
me dJ.nkzij de fjordensound van de
:S;oor Garharek. Her jaar 1079 ZUll voor
Keith vooral in emoriollel'l 0pZlcht hl"cl
ingrijpmJ wordm. Zijn huwelIjk 111et
,\hUf,\OlWaS al enige rijd onder sp,IIHling
komen te staan want Kl"ith was ;'Iltijd
ondeT\\Tg l'n h;ld 1l1;I:lTweinig tijd \'oor
Zl)n \Touwen twee zoontjes. Keith en
:\brgot besloten uiteindelijk tot em
sl'heiding. w,urhij ;\brgot atza!:, \'an het
huis en Je studio \vaar haar echtgenoot
,dtijJ studlTrJl'. Keith kende ;tl enige
tijd een andere \Touw. RoSt: Anne
CoLwito. met WIC hl) verder l.ijn le\en
zou dekn,

JAZZ INTEGRATIE
Dl' jJren -SO zouden een nieuwe Is:eith
.J;lfretl tl' Zll'n l'n te horen geven. llij \\'J.S
al eI11gl' tild bellg llleT de puur klassieke
n1Uzwk en hij besloot concerten tL~gaan
I-'c\en. Ook zctte hij \'an BaL:h "ihs
\X\lhltempcricrte KlaviL'T" t'l] Je
"c.;oIJherg VMiatics" op de plaat.
Deze initicJtie\'en werden in dl" kl;hSleke
wereld nil'! al te L"mhousi,lq ontvangen
en lIL-kritil'kt'1l WMell \'a:lk erg wur. Dit
h,lJ op de toch ,11sllpergl'voelige Keith
een hCfOenk llitwL'Tking. Ilij raaktc in
een dqJTessle w;ur hij proheerde uit te
komen door zich weken lang III ZI)n stu-
dio terug te trekken. Ilij hield lielt dan
beZig met hl"t opneillen \',111kleinesruk-
Ies mllZll,k dil' hij op ,dkrlei pnnmil've
instfllllll'ntcn spl,t1de. In 1987 ZoUdl"n
die fragmenten ollder de n;lam "Spirits"
op de mJrkr worden gehracht. Keith lO\1
later in lllteT\'iews zeggen dat die pt"rio-

AMCY 1010
ECAll085
Ee"'J 1050
f:C."'110/7
reM 1064/5
[CM /289
ECM 1440

Je in I_ljn studio cen huitengewoon lou-
Terende werking op hem had gelud en
JJ.t hij zich als herboren voelde. Hij h:ld
zich ,lls solopianist altijd vers..:hrikkelijk
alleen gevoeld L'n had nu een hijn;l Înie-
kl, behodre ;Jan CO!H,IU !ilO meJenilisi-
Cl. Hl) benaderde zijn oude vrienden
Jrum111er llCk De.lohnene en hasslst
C;,uy Peac(lck en stelde hun lTIl pro]Cu
voor delf zowel consnvarief als progres-
sief was. Keith wilde nl. dc Amerik;'l,l1lw
st.lndanls lil l'en llll'UW Flsie ga3n steken
en hegon met npl 1ll,1tel1 l'e;lcOl.:k en
DeJohnl'tle ;UIl een reeks opn,lmen
W;l,lrn)Or ,llle superlatieven tekort
sdlÎeten. Keith )3rrett speelt op al deze
platen en CD's ronduit weergJ.!oos. Zijn
ideei;'nrijkdotll is onbeperkt, zijn tolldlCT
,lIs fluweel cn zijn swin14 ongei.;n'naard,
\Ve horen hier rrouwens geen pi3nist
1110 hL'gelelding. maM een perfecte
dTlet'l'l1lwid w,l;lrin een ieder volstrekt
gelijkwaardig is. Keith heeft ho zo erg
llJ.J.r zijn zin J.u hij zijn mUZiek IJrdeert
met extatische kreten dil' \'oor sommige
luisteraars Illlss..:hlen storend zijn, De
["-"ste CD's ulT de/,e reeks zijn
"Standards VoL 2" en "The Clirc" ,ter-
wijl EC:\\ vorig jaar" Keith J;lrre!t l\t
The Blut' l'ote" uithradu, ecn grote hox
lIlet lietst zeven uur superb~ llluliek,
\.Iet deze uitga\"<: be\\"lJsr dl' grootmees-
tcr ran ho klavier l'l'l1S te Illt'l'r &11hij in
de hUlthgl' FlllwerelJ een unieke pla3tS
mnet'lllt.

EGO I .'tEI 1':)')7 - 9



IW' I

I. VOU1dl' ombu/ling. l.inks IJl/fg"l/Icester
O,','tlll<lli I'<lll [),'II I/û<lg. /l,Mit hem staat

seaet<lris Gllle!ieh .\fá;/i/lg ('/luitersl
Tt'Chtsde IJI",ldh(JItlI'er TJjlri.

2. Stilillss,'cr<'larls GIIt('li(h Alciiling !Joudt
ZIjn !()l'Sp','Jk.

J. Onder li," K,'IJ"or (.11/0;:;,' OI.d-I'<lkb,Jllds-
bestuurders 1'1/ •

-I •... dt'(('lIsie-mduritei/(,II.
5. D" kUl1stCllilJT .~llillkichiTi/iiri.
6. De {,/t, CIll'! /)<'«('1151<'$1<1(, h:clI 1\.1'. r,M.lWI 8.,,11. j'l gesf,rek II/e( de h"cldholll/J('r Tafiri.
7. De zojllist oll/hulde "W'achtcr".
Ii. De ",'rste 1'/1i.I,l!st,'/'()()fzitler 1'<111 de V\'DAlI'OOT !Jet sl<lltdheeld. [j"b Alumix 1'<11/ Dlilell, n'ehts LOe/hIS Q"slerbeek.

Bijna "WC eeuwen was de mililaÎre dienst-
plicht \'ól\t verankerd in (InrI' samcnlc\'in~.
Voor miljoenen Kcdcrlandsc jon14cnswas de
wapenrok 1,oiet~ at, de eer~te baardgroei of
.1",eerst'" zoen: als j",d", juisr", kdrijd had
kwam j",vanzelf ,Ian de b",url, of je dar nll
lellk Hllld of niel. Zuenen en het eente dom
zijn een ander \'CrIMal, maar de diemtpli.,;ht,
dat vund geen enkele jongen leuk. Althans
dat werd ahijd b",w",,,,rJ,
,',tel dez_esp~'elsc woord",n bL1~un,laals,eae-
Iari, drs, J.C.Gmcli.,;h Meijling, up 26 febru-
ari j.l. zijn tucspraak hij de onthulling \'an
een monument Ier hcrinn",ring a,ln de dienst-
plicht.

De b,'windsman sloeg vervolgens een wat Sl'-
rieuzere toon ,wn : T"lIoZ<' geller,ltics diel/st-
plichtige,/ he"""1/ ee/luiter,t 1I',l<IrdCI'v/leell
lI'eu',i1iike biidrJge gelet'erd ,/11'1de ("{maeti-
sering [ll1nI,et /'eiligllcidshdeid 1'11"vns I,md.
Om een ",lIlt,11reden,'n is daar vorig I'l.lr
daaJwerkelijk een einde aan gekomen. zo
steld", Gmdieh .\kijling. De hclangriik,t'"
overwegingen om d", opkumstpli.,;ht af IC
s.,;haffen waren de verminderde hehodw 'Uil
dienstplkhtigen (door de verkleining van de
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krijgsmadlt) en de sl,'rkcr won.lenJe n'l'l;:;
naar grondig opgeleid l'n go,'d geoefend per.
sonccl in verband met de veranderde uak-
,telling (vt<'dcsop"'taties).
Hij sprak zijn rcspcct cn dank Uil voor dc
grolC bijdrat:e die !\cderbndse dknstplichti-
gen in d", loup dcr tijden hadden geleverd
waarhij ziln gedadlten ,peciaaluitgingen
naar hen dil' dienden tijdem de Tweede
\\'ereldoorlog. in nlOrmalig l\ederlands
Indië en in hct kadl't van de Hcdesoperatks,
Voor de sl;i,lts'ecretaris sprak het 1'(Jorzich
dat nciensie het initiMief van de twee dienst-
plichtigen-bonden. Je AVN,\\ en de VVD.\I,
had l'wg",juicht om tot een blij\'end aanden-
ken acHlde lange dil'llSlplichtperiode te ko-
men. V"or d,'lwwindsman is het hron/_,'l1
I""eld \Vachter. van de internafion,ul ver-
maarde kunsten,lar Shinkichi Tajiri, meer
d,m een aandenkCll a,m de a,hter ons li~en-
dl' p,'rinde. Hl't heeld sl,1<1!"f' wlldJ/ ,11,
$)'",f,()()ll'l1ll de g"Wllpende I'r"de t"1/ tiide
[;<111d<'K""dc (Jor/og. /'.lrJl1t, W,I(1Jlclld Of'
de grolt' kl,lf' die s:dukkiX "(loil is gekomelI,
.lVJ.I,/[ onzc l/i,IC1Jla ,uat cr ook al, wmoool
voor de p",riod,' die voor ons ligt. D,:Jien<,t~
pli.,;ht is (... ) ni\'l 'Ifgt',chafllllaar opgeschort.

Deze wat ambtelijke t<'Tmwil zeggen d:ll ,11,
de nood aan de man komt, Defemie weer
dienstplichtigen zal oproepen. ])1.' W',lrhla
symbolisecrt dus nok dC7.emogelijkheid.
Ikpakt en haakt staat hij n,lmens toekom-
stige dicn,lplichti!'t."n klaar om d'l,ldwerke-
lijk voor her v,lderbl1d inl:eZel te worden. U
begrijpt. dat dal niet hep,wld e",n situalie i,
WaM we naar uiuit."n. Daarom hoop ik d'lt
hij heel oud mal: wurden, zo (Jud dat ov",r
l'en hele lijd de opvolgers van ourl:emeeSI,'r
Iketlllan. aan wie ik gaarn,' het ht."t."ldover-
dra,lg. zich ,lf zullen vragen waarom dit
hl'dd in vrcdesn'lam hier Slaat. En dat ze dan
niets andl'rs kunnen [",denken dan zijn ecrsr",
svmhoolfun'tit.", e,'n heeM als wmbool van
e~n periode waarin on, \"Ciligh~idshelcid
werd gedra!,en door lalloze di",nslplidltit:en.

N,ld<lf ook ourgenll'ester DeemulIl van Den
Haag nog c('n kort woord had gesproken
omhuld,' Gmelich .\1cijling. ten O\Tr,t'lan
van vek oud-vakbondsoestuurdn, en defen-
sie-autoriteiten. dil opmerkelijke heeld, De
WfJchla ,taal in dl' middenberm van het
~a"auplcin le Den I laag.

\X'im lley.



ou, GC;], na al die rddoolHjes zien wc elkaar CIIlJC-
lijk l,'cns in Jen'noc lijve', zegt Barto\ mocder op het
station in Eindhovcn irts re cmhousiast. Zijn vader
voegt eT aan toe d.n ze nieuwsgierig zijn gewordcll,
'na al die geweldige \'crh.llen van Ol1le Buw'.

Ja leuk, denkt (;('<1., maar als hiJ maJr met denkt Jat zij gelijk al-
les uit Je J()('kell zal doen. En dar 'onze Barw' zit haar ook nit,t
Jekker. Ze houdt niet van bezittelijke voorna.\I\lWllllrden.
In de stlapzaal voor aeln personen op Je Gcnerul-maÎooT Je
Ruvtcr van Stcvenin,k-kazcrne te Oirschor ziet Gea Jat er flink
is ~dlO(}ngemaakt. Frisse jongens. denkt ze. Zou heT echt zo
zijn? 'Jullit' zijn wel poetsers, zeg!'
'Dit is mijn bed en kast', legt lhno, dit.' niet op haar opmerking
wenst in te gaan. Ze staat een beetje achteraf, laat Barto's va,kr
en moeder, en lll't jongere broertje Francesco (die bij ht,t zien
van zoveel groen geweld bijna uit zijn ,bk g,lat\ voor gaan,
FralKesco breekt dl' spanning door van alles te vragen, \Vat is
Jat en waarvoor genruik je het?
'WaM is ICgeweer?'
'In d,' wapenkamer. Op de kazerne lIloett'n we ons wapen inle-
veren.'
De teleurstelling op haIKesco's gezicht is !!,root.
'\X'il je mijn helm op?'
Bingo! Zijn moeder necmt een fow. Daarna cm foto met zijn
grote broer samen. ~
'Gea, wil jij van ons vieren een €owmakt'n?'
'Hier, met die achtergrond?' I-bar vinger
wijst naar dL' pornolat wa,lr èèn van de-
jongens een fow uit Je playhoy expres
hedt laren hangen.
'Laren we het straks maM doen, buiten.'
'Doe het toch maar" zegt Barro.
Ze drukt af op het moment dat FralKesco
zijn hoofd naar Barro opheft. Vader en
moeder kijkcn zicht haar opgelaten de
lens in. En Barto? Die kijh opzij, naar
Rademaker die opmerh dat die gepant-
serde hlikken goed passen bij het logo van
IJ :\lcchhflg, de rinuceros. Niem,\Ild
vra.1gt of Gea ook op de foto wil.
'\X'ie is die jongen?" wil zijn moeder even
later weten.
'Onze eigen ,\-Ir Bean!'
'\Vie? En wat hedt de rinoceros mer 13
mechbrig van doen?'
'Rinoceros! D,H ISeen neushoorn. Een log en gocdig beest, maar
maak hem niet kwaad, want.-Lll1 heb je t'cn sterke en slimme vij.
and. Voor J 3 .\techbrig geldt hetzelfde.'
'Die stomme afkortingen van jnllic!', roepr Gea. 'Waar sraat
mechbrig voor?'
'.Ia, ik g,J dat nil't stl'eds uirlq;gen hoor, moet je maJ.r opletten.'
'Rang dat je het een keer niet wcct?' (;ea lil't horen dat 71.' zich
voor schUl ~ezet voelde. Nou dat zou ze hem laten wetl'n.
Ook zij kon zich als t'en rinoceros gedra~ell.
Naast Gca staat ,oldaat VelrnlJ.n, een rustige jongen die hl'ett
meegduistl'rd,
'13 :\1echbrig staat voor alles wat er hier op deu kazerne gl'-
heurt. ~kch staat \'oor ~l'med",nisl'l'rd, brig voor brigade. Hier
gaat het vooral om dl' tanks, dc Leopards ('n de palHser \'oertui-
gen, i\bar ook de artilleric is hin gl'meCh,lnist'erd, of heter, ge-
motorisel'rd, namdijk de MI09,
'Zit jij ook hij Harto in de groep?', vraagt Barto's moeder.
'Niet in zijn groep, wel in zijn comp,lgnie.'
'Oh, ja?'
Barro ziet aan het gezicht dat het 7jjn moeder niets n'gt, maM
nogmaals, heeft hl't zin om alles uit tc leggen?
'SIJ,lp je wel bij Barro op de kamer?' vraagt Ce,l?
'Soms" rOl'pt Rademakn, die ook heeft staan luisteren. 'als lt' l'r
zin in hebhen.'
'Rot op, jij, RadelIlaker, houdt jij jc eigen soort maM voor dl'
gek.'
'~u weet ik gelijk wie J(' bene, !-egtGea.
'Hedt ie OVl'rme litten lullen?'
'Zo, eeln wel! :\ta;H daar heb ik nu geen zin in, om ol'er jou tl'
praten, Daar kom ik niet voor. Ik wil in l'en tank.'
'Hè, ja, Harto, dat wil ik ook', roept Harto's moedl'r die bij het
opstaan de hak van haM schoen ontzet. "Kijk nou!', roept I.e vol
zdfmeddijden.

'Uw hoge hak zit los, mevrouw, maar ook zonder h.1k lukt
het om in ,'en tank te kOllll'n, maakt u daar geen zorgen om.'
Barto\ monler's gezicht veranderd IHIin woede.
':\tr. Bean, of wil' IJdan wel mag zijn, ik maak mil daar in het
geheel geen £orgen om, dat 7.alwel lukken. Ik heb meer zor.
gen om uw geestesgesteldheid, \X'aarom komt u niet in aetie~'
'H"t lijkt hier wel de omgekeerde wereld', zegt Barto tl'gen
!-ijn vader en hroertje t'n verba,lSd over zijn moeders aanval
op Rademaker, 'wie zijn hier nu dl' watjes?'
'\'('ij en als je niet oppast, jij straks ook.'
'Oké, op dan maar naar wachtmecster \,\'intl'r.'
Ze lopen, gedl'eltdijk gehandicapt, hijn.1 h(,t hde tl'm~in
over, naar een plein d.tt op de tekl'ning IlIt.t nummer 24
wordt .1,lllgegeVl'Il, Als :te de eerste LeopJrds zien hegint
Francesco te rcnnen,
'Whauw!' is ,11leswat hij kan llitbren~en.
'\'\',lchtmeester, dit zijlll11ijn ouders en mijn Imll'rtjl', en dit is
mijn vriendin, Gea. :\tag ze l'wn op dl' chauftt-ursptuts zit-
ten ?'
'Zo, Broersen, hoe heh je dat voor elkaar gekregen?
'Wat bedoelt u, wachtlll,'ester?' Ibrto begrijpt het direct
maar doet alsof,
'Dàt ~ll'do('1ik nou, Broersl'n.'
'Oh, hedoelt u dàt, ja, wachunentu, en ze is no~ slim ook.'

'Nou, nou, nou. En wic moet ik Illl fe-
liciteren?'
'Als Ct'a d'r lil mag, praten we ner-
gl'IlS llll't'r over, wachtmeester.'
'Kom dan m,lar op met de dame.'
Ge,l is verbaasd over hJM suçces. Ze
dacht el'n grapje te maken toen ze het
vroeg, Als ze aelner het stuurwiel zit
voelt ze zich een ma,mmeisje in n'n
kleine ruimte \"Olhandds l'n knopjes,
Het komt allemaal hl'nauwd op haar
over. Zoiets zou nil'ts voor ha.lr !-ijn,
denkt ze, maar \H'et dan al dat Harto
niets lien'r wil dan tankchauffeur
wordl'n,
Als ze er uit is gekomen, wil ook
Francesl"o even in .Ic stuurcabine,
:\taar dat duurt Barto te bng. D,lll
mOl't hij lll,lar BBT-er wordcn, roept
hij, rusteloos, zonder te \H'ten waar-
door, Zijn moeder zegt dat één kind

genoeg I" Cea vindt rrallcesco een leukl' jongen. Ze gooit
olie op het vuur door te zeggell dar hij tarn mot't worden W;lt
hij wil. Zijn mOl'der werpt haar d(~ 'h,'n-jij. zo'n-type' blik
tot'.
'\'\Ie moercn wat gaan l'ten', zegt Harto's vader,
'Dan nl(l('ten Wt'naM dl' vdJkeuken.'
'Nee, Itlrto, we hebhen zelf broodjes en drinken meegeno-
men.'
'Oh, helemaal vergeten', zegt Gea oVl'rdrcvcn. \Vat l'en suffc
bedoening, dil' familie. Ilc, ja, \arl'n \ve gaan pickniçken bij
Barro op de kazl'flll', weer ,'ÇllSlets anders.
'Ct'eh nil't, we delen', antwoordt vader Brol'rsen,
IIMto will'r niets van weten. Hij doet het \'oorstel om hij l'en
van Je stands wat te kopen voor Gea en hemzelf.
'~ou, dan wachten wij wel e\Tn hier bij dez.e helikopters.'
Als z.e'111l'enzijn zegt Ibno dat l.e h,ur welll'uk vinden.
'Dat is dan meegl'nolllen.'
'En jij?'
'Ic vader is aardig, 70 rustig .. \laar je moeder?'
;Ceeft niet.'
'Harto?
'Ja?'
'Ik wil ook met je op de foro~'
'Dat kan toch, maar het toestel is hij nUllIma.'
Als Gea l'en eIgen toestel te voorschijn tovert, roept Ibrto
naïef dat !-ilnmot'der er straks een mOl't maken,
'garto?'
'Poppie?'
'Nog even geen familie, goed?'
Ze bedoelt schoonmoeder, lllaar dat zou gemecn zijn ge-
weest.



•••..
•

't

-- '

....~ .

-
, '.

..

DE VERTRUTTING VAN DE OORLOG
Zojuist weer eens de reclamespotjes van de Nederlandse krijgsmacht mogen
aanschouwen. De flitsende wereld die marine heet, en de landmacht waarin
je blijkbaar zomaar allerlei dingen mag doen alleen maar om te kijken of je
ze kunt. Onwillekeurig dacht ik terug aan de uitgave van hC[ tijdschrift
WAR, nu een jaar geleden. Uitgave was mogelijk gemaakt door financiële
steun van een groot kledingbedrijf, !luac dit had - althans naar zeggen van
de redactie - geen invloed op de inhoud van het blad gehad. Die inhoud nu
loog cr niet om. Met name het katern met op de linkerpagina een reclame-
folder voor een bepaald wapen. bijvoorbeeld een semi-automatisch snel-
vuurwapen of een landmijn - geflankeerd door alleshehalve frisse foto's van
ecn door ecn dergelijk wapen ~etroffen. of beter: bewerkt, slachtoffer, trok
de nodige aandacht.

[n een pra:uprogramma werden enkele
zogenaamde deskundigen n.lar hun me-
ning gevraagd: een drietal fotojournalis-
ren, een poliril:us van chrisren-democra-
tischen huize alsmede een secreraris voor
het leven vall een 1:lIIdelijke vrt'desgroe-
pering. eveneens op religieuze .gron~-
slag. Zo,lls zo vaak was er van dISCUSSIe
geen sprake. maar ontaardde het ge-
sprek in een uirwissc:!ell van en hardnek-
kig vasthouden aan reeds van te voren
ingenomen standpumen. Twee van de
drie fotojournalisten waren 1l1genomen
met her blad. Volgens hen toonde \VAR
de diende van oorlog en ZOII zo eCII
steen bijdragen aan het beihndigen van
oorlog. De dt'rde journalisr was hct daar
op zich wel mce eens. maar lei zijn fo-
to's nooir re zullen verkopen aan een
commert"ieel hedrijf. hetgeen hem na-
[Uurlijk op de opmerking kwam te staan
dar ook dagbladen geen licfd:Hligheids-
instellingen zijn,

Zowel de poliricus als de seaetaris echo
ter vonden het blad niet kunnen. De po-
liticus sprak moreel ten zeerste \'eront-
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w.lardlgd over lijkt'npikkerij, het verdie-
nen van geld over de rug van oorlogs-
sl.Khtoffers, en de seaetaris spr.1k over
het eerder nq,:atieve dan positieve effect
dat dergelijke foto's op Je actienereid-
heid van mensen tegen oorlogvoering
zou hennen.

Enkele opmerkingen zIJn hier wel op
zijn plaats. Ten eerste is hd natuurlijk
inderdaad nil.'r kies om geld te verdienen
aan de ellende van anderen, maar aan de
andere kant is het (Jok niet kies om. hij-
voorheeld met het oog op staatskas en
werkgelegenheid. wapenproductie t'n
wapenhandel te ondersteunen - !.:eldver-
dienen aan de toekómstige ellende van
<Inderen - en dan mureel verontwaar-
digd re zijn als de effecten van die wa-
penhandel en -produ(:[ie zichtbaar wor-
den gemaakr. Als de politicus vindt dat
dir geen taak is van een l:ornmercieel be-
drijf - een zet'r wel te hiltijken standpunt
- dan ze!.:thij in ft.ite J.n dit een taak vaTl
de overheId is. omdat niet-cormnerciële
imtellingen een dergelijk hlad alleen ITIt.t
overheidssuhsidie zullen kunnen uitge-

ven. Je zou dan bijvoorneeld kunnen
denkt'n aan een iaarlijkse uitg.we vall
een fraai vormgegeven c:ttalog:us ITIt't
daarin met behulp van !.:rafieken, artike-
len en fotonl<lteriaal, de cftel:ten die
door ;-\ederland verh,llldelde wapens in
het daaraan voorafgaande jaar hebben
gehad, Het lijkt me zeer onwaarschijn-
lijk dat de overheid een dergelijk pro-
duct z.al ondersteunen.

De secretaris l.ei d,tt hij in hel l'liegtllil{
hiem,l,lrtoe het hlad even had bekeken
en al de mensen die hij erover IMd ge-
sproken, Ihulden het ('('rder een <1(sto-
tend. een doodslamuJ, dan een tot ver-
hoogde anti.oorlogsactiviteir opwek-
kend blad gevonden. Behalve dar de an-
ti-oorlugsacrie lil Nederland - de secreta-
ris sprak o\'er .Joegoslavië - toch al niet
erg groot genoemd kon wurden, kun je
JC afvragen wat voor persoTlen en hoe-
veel pcrsonen hij in dat korte tijdshestek
over \VAR heeft kunnen aanspreken.
Van een representatieve, wetenschappe-
lijk eOlgszins verantwoorde sreekproef
kan in ieder geval geen sprake zijn ge-
weest. Hovendien had iemand hem erop
kunnen wijzen - als er tenminste op zijn
minst één el:htc deskundige in het pro-
gramma aanwezig was geweest. één per-
soon die 111formaril' had kunnen geven
waarop iets dat op et"ll discussie leek
h.1d kunnen groeien - dat \VAR reker
niet het eerste hoek in zijn soort was, Zo
is in de jaren twintig her dnor de antimi-
litarist Ernst Frit'drid1 samengestelde fo-
toboek Krieg dem Kriege verschenen,
Daarin stonden allesnehalve frisse foto's
m'er de doden en gewonden van
de voorafgaande, rampzalige Eerste



\\'ercldoor!og. Dat bock, dat tot in Je
jaren tachtig meerdere mah:n is her-
drukt, heeft wel degelijk een rol gespeeld
hij de populariteit van de HcJcshnvc-
ging, of beter: van dl,' ami-uorlogsstcm-
ming vall Je jaren tWintig en het begin
van de jaren dertig. Zo maakte in
Nederland de Jongeren Vredesactie re-
gelmatig gebruik ,-an de in Krieg Jem
Kriege afgedrukte foto's om haar weeT-
zin tegen oorlog kracht hij te zetten. Als
die fOTO'S afstotend zijn, Jan lljn het
goede foto's gewecsL Ten eerste waren
"Ie door FrieJrich uitgezocht omdat ze
afstotend waren en ten twt'ede is de hele
O()r1ogvan 1914-18 afstotend geweest.

Het is het aloude n:rhaal dar, uitgezon-
denl een enkeling als Gara, ook al in
oudt, uorlogsschilderijen, en in de Tegen-
woordige tiid in het gros van de oorlogs-
films naar voren komt. De heroiek van
oorlogvoering wordt uitvergroot, maar
de ellende llla~ niet worden ~ezien.
(Denk ook aan de lIit ,wam Uilll onze
kleine killderen steevast ingezonden
orieven nadat een krant het weer eens
heeft gewaagd em bloederige foto te op
de voorpagina te plaatsen.) Films waar-
in de ellende wel wordt getoond, waarin
dus t'en heel wat realistischn beeld van
oorlo~ wordt gescht,tst, staan al snel als
anti-oorlogsfilms te boek, of als allti-Je
in die fifm behandelde-oorfog. tttarmee
nadrukkelijk de optit. openhoudend dat
andere oorlogen wél vooral heroisch
en/of mensdiik waren. Het is echter leer
de vraag of er sinds de !el'ée ('11 III<1Sse,
sinds het ophdfen van het verschil tIIS-
sen como:ntant en non-combattant,
sinds er aan nationalisme en andere is-
/lies wordt geappelleerd, sinds het voor
militaire zaken mzetten van het indus-
trieel complex. kortom sinds het einde
van de 1Se eeuw. nog wel van menselii-
ke of heroïsche oorlogen gesproken kan
worden. Van Austerlitz tor TsjetsJenië
hedt tIc verschrikking overheerst,

Als in oorlogsfilms al iemand wordt ge-
dood - met name de hoofdrolspelers sne-
ven zelden - en als dan het lijk wordt ge-
TOond. olijkt het veelal een volkomen in-
tact liik te ziin. Omhoofde of ontmande
lijken, verorande of in staat van onthin-
ding verkerende lijken, lijhn met de
darmen hangend uit de huik. lijken zon-

der armt'n of henen. lijken niet voor te
komt'n. Het heeld van een cenzaam
been. hangend hoog in ecn van de ver-
orande oomen van het bos van A1ametz,
dat soldaat \••'. Griffith zijn leven bng
voor zidl bkd zien. wl ie in de meeste
oorlogsfilms niet tegenkomen. evcnmin
als de eveneens uit de Eerstc
~'ercldoor1og stammende foto V.lll ha1f-
vcrgane, in staat van ontbinding verke-
rende lichamen in ('t'n loopgraaf. die. tot
groot ongenoegen van ûjn sergeant. de
kleerkast van een vriend van mii sierde
tijdens zijn diensttijd in de jaren zestig.
Zij hetm dan wel oorlogsfilms, maar het
zijn geen films over oorlog, Cnvonden
hebben hooguit cen kogel in de schou-
der of in het becn. Mutella of spalkje er-

om en de .\Ctie kan worden voortgezct.

Dit heeld nu wordt ook in de ondanks
alle s[()ere praat. door en door truttige
high-tech padvinderij spotjes van de
krijgsmacht naar voren gebracht. Is het
gek dat soldaten na uitzending last krij-
gen van trauma's, neuroscs, syndromen
en stoornissen. als ze 7.Îchop grond \'an
dat soort informatie voor landmacht.
luchtmacht of marine hebben aange-
meld?
.\Iisschien zou cens vcrplicht moeten
worden gesteld dat ze worden voor7.Îen
van de tekst Oor/ag brengt de gezond-
heid erllstige sclJtlde toe.

l.eo uan Bergen
SVV
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P.C. HOOFD-PRIJS VOOR POPULAIR

WAT ZIJ WILDE SCHILDEREN

Zij schildert wat zij niet kan eten
niet kan bezitten niet beschrijven.
Zij schildert wat niet stil blijft
zitten niet gelijk blijft niet
verandert. Zij schildert wat zij
niet kan kweken niet kan vangen
niet vergeten. Zij schildert
wat zij niet kan raden pakken
of begrijpen. Wat ze niet
omhelzen kan verwennen
of verwijten. Verwaarlozen,
laten verwilderen. Omhakken,
verscheuren. Verbranden.
Betreuren. Zij schildert
waar zij niet van slapen kan
wat ze zich niet herinnert,
niet in kleur. Wat zij niet zingen
kan niet juichen.
Het onomlijnde blijft
onomlijnbaar lokken.

Bij dl' verschijning V;lll gedichtenbundels
denk je in het algemeen niet dirca aan
h0t:t' oplagcll, snelle herdrukkcll oi eell
groot 1c7aspubliek. Dat Ia,HsTChest'l;lt
echter wel degelijk voor Judith I it'rzherg
(..\Illsrcrdam 1')341 van Wit' altijd \wrk
op Je POl'ZICp!allki;-1l van de hockhalldd
rt' vindell is. En tOl;'l1dril' jaar geleden J••.
\'t'fz,lrneitJlll](kl Doen en laten ken
,('kl"tic vall I 'N:'') gcJidncn uit acht
eerdere hundcls) als gm'Jkopt' R,lIn-
bowpo..:kd verscheen, \\Tnkn l'r hir1l1cll
een half iaar meer &U1 I S.OOO ncmpb-
ren van \Trkm,;hr. Aan die grote Pl!-
blicksw3J.rdering z,lllt,kcr haar b••kenJ-
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held ,11~ sduijfster \';111 vde (Onel'!. en
tele\'islest\lkkell (o.a. l_eedvermaak,
En/Oi, Fen goed hoofd, Rii~draad) hrh-
hen blH;edragen. ()Ilk werd ~lcrzhl'rgs
dichtwerk meennakn hekroond, ml't de
J;1Tl Carl1pl"rt-rrij~, Je Jo(}',t v,m de
Vondel-rrii~, 11119')4 1lll"Cde CUl1~t,ltiIl1
II\lYJ;ens-rrii~ l'n hinnenkrot li) de rc.
Hoort-prijs \997 VOOI- pOl'lie ontvan-
gen. lkz(' laatste prijs, W,l,lr,l;lll non be-
drag van Fl2S,OOO is Vl'rhUllden, is een
v,m de hoogste literaire onderscheidin-
gen die 0.'cJcrialld ketH~ ze 7al h,l;\[ op
20 IllJl[ worden uitgereikt lil het
l.etterkundig \-luseullI in Den Haag.

De gdu:Îdheid \',1tl llcrzbcrg~ pOl'lie
lijkt mij in h('Lmgrijke mate te 1ll,1kl'l1
hebhen mei de grote toc~allkl'hjkhód
van ved V,lll haar geJidltcn, V;maf de
('("(ste hlilldel Zeepost( [96.3) ,jjn hn
il1l111er~vcdal in hl'cl gl'WOIlC \HlUrden
ven'arre, hcrkenbare Illl'lieddlngl'n,
/uJlJdsd',I{J/J(,II, gc\'oelsuinlrukkingcill'n
1('Vl'l1S\'fa(-:l'Jldie d(, kll'r(es) krijgt voor-
gcsdlOltdd, Illd een v,I,lk \"('rra~~l'nJe
\\TnJing lot slo(.

Een p,I,lr korte voorhecldcn uit dl' twce.
de. ved herdrukte. hu ndd Bl't'llldgra~
(I%X):



IICHTERES JUDITH HERZBERG

VRAAG

Hoe is dat zo geworden
Van altijd komen slapen
Tot nooit meer willen zien?

DE ZEE

De zee kun je horen
met je handen voor je oren,
in een kokkel,
in een mosterdpot je,
of aan zee.

HIJ DEED ZIJN BEST

Hij deed zijn best maar in acht jaar
niet veel geluk gehad met haar.
Thuis van zijn werk was zij of weg of boos
haar dood verbeterde hun huwelijk eindeloos.

()r het l'l:f'.{e gl'ZldH 10 ('('IlVOlldig ".lIl
taal, ~trllO.;t\l\lr en Illhoud, Jat IC 0l'per-
"bUig lijkcl1.

\'()I~l'llS dl' (hehrl'rcs I.df ovcrigens gü'l1
prohkl'm, \\'.ll1t n:i n' <'t'lh in Cl'n inter-
\-i('\\' ~:\'RC 17" I0- I ')')5 l: Ik /'111'/ op/Jer-
ILI!~ki~/;cid edJ! illlcrcsS,IIII. /),11 tI'iI
lIiCIII.lIId gc/(JI'CII. /!/.I./r {Hl j,- I/,e! ~(). fk
kijk. ik /link dil/gt'll or. net ,lis iederclI
ágcllii,k.

Prl'(Il'~. meleH ml'! H:dcrl'l'll k.1ll h('t 10

raak o]J\<:hri)vt'n! Ook Ikrzberg lt'lf
mei olhijd. lijkt Ir. te wilku {l.'ggeTlllld
het, hier .tfgedrukrc. titelgedicht uit IJ.Ut
laarst ver~(l]cn('n hundel

\'/AT ZIJ \'iJlDE SCHILDFIU'.i\:. 111
dil' hUll(kl .,taan ook w~'~'r ('('11 aantal
pradlti).:c ).:l~dh:hlen OH:r vr('de, ecn on-
dt'rwerp J.ll Judith Hl'T7hl'T~-dil' ;lfwis-
sdellJ in AIll,tnd.1111 ell Tel Aviv

woont- TU .UIl hl'[ 1urt ligt. l';lSSt"nJ hij
lXTl oude Ego traditie. om in het mci-
11\1111l11o.:rponis<:h a.mJadu te schenkcn
aan dl' 4 en S IlIci-herdcnking. is LTdaM-
\',ll\ J,m ook l'cn hier atgnlrllkr.

Judith HeT/hcrg: \Vat 7ij wilde sehilde-
reil. Uitgevl.'fij de H.lrmonie.
Am .•terdam 1996.6:\ hll. F2.f.':l().
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Op dertien maart jl. werd het bock
EEN HOOfD VOL
HERINNERINGEN,
werken in risicogebieden,
dat Danielle Pincdo en
Frank Verkuijl in opdracht van het
Kontakt der Kontinenten en
het Sinaïccntrum schreven,
gepresenteerd.
In het hock verhalen vall mensen
die werkten in risicogebieden.
Raadsvrouw Klazicn van
Brandwijk. Wilt jer. een van
de geïnterviewden.
was een van de mensen
die ter gelegenheid van de
presentatie een inleiding hield.

na ingrijpende gebeurtenissé~"
bij werken in risico-gebi den

VERDERLEVE~

Danielle Pinedo en FrankVerkuijl

Een hoofd vol
herinneringen

Werken in
risicogebieden

C.,",~••".,,","
I tlGU$

Een hoofd vol herinneringen,
D. Pillcdo. r.Vcrhtijl.
Uitgeverij Iklhylon-de Geus,
blz. 143. Prijs f 27,SO,
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Kbzien: Ik heb 1I/1'I'Xl'll'crkt aan het
boek omdat 11.'11 tijde I'all de illteruieu's,
ZO'IIunJcrh<lif, twee ;lIar gelet/clI, niet
duidelijk WilSof lIIijil kLlChtell
L'ourtku',lmen /fit psychische prohlemcn
(I'TSS) of d,lt r!r een medische oorwak
was. 111aie tijd werd er duur <1l1erlei
zogeniwmde deskllndigen gesuggcret'rd
dat ik het etiket I'TSS niet ::::011wil/eli.
Nu, twee ;,1.1r [,Ueris dllidelijk dat er
neum/oKisch iets lIiet ill orde is. Bi; de
prescmatie 1'1111het hoek kreeg ik de
ge/egenheid d.1ilTOlleriets te l'erte/len.

.Het begin
;\lijn verhaal begint op 12 juni 1993.
's Odnends vrocg Ianddcn we op
Schiphol. In een hal .••..crden we ontvan-
f.:ell door de admiraal. Daarna hup de
busscn in en n;lar Doorn, waar dc fami-
lie stond te wachten.
Het lal rond h,llf acht geweest ûjn. De
radio stond aan en verdwaas(l luisterdt"Jl
wc naar de recl.lmeboods<.:happcn.
.\lemCJl mer een namaak dialect vertel-
den ons ovt"r her bestt. wasmiddel, het
ideale maand\'t~rb;llHl ('n nof.: wat vall
die laken.
Een aanul van ons schoot in de lach en
zeker tot Abcoude hebben we zitten
grinniken om zulke absurditeiten.
In Breukden stond een wdkOlllstbnnd-
schap op heT viaduct en in Doorn was
een mensenmassa om ons te begroeTen.
Thuis, heel en gezond. Een euforisch
m,HTlent,
TordaT ik, aan de rand van heTexercitie-
Terrein, afzijdig van familie en vrienden,
een aantal m,lIlnen ontdekte.
De een op krukken. E("n alll;kr een arm
in een steJlagt". De derde alleen maar
bleek, lijkbleek. Ze waren voortijdig
naar i\"n er1and terug gega.lll.

Gt"wond. l.ichamelijk of ps~'chisch.
Mijn afhalers ot'grepen dar ik ze even
goedendag moest zeggen, dat ik niet
zomaar weg kon lopen en !laar huis
gaan.
i':og heel even Cambodja, nog heel evt"11
werken. Een afspraak maken voor n;1
het verlof.
Daarna, geflankeerd door ecn m'd, op
zoek naar mijn crmader en alHiere baga-
ge.
Onderwijl .1an t"en stuk door, in het
Gronings, vragend en praTcnd. Genie.
Teml van zijn verh,1Ien. Ik \vas er weer.
In mijn wereld. In mijn eigen wereld. Ik
was wt"er van mezelf.
Een collega ontdekTe mijn spullen en we
konden gaan.
Wq:: van de kazerne, maar vooral weg
van ,11die mcnsen die een half jaar lang
iets van me moesTell.
Op heTCoornherthuis hadden familie en
vrienden zich \'erzamdd.
Voor ecn paar uur verdween de
Nederlandse kou en werd ik als het ware
omhuld door een deken van liefde t"n
\Tiendsl:hap.

• Naar huis
Daarna naar huis.
In de intimiteit \';1nde auto realiseerde ik
me daT ik echt in Nederland W;1S.Dat ik
geen fOesTemrning Jl1t"t"rhoefde vragen.
DaT we gt"woon met z'n twet'en, Fred
(mijn echtgenoot) en ik, onze weg kon-
den gaan. Zonder mannen met grote
wapens of een patrouille.
\XlijmeT z'Jl tweeTjes in de auto plannen
makend voor de wt"ek die voor ons lag.
Thuis was het vreemd.
Alles was nog neT als voor mijn vertrek
en toch was heTanJers.
In mijn wt'rkkamcr lagt"l1st,lpels pOSTen



FreJ had iedere delg een blaadje van de
kalender opgehangen. Ik hen er vijf mi-
nuten binnen geweest en heb toen Je
deur achter me dicht getrokken. Dáár
wilde ik voorlopIg niet ziJn.
De volgende dag regende het en de wc-
ken daarop ook. Ik had me ingesteld op
een lange zonnige zomer met veel vrije
dagen en fietsen door Je polder.
Verder dan liggen op de bank onder een
dekbed en zappend van her ene onzin-
programma naar het andere kwam ik
nir(.
Na een week of t\\TC werd Cf een bt"roep
op me gnlaan en ging ik weef aan de slag.
Ik was voortdurend verkouden, had
constant oorplln en koorts-uitslag.
Vcrdn waren er een paar periodes met
ondertemperatuur, Toen dachten wc
nog dat de thermometer stuk was.
Ik voelde me niet fit. maar ach binnen
her hataljon waren \1('('1 mensen met dat
soort vage klachten er was dus geen re-
den tot ongerustheid.
Omdat ik mijn draai niet echt kon vin-
den maakte ik in ,lUgustus een afspraak
met mijn hoofd van diemt.
In Cambodja was hij degene aan wie ik
'alles' schreef en waarmee ik zo nu en

dan een half uur of langer belde om af te
reageren.
We hadden de hele middag ingeruimd
en hebhen gezellig en uit-voerig zitten
praten over de ol1nvikkelingel1 binnen
onze dienst en de zaken die er op mij la-
gen te wachten. Natuurlijk spraken we
ook over Camhodja. Over de compli-
menten die er op alle niveaus binneu de
defensie-organisatie over mijn functio-
neren tijdens de uitzending klonken.
Halverwege dat gesprek realiseerde ik
me dar er zeker alle ruimte was voor het
verhalen van mijn ervaringen. In de
raadslieden-vergadering zou tijd worden
ingepland. Ik moest zelf aangeven \van-
neer ik dat wilde. Ruimte voor mijn
beleving van die ervaringen ervuer ik
niet.
Ik benoemde d.1t niet, vroeg cr niet om.
Ik constateerde het en vroeg de hoofd-
raadsman uf hij een land-macht psycho-
loog kende hij wie ik zou kunnen de-
brieven.
Tijdens ons gesprek \verd geregeld dat ik
op korte termijn bij de Afdeling Indivi-
dude Hulpverlening in Amersfoort
terecht kon. En zo helandde ik hij de
psycholoog.

o

• Volgende stap
In mijn militaire marine omgeving werd
verhaasd gereageerd.
Jij naar een psychuloog? I\laar jij hebt
toch l:\een psychische prohlemen?
Betlchclijk zeg!
Collega hulpverleners vonden het knap
dat ik die stap had gezet, ik had immers
ved meegemaakt en het moest erg zwaar
geweest zijn, die periode in Cambodja.
Nog steeds verbaas ik me erover dat nie-
mand ooit vroeg wat ik dan had meege-
maakt.
:\1aar misschien was m'n hl ik wel te af-
\vijzenJ na de opmerking dat het toch
knap was dat ik die stap naar de psycho-
loog had gezet.
Het irriteerdl' me dat hulpvt'rleners die
regelmatig eliëntl'n doorverwijzen naar
een ander echelon mijn stap etiketteer-
den als knap.
Familie en vrienden reageerden bl'zorgd
en vrol'gen of ik toch ook nil't eens een
hurgerarts wilde raadplegen. Dat zou
toch samen kunnen gaan, want stl'! dat
het medisch was?
Resoluut wees ik dat van de hand.
In de ziekenboeg haddl'n ze imml'rs ge-
zegd dat er niets met me aan de hand
was. De fysieke uitputtingsslag van
Camhodja had z'n hersrcltijd nodig en
Je slechte zomer werkte daar bepaald
niet aan ml'e.
Zl'!f diagnostiseerde ik mijn klachtl'n
als: /1/ogcliik flsyc/m-so/1/l.ltisc1J.
Voor mijn eerste bezoek aan het AIII
was ik bl'hoorlijk gespannen.
\Vat moest ik verwachten?
Staand voor de deur heb ik nog even ge-
dacht niet naar binnen te gaan, in
CamboJja had ik het toch ook alleen ge-
red, waarom zou ik dat nu nil'Tkunnen?
Een vtiendelijk ontvangst llll'T een pot
thee deed wonderen. Al na korte tiid
vond ik ml'zc1f in tranen vertellcnd over
de zaken die me dwars zaten.
In het halfjaar dat daarop volgde werkte
de therapeUT mct mij de hele Cambodja-
periode door en stonden we uitvocng
stil bij het terugvinden van mijn plek
hier in Nederland.
Emotioneel werd ik WCl'r sterker, vond
mijn draai weer op de verschillcnde
niveaus en maakte plannen.
Fysiek ging hl't steeds slechter. Ver-
koud.~eid, hoofdpijnen, koorts, keelpijn,
oorpIjn en noem maar op.
Het viel op als ht.t ecn dag of twee niet
aanwezig was.
Regelmatig verzuimde ik de d,lgen waar-
op er geen afspraken gepland stondl'n en
hleef in hed.
Om het einde van de dag te kunnen
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luien Sfopte ik met sporten en zwem-
men. Ik proheerde mijn dag zo te plan-
nen dat ik (UssendOOT even kon SlapCIl.
In januari '94 toen de ziekenboeg van-
wege het winrervcrlof was gcslOTtOn
bezocht ik voor het eerst mijn burger
huisarts.
De zovirax was op cn naast alle 'gewone
klar.;hren' had mijn stem het begeven.
In het voorjaar "all '94 werd de bcgch:l-
ding Y;Jnuir het AlIl afgebouwd.

• Pas Ol' de plaats
!-IC[ ging goed mer me. Nou ja, fysiek
niet, maar ach ... nu ik Camhodja had
doorgewerkt en m"n plek tcruggt"\'ondcn
zou dat ook wel komen.
i'Jec dus.
De periodes van ondertemperatuur en
koorts kwamen vee1vuldiga.
Eind mei ging het niet meeT. Toch m;lar
weeT nólar de burger huisarts. Een ijzer-
tekort en een te hoge bloedbezinking.
Een virusje, wellicht.
De zomer van '94 bracht ik in de tuin
door. Liggend op een stretcher onder
een dekbed. Eell marine-arts die ook in
Camhodja was geweest suggereerde d,n
het langdurig gebruik van LARlAM mo-
gelijk de oorzaak van mijn prohlemen
was.
Ik kwam in contact met de kapitein Jan
J\looij die ook in Cambodja was en de-
zelfde klachten leek te hebbello Zijn regi-
mentscommandant de overste Siliacus
verzochr ons te invelltariseren hoeveel
mensen er nog meer ziek waren. Hijzelf
kende bij de MOVECON-ners, verschil-
lende.
Omdat herstel uithleef ging ik de medi-
sche molen 111. Eersr het ziekenhuis bij
OIlSin de stad, d<l<lrnan,lar het AMC.
Het was duidelijk dat ik ziek was, m,ur
wat, ze tastten in heT duister.
De internist in het AMC raadde me aan
maar eens met een zus of de huurvrouw
te gaan praten. Je hebt immers hee/wal
meegemaakt in Cambodja, ook zij vroeg
niet W,H het dan was dat ik had meege-
Imakt. Dat ik een dik 11<1lfjaar hij het
r\IH in hegeleiding was geweest negeer-
de ze voor het gemak.
En op de vraag van mijn echtgenoot of
f-e meende dat het psychisch was en ik
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doorverwezen
moest worden
naar ('('n psy-
chiater ,lJl[-
woordde ze d,lt
het zo erg nu
ook weer niet
was.
Ik besloot uit de

medische lijn te stappen en diende een
verzoek in om te mogen revalideren.

• Revalideren
In februari '95 sta me ik op het militair
revalidatie centrum om fvsiek weer wat
conditie op te hou weil. .
Ook ging ik weer in hegeleiding hij het
r\IH, werd getest op I'TSS en dat leek
het niet te zijn.
Ik pakte weer wat taken bmnen het
korps op .
Ondertussen hooHlen collega's, die in
het militair hospitaal waren voor beh'ln-
deling, van hun specialist (neuroloog en
internist) dat LARIA\.-! toch niet w'n
I)('st middel was.
Het heschennde je wel tegen malaria,
maar het had nogal wat hij werkingen.
\X'e waren inmiddels met ze\"Cn menSl'n
die ZIek waren en hinnen het Korps
l\1ariniers kende ik ('en grote groep die
niet lekker in hun vel zaten.
Via de hoofdraadsman Wim Heij
en de commandant van de Aan en
Afvoer Trot'pen, de overste
Siliacus, proheerden we in het
llaagse aandacht voor olve 1.,uk
te krijgen.
Even leek d,l[ te lukken, er werden
toezeggingen voor onderlock ge-
daan.'0 I-anuari '95 bleek dat een luchr.
ba Ion te zijn.
De stafarts die de zaak op mocst
pakken raadde ons af op de
Lariam te hlijven zitten, dat was
een goed uitgetest middel, dus
daar kon hl,t niet ,lan liggen.
PTSS was aannemelîjker.
Oké, dan is het I'TSS, maar dan
moet ie toch (lok begeleid?
Op 31 maart, de groep was in-
middels uitgegroeid tof 27, werd
er eindelijk een medisch en up uns
nadrukkelijk verzoek een psycho-
logisch onderzoek toegezegd.
Ik bespaar u het verhaal over
weerstand en tegenwerking, maar
de minister I_elf moest er aan te
pas komen om het onderzock
werkelijk van de grond te laten
komen.

• Secondaire victimisering
Tocn begon wat jc zou kunnen noemen
de secondaire victimisering.
:\1ilitaire artSl'n, psychologen en psy-
chiaters, zowel van hinnen ,lis buiten de-
fensie, hulpvcrleners die ons niet ken-
den, gaven ongevraagd hun mening over
het lopende onderzoek.
l\1edisch gesproken was er niets met ons
aan de hand.
Nee het was allemaal psychisch. Iht
hadden w(' zelf nog niet in de gaten,
maar dat zou nog wel komen.
Trouwens de mensen die Ziek waren,
hadden altijd al wat te zeuren gehad.
Die wilden nict meer uitgezonden wor-
den en waren uit op ecn riante uitkering.
Deskundigen van buiten defensie von-
den dat iedere oorlog, leder VN-missie
recht had op Z'IJ eigen trauma.
Her was om gek van te worden en me-
nigmaal vroeg ik Wil Martens, mijn psy-
dlOloog, wanhupig of her dan toch niet
PTSS zou kunnen zijn. Ilij stimuleerde
ons een PTSS-onderzoek te onderga,lIl
om daarmel' de twijfels daaromtrent,
ook bij de groepsleden zelf, weg tc ne-
men.
\.-lijn lichamelijke klachten verbererdl'n
niet. In het revalidatie-centrum ontdek-
ten we dat er zeven á acht weken op-
houw was d<larna een periode van on-
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dertemperatuur, gevolgd door hoge
koortsen.

• Terug naar af?
Nadien moest er bij alle therapieën weer
bij nul worden begonnen.
Tijdens het defensie onderzoek sugge.
reerde de internist dat mijn khlChten
mogelijk een neurologische oorzaak
hadden,
Dat sloot aan bij de visie van de AIH-
psycholoog en de neum-psychologe op
het revalidatieeentrum. ;\laM voordat
ik, via de militaire lijn, doorverwezen
kon worden moest het PTSS-onderzoek
afgerond.
Ondertussen bleven de kombnisverha-
len rondzingen die lui hadden gewoon
psychische problemen ell steid,'n zich
/lan.
Terugkijkend was dat voor mij de moei-
lijkste perioJe.
Als ik bet wel beb werd ik toen ook
geïnterviewd voor her bock dat vandaag
gepresenteerd word.
Aarzelingen, twijfels ... Zou ik mezelf
Jan zo slecht kennen?
Zou Wil z'n vak dan zo slecht verstaan?
Zou ik zoveel weerstand hebben?
Cambodja was hefrig geweest. de voor-
bereiding verre van prettig.
De terugkeer ingewikkeld. maar toch.
wat zou er nog meer kunnen zitten. \Vat
zou ik dan nog verdringen.
Alles wat er over PTSS geschreven was
en werd las ik. Ik schafte DS:\l-IV aan
om te onderzoeken hoe I'TSS gediagnos-
tiseerd werd.
Las voor Je zoveelste keer De plicht tot
hulp van ;\,Iimi Mentink.
\'Iiist zeker dat ik geen PTSS had en erger
nog het mocht ook geen PTSS meer zijn!
Ik werd zieker en zieker en bozer en bo-
7.t'r.

• Een stap vooruit?
Een 'vreemde' psycholoog stelde na tes-
ten en gesprekken vast dat er bij mij
geen sprake van I'TSS was.
Ik kon dus naar de neuroloog. En zo
kwam ik uiteindelijk in het Radboud, bij
dr. Keijzer, terecht.
S maart 1996 hoorde ik Jat er iets in
mijn hersenen nier klopte. Verder onder-
zoek zou uit mONen wijzen, \vat precies.
Het klinkt hilar, nMar wat was ik hlij.
Er was dus echt iers. Her had nog wel
geen naam. maar toch.
En ... het was geen I'TSS. Al die zoge-
naamde deskundigen hadden dan toch
ongelijk.
;-,1etde groeI) van 27 Jungle-7.ieken ~in-

gen wc door IlIet de strijd
voor erkenning en eisten
een breed onderzoek on-
der alle Cambodia-gan-
gers.
We zochten publiciteit.
Benaderden de politiek.
Er kwamen hoor-zittin-
gen en zelfs een kamer-
debat.
In eerste instanrie kregen
we de hele u/ere/d over
ons heen.
Nu is het onJerwek in vergaande voor-
hereiding.
InJividueei krijgen de Jungle-zieken de
gelegenheid tut goede medische begelei-
ding. Zo nodig hui ten defensie.
Ook sociaal maatschappelijk worden de
groepsleden nu begeleid.
Of door de maatschappelijke dienst de-
fensie of door de Stichting Dienst-
verlening Veteranen.
Defensie ~'uelt zich IJerantwoordeli;k en
all/waardt diel1stt'erband als er ,lcm een
aal/tal tJoorW,lllrdell wordt voldaan.
De Staatssecretaris heeft met de gruep
/Jall 27 gesproken en de Directeur
Generaal Personeel, drs. W, J. M.
Bunnik, hedt anieve bemoeienis met de
groep.

• 'Vedcrom ecn pas op de
plaats
In mijn situatie IS inmiddels duidelijk
dat een vreemde stof in het eiwit in het
hersen vocht zorgt voor ontstekingen in
de hersenen.
Een week of vier geleden is door de reva-
lidatie-arts \'astgesteld dat herstel niet
mogelijk is, Men kent de stof niet en kan
het dus niet hestriiden. Revalideren heeft
dus geen zin meer en met de strijd om te
genezen kan ik stoppen.
Ik mot.t leren omgaan met mijn beper-
kingelI. Baten en lastenplaatjes maken
voordat ik aan eell activiteit begin.
.Mijn liekte bij I'TSS onder brengen lukt
niet. Of DSr-.1-IV zou moeten worden
aangepast.
Onderzoek in hankrijk leert inmiddels
dat het Hepatitis B-vaccin sec aantasting
\ian het centrale lenuwstclsel kan ver-
oorzaken.
Uit Amt'rika en Engeland komen berich-
ten dat I'ermctrine neurologische aall-
doeningen teweeg kan brengen.
En uit Canada komen herichten dat
Lariam mogelijk toch de boosdoener
kan zijn.
Professor dr. J.W.M. van der ,Meer, van
de Katholieke Universiteit van

Nijmegen, die eerder ondetzoek deed
naar de Chronische Vermoeidheids-
ziekte :\IE (Myalgische Encephalomye-
listisl gaat het onderzoek naar het
Cambod;a Klachten Complex leiden.
Hij legde uit dat STRESS, in welke vorm
dan ook, ten tijde van het vaccineren tal
van dfecten kan hehhen. En Jat er los
van alle andere zaken die er speelden
(zoals lichamelijke en psychische belas-
ting, stress, voeding, een ander klimaat,
een andere cultuur en leven in een crises-
of oorlogsgebied), ten tijde \ian het vac-
cineren zeker sprake is geweest van een
kleine chemische oorlogsvoering in ons
lichaam.

• Voorlopig slot
Mijn hoofd zit vol met herinneringen,
herinneringen uit Cambodja.
Traumatiserend is echrer de wij7.e waar-
op 'men' nadien met ons is omgegaan.
Vol met vooronderstellingen en voor-
oordelen, onwetendheid en onkunde, el-
kaar heconcurrerend, de medische pro-
blematiek niet serieus nemend.
Ik denk dat je als uitgezondene recht
heht op hulpverleners die de cliënt, pa-
tiënt, maar ook zichzelf en de andere
wrgdisciplines serieus nemen en over de
grenzen van hun eigen disciplineof insti-
tutie en mogelijk hlinJe vlekken durven
te kijken.
:\1isschien komen WIJ dan eerder tot:
VERDER LEVEN NA I~GRIJI'ENDE
GEHEURTEN1SSEN BIJ \'liERKEN IN
RISICO GEBIEDEN.

Ik ben hl ij dat het interview mer mij in
het hoek staat. Want naast aandacht
voor Je medische problemen moet er
aandacht zijn en hlijven voor Je emotio-
nele hebsting die er ronJ uitzendingen
speelt.
Voor mii is duidelijk Jat stress een na-
drukkelijk aanwezige factor is bH wer-
ken in risico-gebieden!

Klazien van Bramiwi;k - Wilt{er
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Finland calling

Finland telt bij mijn weten slechts twce wereldberoemde filmregisseurs. De
ene is Renny Hadi", die enkele jaren ~e1cdcn naar Hollywood vertrok en
daar snel naam maakte met inposantc spektakelfilms als Die Hard en
Cliffhanger. Toen hij ook nog met een van de meest gevraagde actrices.
Gccna Davis. in het hm ••..c1ijk trad was zijn Amcrican Dream helemaal uitge-
komen. Zijn collega Aki KaurÎsmaki is de tegenpool \'3n Harlin. De mccqc
mensen weten niet hoc hij cr uit ziet, hij maakt teer kleinschalige tragi-ko-
mcdics die bijna altijd in zijn gcboortcla.md zijn gesitueerd, en hij bereikt
daar een klein publiek mee.

Toch is Kaurismaki met zijn h.mdjcvol
fans misschien wel gelukkiger dan
Ilar1in met de miljoclIl'n [(){'schouwcrs
die op zijn films afkomen. \'</am Ilarlin
maakt weinig persoonlijke produkties
waarbij de rt'gissellr in feite inwisselhaar
is, t{'rwijl Kaurism,lkl zIJn hnvonderaars
juist mcr een heel eigen stijl naar de bio-
scoop trekr. Deze lTuand !-\aat Drifting
C10uds van Aki
Kaurismaki in ons land
rouleren. In grote lijnen
doet de film, zeker de eer-
ste helit, sterk dm ken aan
Kaurismaki's vorige films
waarin de underdog uit-
eindelijk vrijwel altijd het
loodje legde. Ditmaal wijkt hij echter
van dat vaste p;uroon af, want hij hl,cft
em soort van happy ending aangedurfd.
Doordat hij dar echter leer gedoseerd en
p,lS n,l el'n lange, deprimerende aanloop
aan zijn publiek presenteert, is de sdlOk
toch niet al te groO[ ...

I)rihing Cloud~ (geschreven, geprodu-
ceerd, geregisseerd en gemumCl'rd door
Kaurismaki) gaat over een zeer elgl'n-
tiJds probleem: \\'erklooshl'id. !lolTa en
Lauri lopcn allebei tegen de ventig.
Kimleren zijn er nid, en doordat ze ook
aHhei een b,lan hehben, kunnen /l' zidl
,lf en [Oe een aanschJ.f permineren. 1I0nJ.
is hoofd-kelner lil een groot rest;H1rant
in Hehinki, I.auri zit op de tram. Als de
film hegint komt Lallri juist thUlS met
een kleuren-televisil' die hij op ,lflll'-
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taling heeft gekocht. Dat blijkt echter
een al te roekeloze daad te zijn ge\west,
want kort daarop hoort hij dat hij wordt
ontslagen, En het stel is nog maar juist
van die schrik hekomen als ook Ilona op
straat komt te staan.
Hoewel ze aJteheÎ niet te beroerd zijn om
aan te pakken, is het niet eenvoudig om
een J.ll<lcre haan te vinden. Hun dagen

staan al snel in het teken
van stel'ds armoediger
haantjes dil' toch nog al-
lemaal uitlopl'n op even
zovele mislukkingen.
Hoe langer de situatie
duurt, des te dramati-
scher wonkn de geheur-

tenissen, Ik televisie wordt wt:ggehaalJ,
even'lls de meubelen die nog niet waren
;lfhetaald. Als Llllri en !lona hesluiten
n1l't hun laatste geld een gokje in het ca-
sino te wagen, hoef je :tlmet eens te kij.
ken om te weten dat ze ook daar zullen
verliezen.

.\bar juist J,ln loopt !lona een van haar
voormalige collega's tegen het lijf. Hij
wel't hoe gOl:d ze in haar werk was, en
advlseert h,lar om cen eigen zaak op po-
ten te zt'tten, Ilona is daar hest Hlor dc
vindl'll, m~ur het grootste probleem
vormt vanzelfsprekend ht:t geld, Dan
blijkt dat hl,t lij heel soms ook wel cens
kan keren in een menseleven, want als
!Iona"s vroegere hazm, die is uitgeko,:ln
uit het restaurant, hoort van Je planncn
van Ilon;l, lS ze maar al te graag bereid

om haar geld in die nicuwe z.,uk te stc-
ken, De wolken drijven wcer over, en
voor lIoua en I.auri hreekt de zon
door.,.

Aki K,lurlSmaki, die dit iaar \"Ccrtig
wonlt, \'estigde zijn Ilaam huiten zijn ge-
boorteland Finland in 1988 met Aricl,
een somher tijdsneelJ dat werd gevulgd
door een voor Kaurism;lki's doen hilari-
sche produktie over een popgrUl'p,
Lenlllgrad Cowboys Go AmerÎCa. The
,\\arch factor}' Girl, o\'{'r de wraak V,lIl
een fahrieksmeisje op haar lafhartige
minnaar, was ('chter weer een 'echte'
Kauriamakl: kalm, simpel en zwartgal-
lig. La Vil' de Boheme uit 1992 was een
zwarte komedie, geinspireerd op el'n be-
taand verhaal, en de ironische crimi I
Hired A Contract Killcr was in feite ook
een sourt zijsrapje voor de regisseur.
.\har de [(l;\dmo\'ie Take Care of Your
ScarfTatjana was opnieuw een origlllele
Kaurismaki.
In vrijwel al zijn films cast Kauristllaki
dezelfde ml'nsen, nwt als glansnummer
Kati Olltinen die nijna zijn handelsmerk
is geworden. Zc was een aangrijpende
.\latch Factor)' Gir!, een onderkoclde
Tatjana en ze is, in [)rifting Clouds, een
zeer vastheraden (Jona. Kaurismaki
heeft moeite met de liefdeloosheid van
de hUidige wereld, Ih.nom voert hij in
zijn films altijd cmoti('s op, al verstopt
hij die Ilog zo vakkundig onder Z<"l'reco-
nomisch geschreven scenario's, l'n laat
hij zijn personages nooit huilen, bchell
of elkaar zichtbaar beminnen, Juist
daardoor zijn zijn films tot een mini-
Illum teruggd)rachte juweeltjes vonr een
echte lidhehher. Hij zal er nooit de \'ele
dollars mt:l' vcrdienen die Renny Hadin
in Ilollywood op zijn giro-rekening hij-
g('schreven krijgt. .\Iaar waarschijnlijk
is hij veel gelukkiger met een pJ.J.r goede
recensÎe, En die krijgt Renny llarlin
weer niet.

/.e(llwre /',1/1 Opzedalld
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DIFFERENT FOR GIRLS

Dl.' Britse produktie Different for Girls
g,lat ;lls een van de ('crsten serieus in op
het fenomeen transsebualiteit. De film
begint met een afschuwdijke sçene op
l'en kost ••chool, waar een groep jongcns
l'en klasgenoot gen,Hldoos pest ml't 1.IJn
homofiele gl'drag. Sle-chts l'en van heli
komt voor de wanhopige scholier op.
Jaren I,Herlopen Je twee e1k.Jark,tterlijk
weer t('gcn Ill't lijf. De ridder van des-
tijds is nu broJlllllerkoerier. De knul die
hij ]<lrel1geleden uit de Jlloeilijkheden
hidp herkent hij a,\nvankelijk eçhta
nil,t. want dil' heeft l.ich bren 'omhou-
wen' en Îs een lTlooie nouw gewordl'll,
Op l'ell even \Trmakeliike :LIsontTOl'ren.
de-manier worden vervolgens lil' toena-
deringsp()~lllgell van het stel geschetst.
h'n a,mr,lder!

dn} wel o\"l'rdag l1<lar haar werk, zo
komt hij te wl'ten, Het lijkt tot een
vriellScahppdijke relatie te koml'l\ tuS-
sen de twee. want dl.' \TOUWherkent
h,lar slachtoffer niet. Als hij llÇh eçhter
bl'kend ma.lkt en alsnog probeert e('11
,lIltwoord op zijn vele \'r,\gell te krijgen.
merkt hij dat zij nog ;lltijd 'lchter haar
politieke standpunt van destijds st,lar.
Een sober en onopgesmukt, l'n lLurdoor
zeer aan!.\rijpend relaas.

\Vie altijd h,lJ gedKlu Jat de tijJ ,11k
wonden heelt, komt hii La SeÇ(lllda
Volta bedrogen uit. De film gaat over de
nasleep van de terrorischl;' aanslagen V.lIl
Je Rotl'"Armee haktioll uit de laren ze-
ventig. ,\lherto is een professor aan de
uni\'l'"rsiteitvan Turiin, Twaalf jaar gek-
den is er een ,un..bg op IH:mgl'pll'l'~J.
De kogel zit nog altijd in zijn hoofd,
waardoor hij nooit llc gelegenheid heeft
~ekregen om liçh over die gebeurtenis
Iwen te ldten, Als hij op een dag een
jongl' VTOUW op straat ziet lopen, her-
kent hij in haar dq.;ene die hem inderri]d
heeft beso.:hotell,Hij maakt kennis met
haar. Ze I.it een lange geval\~enisstr'lf
uit, 111,larmag onder strenge voorwaar-

LA SECONDA VOLTA

de middelbare leeftijd niet hebbl"ll lK'-
reikt. Dl' een IS,11tlllg werkloos, l'n al••
de film begint krijgt ook de tweede lijn
çonge. Als ze op een delg via via een ou-
Je bus up de kop tikken l"Ilombouwen
tot patatkra,lm, lijken ze uir de zorgen,
I'ooral met de wereldkampioenschappen
voethal in het verschil't. .\bar het zaken-
leven ei••t veel van een vriendsçhap. En
ook de respeaÎevelijke \Touwen kijken
heel wrsçhil1end tegl'll Je dingen
aan ...The Van is een kleinschalige. ty-
pisçh Engelse film Illl't enigsz.in••gedur-
gecrdl' br;lktl'rs, maar subliem gespeeld
en vooral uitstekend \",111sfeer.

The Van is bet derde Jeel van dl' L.g.
Ibrrywwn-trilogit" van de Ierse so.:hrij-
vcr/onderwijzer RoJdy Doyk, De vorige
twee, The Commltments en The
Snapper, werden ,11verfilmd, The Van
wordt Joor ingewijden heschouwJ als
de minst geslaagdl' van dt' drie verfilmin-
gen. maar wie gCl.:harmeerd is van dt"
raUWl',\'olk••e humor van Dovk.z'll be••t
gl'niett"Tl,Ditmaal gaat hl,t: net al•• in
11rifting CIO\lds, \101 werkloosheid.
Centraal staan twee mannen die nog net

THEVAN

De Amerikaanse dOCUlIlcntJ.ire \'\lhcn
\Vc Wefe Kîngs won dit i.l'lT Je Oscar,
l'll terecht. Dlh.:umel1t;lircs worden
stenI.. vaker als hioscoopfilm uitgc-
hrJ.chr, en dikwijls lenen ze zidl ,bar
ook uitstekend voor. \X'ie zich de has-
kethallfilm Hoop J)reallls nog bn her-
inneren, weet precies wat ik bedoel.
\Vhen \\le Were Kings volgT twee
Amerika,lIIsc boksers, :\Iuhammnl Ali
(CassJUs Cby toen hij nog geen moslim
was) en C;t'Of}-\C Forcman, die in 1~74
naaf Z,lirc atrcisden om J'lM, op het
cominent \',111 hun verre voorvaderen,
('en beslissend titclgc\"{'chr te IevCfen dat
hekend wu worden als Thc Rmnble In
Tht, Jungle. De media hcstcnlden ellorm
vcel aall(bcht aan het l'n:nCl1lcnt. Ik
krachtmeting wcrd uiteindelijk nog cms
zes weken uitgcstdd, llIaar A1iwon na
:Leht ronden. en lIlaakte zijn reput:Lrie,
'hij danst al~ een vlinder ma,lr ~tn'kt ,lIs
l'en hij'. helem,tal waar. D,larn,l;lst komt
hij uit de film n:L,Uvoren :LIseell ~terke.
le1Îbewuste en vooral ln'r geestige per-
"oonlijkheid. dil' lÎ..:h optrekt aan zijn
sport. en Jie ook politiek een zeer duide-
lijk \>tandpunt inneemt. AI ml't ,11een
sl:hinerende film, gelardeerd mn hoei-
ende ouggetuige-verslagen V:LTlmen"l'n
die er een kwart l'euw geleden zelf bij
wan'n (o.a. N"orlilan .\Iailer) en erg veel
opzwcpende Jllllziek.

WHEN WE WERE KINGS
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Ten Onrechte In het tv programma Zemhb werd een
ovcrzicht gegeven van het aantal Z.g. reli.
jongerengroepen in ons bnd. In gesprek-
ken met deelncmers werd een overeen-
komst tussen de verschillende groepen
duidelijk. Hct zingen vJ.n gospelsongs cn
het emdeloos praten over God • .Jezus en
het hiernamaals is regel. Het lijken geluk-
kige kinderen, maar van het kijken er-
naar als buitt'nstaander, wordt je bepaald
nict \'folijk. Ze beantwoorden vragen op
een wijze als destijds de volgelingen van
.\fao, maar dan zonder het rode boek ie.
De ontwikkeling op zich is natuurlijk wel
biiwnder. Immers de kerken lopen leeg.
vooral waar het gaat om jongeren, terwiil
bijna elke zaal te klein is vour deze nieu-
""c stromingen,
Indien het werkelijk zo is dat wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst, staat de
Evangdisdle Omroep in omwikkeling
nog wat te wachten. Deze omroer heefr
een niet te verwaarlozen aandel.' in dit
fenomeen, dankzii een aantal TV domi~
nees in vaste dienst. Een stelling van som~
mige ouders die hun kiuderen zien op-
gaan in dczt" groepen is, dat ze het altiid
minder slecht vinden dan versb,lfd raken
.\an drugs.
In gesprek met een dominee in ons dorp
leg ik hem miin verbazing voor over dal.'
ontwikkeling. Ook ziin kerk loopt leeg en
het aantal jongeren is op twee handen te
tellen. Zijn visie is heel eenvoudig en dui-
delijk. Hij stelt dat je als dominee hezig
kan ziin met het hiernamaals en het hier-
nUJllaals. Het mogc duidelijk zijn dat in-
dien ie alleen nlt't het eerste bezig bent in
reLuie tot jongt"ren, met daatomheen wat
toeters en bellen, succt"s van een grote op-
komst verzekerd is zoals bliikt. Het be7.ig
ziinlllet het hlermllllJ.als vergt .lanzienliik
meer inzet en het liikt iongeren steeds
minder aan te spreken. aldus onzt" dorps-
dominee.
Als een nict in een God gelovig mens, met
een belangstelling vuor dergelijke unt-
wikkelingen, word ic dan toch J.an het
denken gezet. Bij Ilader inzien hJiikt dan
hoe dicht je hij die dorpsdominec staat als
ie \'an hem verneemt waar ziin dagtaak
uit bestaat. Eigenlijk zon Je hem Jat suc-
ces gunnen, omdat hij bezig is met de
praktijk \'an ht,t dagelijkse leven met al
ziin prohlemen.
Hoe eenvoudig is het dan om in een sta-
dion tegen duizendl~n jongert"n te ro(-'pen
lbt .Jezus lecfr. WJ.t is dan het werk van
een TV dominee simpel om met l'en
groep jongeren langdurig te praten over
bijbelteksten. Bij deze wijze van verkon-
diging \.•lll het evangelie is dan ook geen
enkele vorm 'lau demagogie vreemd.

Cor Out

Onlangs werden lil Engeland voor de
l.ovce1ste keer et"n aantal tot kvenslJ.ng
\.eroordeelden vrijgelaten. ;-.Ja 18 jaar
bleek justitie haar dwaling in te zien en
werden de Bridgewater 3 ( het waren er
vier, maat een over1ced tijdens gevan-
genschap), niigelaten, voorafgegaan
door de Birmingham 6 , de Guildford 4
en amleren, allen slachtoffers van Justi-
tiële dwalingen. ::'\u zal niet elk iustitit"d
app;lfaat werken wals dat in de West
~tid1ands in Engeland, maar toch blijkt
het wettig en overtuigend bt'\vijs niet al-
tiid zo wettig en overtuigend te lljn als
wel gewenst is. Hoevelen zouden al de
doodstraf ondergaan zijn, terwiil zii on-
schuldig waren? HucVl'1cn worden niet.
ook na vrijlating. voor hUil levell ge-
brandmerkt op grond van misdaden die
zii niet begaan hehben? Als er een les ge-
trokken kan worden uit het veroordelen
van onschuldigen is het deze dat in elk
geval (Ie doodstraf te onherroepelijk is.
Overigt"ns de doodstraf als zodanig is in
striid met de mensenrechten t"n de waar-
de die een maatschappij over het alge-
meen aJ.n het levcn hecht. Moord is
verhodcn en moord met voorbedachte
rade is al helemaal een \.an de ern~tigste
misdrijven. ~1aar dc doudstraf is óók
moord met Voorbedachte rade, et"n straf
die niet meer te hcrrot'pen is, dus ook
niet hii gebleken onschuldigheid. ~'L1ar
wat \vil ie in ecn wereld, waarin nog
steeds oorlog gevoerd wordt en ht,t do-
den van de medemens soms levenslang
opleven en soms ccn lintje.

Leun Wake

\

Leuk is het niet als je ten onrechte ergens
van heschuldigd wordt. Overigens geeft
her ook geen prenig gevoel als hlijkt dat
je - laten we aannemen te goeder trouw -
iemand ten onrechte van enig kwaad
hebt bericht.
Het verschijnsel vall her ren onrechte he-
schuldigen is overigens niet van vandaag
of gisteren. Al aan her hegin vall on~.c
jaartelling zou iemand ten onn'chrc be-
schuldigd cn <lan het kruis genageld zijn.
Een beschuldiging waarover nug steeds
dooT een deel van ht,t gelovig volk op dl:
wereld gesproken wordt.
In hl'paalde gcvallen is het .untal gepre-
senrt'crdc zonde hokken groter dan het
aantal daa,hvcrkclijkc oorzaken. Neder-
land zou schuldig lljn aan de Franse
drugsprohlcmatiek, ;lsielzockers, vluch-
telingen en allo\:htonen aJ.n de werk-
loosheid en de pers lllede s\:huldig aan
de recente golf van kindermoorden.
Het meest \vordt eell mens gt'krenkt J.ls
hij of lij door eeo valse beschuldlgiog
getroffen wordt. Die ervaring zullen \T-
kn al in hun kinderjaren hehhen opge-
daan op het moment waarop de meester,
in zijn onmt"telijke wijsheid, het verkeer-
de kind bestrafte. Hoc oneindig veel er-
ger moet de verbiistt"rl'nde ervaring zijn
ten onrechte veroordeeld te worden we-
gens moord en 'Trvolgens levenslJ.ng te
,vorden opgesloten uf up termijn te wor-
den gecxecuteerd. Zelfs de keuze tussen
de kogel. ophangen. een inÎeaie of ge-
woon onthoofden heilOort veelal niet tot
de voorredlten van de ter dood veroor-
deelde,
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Een versla en leven?

De reis van de I e flessen

,paiale IIIdlai.lIell de lu('komst
vo()rspeld('ll of pasuollliike w<ld
l'ersch<ltiCII. \Vie hoorde lIuuil
p<lIlllet klassiekc "Or<.lkd l'all
Dl'lphi.' of I'<lllde 16e eeuwse
"f!rofetieell I'<lllNostraJ,lIIl1fs .'?
\'<lnoudsher stund ook di' ora-
kelkJmst hl ehill<l 01' een hoog
peil aldn> de inleiding bij de P,IS
wr~chenen eer,te Nederlandse
\"Crt:Jlingvan dt' Ling Ch'i Ching
een klassiek Chinees orakel. Oe
rite! hetekent "Klassiek werk

over geesle.
lijk scha-
ken - en I'er.
wijst naar
de twaalf
sl.hijnn die
bij het ora-
kel gebruikt
worden en
die O\'ereen-
komen met
de SlOkken
uit het
Chinese

schaakspel en t1ll't onlC damste-
l1en. De s,lmens!c1lers, het
Amerikaans/Chinese eehtpaar
Ralph D.S.1wyer en .'llei.Chum
Lee S,lwyer vertaalden het werk
uit ht'f Chinee, en vuorzagen het
van commentaar. Het orakel is in
China al eeuwen populair en de
Sawyers hebben he! na twintig
jaar ,tuJie van de praktische t"e-
passing in China, Taiwan. Korea
en Japan l'Oor westers gehruik
toegankelijk gemaakt. Het hoek
hevat de 125 trigrafen die moge-
lijk zijn na het "''('[pen van twaal(
munten of schilfjes door degene
die het urakel een I'raa~ voorlegt.
Bij elk tri~raafhoort een orakel
tekst die een situatie of prohleem
om~chrijft, de intenll' d •.namiek
ervan en een gedichl dJ[ de sub-
tielere betekenis verwoordt,
Verder worden steeds vier klas.
sit'ke commentaren weergege\'Cn
plus l'en eigentijds cummel1!,lar
"an de Sawyers.
Voor "kenners~ zij opgemerkt
Jat de I.ing eh'j ehin!/; geen aan.
vullende specialistische kennis
vooronderstelt. zoals hij tatot.
Door zijn grotere algellll'l'nheid
en tijdgebondenheid is he! hoek,
na,u mijn per~(>onlijkc indruk, in
dae tijd minder praktisch hruik.
ha;lr dan de I Tjing. Niem'min:
als historisl.h kunstwerk een heel
interessante en mooie uitgave!
Ralph D. en Mei-chun Lee
S:mycr: Ling ehï Ching. Ankh-
Hermes, Deventer 1997. Geh.
312 blz. f.60,--. F,S.

De Ira,lIlse schrijver Kader
Abdolah (1954) studeerde na-
tuurkunde aan de universiteit
\-an Teheran. Na zijn studie was
hij direClt'ur \'an een emhallage-
hedrijf terwijl hij tn-ens lit('mir
actid was (publiceerde in Iran

stellingen I'an haar hewoners.
A,lrJe werd mili<lrden ;,Irell Kele-
,1"11Foor ""'1 bep.I,lid doei Ke-
sticht. Ze ;:UII ,.ell illterg"I<ldi.
sehe ruilbellrs I'our i>lform<ltie
ziin, Jeell'<ll1 eell ellorme biblio.
theek tl'd<.lrgeXel'ell, IWII,de, 1'("
Ic IIIdkwCRell /I('I/',I<.IrdwadelI'
eell L"'l'ellde Bibli()the,'k, om
precies te á;ll.
De mens maakt deel uit van die
hihliutheek en de I'leiadiers be-
treuren het lCl'r dat de onvoor.
slelhare lllugelijkheden die in ons
[):'\A zijn opgeslagen nog zo wei.
nig {Otontwikkeling z.ijn geko-
men. (Zo gehruiken we hij\'. ook
nauwelijks 10% van onze her-
~encapaciteitJ
Het is on;:e bedoeling um ;ul/ic
reIl Kroier beeld l'<lll jc
l'lci"disch-ell ,Ierrell.erfd.'d te
K(Tell ell om jllilie te illspireren
um ,'('f<llllll'()ordeliik..." m()l'di.
Ra, roekdo;:a ell prolijker "11.'11'
,"'11 Ic ;:11'1.
Daarvoor halen de rleiadiets "er-
volgens heel wat uverhoop,
waarbij ze voorspellende en pro-
vu..:eren<1euitspraken niet schu-
wen, Een kleine greep uit de on.
derwerpen die aan Je orde ko.
men. Gra,\llcirkel-symho1en, ge-
luid~trillingen van dolfijnen en
wah'issen, archeologische vond-
>ten en oeroude inscripties, "gou-
den" mummies en kristalsche-
(kis, houwwerken en tijdtaiels
\',ln uude culturen, allemaal za-
ken waarV,\ll wc de diepl're hete-
kenissen nog maar pas heginnen
te ontdekken. Het hestaan hl'!-
kennen van poongehieden op
,\;lrde als dourgJn)::en vuor ener-
gie, tijdreilCn en andere dimen.
~ie~,Je waarnemeningwl'rmogen
\wanderen door klankcommuni-
catievormen al~ intoneren en ho-
nntoonzingen. Dl' werkelijkheid
(leren) waarnemen met niet al-
leen je logische verSlJnd mJJr
ook je gevoel. Sex en'aren als een
~piritude verkenning. Andere
functies z-Îenvan zon en maan.
Andere waarden leren hl.ehten
aan stern.n en dood.
De opwaardering Lx'vorderen van
kinderen in een zi~'h vernieuwen-
Je cultuur. Het is slechts l.en
fractie van de vcle hoeiende za-
ken die dit hoek ter overdenking
hiedt.
Barbara ,\hrciniak: Onze
1_C\'endeBihliOlheek: Aarde.
Vert, Kl.nee Bo\!. Uilgewrij
I'eliet, Tiel 1996.232 blz. f. 35,-
F,S.

Sind, hel heRill Ja tiidell heeft
Je mellsin"d zich ''''ággeholldell
met ()wkelbmst. lil t'fi;l('t'/ <llle
{lIlt"ren "',I<lruuk 11'1werdd liC'
,,,,,,dell zich Il'e! tempels, grotten
of allderl' heiliKe pl'l<ltsen, "'<1<.11
hogepriesters of Si,IIII.;IlIell 111('1
/Ie/JUlp1'<.1111)('p<l,llderitllelen 1'11

Chinees orakel

In het macutTlllmmmer was er in
deze rubriek ,l.\nd."ht voor de
Les~en \'an de Pleiaden in
£brbara ~tlrciniaks hoek:
Brenger, van de D.Igera,ld.
Inmiddels \'l'Tscheen uok het ver.
volg Onze b'ende bibliothelk
Aarde VJn dezelfde auteur in sa.
menwerking met Karen
.\1arciniak en TerJ Thoma"ln
drie illlroductie, vertelt clk van
hen iet, owr de hijzondere tot-
standkoming van deze hoeken en
uver hun werkwijze en inspir;Jlie.

hronnen.
Dan vulgen
twaalf
hooidslllk-
ken met up-
nieuw de
mee,t faSCI-
nerende vi-
~ies van de
Pleiadil'rs
op onze pla-
neet Aarde
en de doel-

De Dolfijn is geschreven voor de
dromer in leder van ons ( ,'ol~ens
de auteur).
Het is het verhaal van he! leven
van een dolfijn, die niet dal~ene
doet dat v:Jn hem \"Crwacht
wordt. Deze dolfijn. Daniel
Alexander, he~pcelt gra.lg de gol.
"en. Al, een ,'olkerde ~urfer. he.
rijdt hij de Il\oeilijkstc golven. De
kudde dolfijnen. waarlOe hij be-
hoort, vindt dat maar vreemd,
Dolfijnen horen een groot deel
van de d:Jg op zoek te ziln naar
voed,e1, vnlgem hen.
Daniel heeft echter een stem ge-
hoord, die hem uitnodi~t zijn
dromen te volgen, en zijn eigen
weg te ~aan. Die uitnodiging
sprl'ekt Daniel wel ,Ian: er moet
rellSlo{[e meer l.ijn dan ,lapen en
eten, denkt hij,
Hij verlaat de kudde (en dus Je
heschermde wereld) en gaat op
zoek naar de I'olmaakte golf, om
deze te berijden.
Daarmee gaat hij een eenzame
weg. :\bar, het lukt hem om zijn
droom te verwezenlijken. En,
wanneer hij weer terug is hij zijn
kudde, inspireerl hij met zijn
avontuur de andere dolfijnen.
Sergio Bamharen vindt dat men-
sen eigenlijk alkmaal de stem
vall hun hart zouden moeten vol-
gen. I-kt hoekje z_aldan uok wel
bedoeld ziln, om mensen die vuur
een keuze SlJan, een riem oncler
het hart te steken, Een buekje nln
weg te gel'en aan lllensen, b.'n
hoàje om misschien e\"Cnzelf te
kzen, wallllt'er ie van dit soort
hoekjes houdt.
Sergio Bamharen: De Dolfijn,
Uitgeverij Speclfum, 96 hll.
fl7,.ï0.

De Dolfijn

Lessen van de Pleiaden

Ik was van Afrikaanse afkomst,
maar niet uitslllitend. :\1ijn moe-
der was een Carihische Houwen
dit was wat ze zagen als ze naar
mij keken: het Carihische volk
was versLq.:en en ven'olgens uit-
germ'id, weggq~{){)idals onkruid
in een tuin; her Afrikaanse wIk
was versla).:en maar hJd het mer-
ledd. Als ze naar mij kehn, Z,l~
gen ze alleen ht,t C<lribischt"volk.
Ze vergisten zich. maar dat \'er-
tdde ik hun niet,
Aan het woord is de
Dominicaanse Xucla, vertellende
ik-figuur in De autohiografie van
mi,n moeder \'an dt' Carihische
schrijfster Jamaica Kincaid (gt"
horen op Antiqua, woom en

werkt sinds
- haar znt'n.

tiende in de
V.S.). Xuela
groeide op
zonder haar
eigen ou-
ders. want
toen haar
moeder
stierf in het
kraJmhed,
\'ertrouwde
de vader

het kind tot' aan de vrouw die de
was voor hem deed. Haar lel'l'n
urloopt in lidddoo,heid en rc.
rughlikkend analyseert XuelJ
meedogl'nloos de ,11even Ht"ug-
dclole levens van de ~mol:ders~
uit haar jeugd. Sprekend over
\ladame LaBatte hijworhecld.
de enige met wie ze wel een
vriendschap,hand had, stelt ze: te
willen wat ie nouit zult krijgen en
er te laat achterkomen dat je het
nooit zult krijgen is een !en'n
overspoeld door drocfeni,. En
over haar vJder: :\lijn vader kon
nietliefhehhen, maar hij geloofde
Jat hij het wel kon en dat muest
volstaan, omdat misschien de
halw wereld J"t wel 70 voelt.
(..... ) Hij had lief, hij had lief; hii
had lichzelf lief. ,\Iisschien is het
eigen aJll alle mensen?
Hoewel hi{lere triestheid troef is
in deze krachtige, schim'rend ge~
schreven roman. wentelt Xuela
z.ich niet permanent in shlCht.
offerschap: ze kiest, ze ve•.:ht, ze
!t'dt. Vrouw van een verslagen
volk? Vergis u niet.
Jamaica Kinc;lid; De aUlOhio!/;ra-
fie \'ao mijn moeder. Vert.
Kathleen KUilen. De Geu~, Bred'l
1996. Gcb, 192 hh. F32,90.I'.S.
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SUlntie i. O.erop.nnen

Stijntje is overspannen

W:l:lrmee
ze wordt
uitgebeeld,
de enkele
lijnen, is ook de weergal'e van
W:ltesscnlieel is, Dit weerspie-
gelt ook het onderwerp over-
spannenh<'id. In al lijn simpel-
heid is o\"t'rsp:lnnenheid een ru-
zic tussen het lichaam en het ver-
st:lnd. Hel verstand zegt 'g:l
door', het lidl.:\am legt 'stup
('ens even'. Lich:lam en verstand
kunnen lang ruziën. Een beetje
omdat het ver,t:lnd de feilen niet
aceepre<'rd, de klachten top-I O.
h'n :lardig ooekje met alle feiten
op een rijtje, simpel en gt'degcn.
Voor wie het mCClll:lakten voor
hulpverleners.
Stijnt;e is uverspannen, Een gids
vuur (bijna) olersp:lnnen men-
sen, Remsje de Grurler en [)i~'k
Bruna, Hel Sp('clTum, 1996.
f 19,90. (J~IvL).

Ik !leb gezochl,
genmden en verloren
en weer opnieuw gl'ZIk:ht
tord,lt ik het Weet vond
een mens wordt luveel meer
dan eens geboren
('n voor wie loekt i~op 'n dag
de cirkel rond
Toon Hermans: SUG<'d:lduen,
versjeven verhalen
Uitgeverij Fontein.

Zoektocht

Immy lleycr
Wim Hey
JUU.'I {'<l>l1.<l>l1{"11
JOilll Maens
fr<luk Spol'!.'tr"

Wann('er ben je over~p,mnen?
\I;'ar is het en wie worden er
overspannen? Op al deze vragen
wurdt kort en helder antwoord
gegeveu in het boekje Slijnrje is
{herspannen. De boodschap is
duidelijk: H(,t kan I,elfs Stijntje
overkomen en we moeten cr niet
:ll te moeilijk over doen.
W'aarom wordt hier g('bruik
gemaakt van Slijnt;e? liet is nug
zo gek niet om het langs dele
weg te verduidelilken. In
oversp,lllnen toestand is er
behoclte aan eenvoud. Even
geen Illoeilijke dingen, E"en
terug naar de lecfwerdd van h"t
kind. :'\<aar,pelen en naar onver-
,lntwoor-
delijkheid.
Stijlllje i"
het ge-
wend om
zich een.
Hlll<liguir
te druk-
ken, D•.•
eenvoud

duel niet
weet te be-
rcikl'll, [!.<li/t
OI'er tul de
simpele fy-
sieke ll<Jlli-
d<ltiel'<lll
ziJII sl<lciJt-
offer. lJ,u
docl is lIiet
meer ell met
minder d<ln
lmul, geld
/'>/ lI/<ldJf,
Charles van
der Leeuw is meI de~e uitspraak
op hladzijd(' S2 niet meer mis te
verstaan, de Storm over de
Kaukasus is een :l:lneenschake-
ling \',ln gew('ld tussen rivali~e.
rende groept'n van rnemen in de
landen Azerbeid~_jan.~ogorno-
Karahach, :\"achitsj('van,
Armenië, Geor~ië en Abch:lzië.
Het boek behandelt de landen in
hOl'eng•.•not:mde volgordt: en
confronteert <Ielezer lllel een
veelvoud vall namen vall pcr,o-
nen en partijen die elkaar naar
het leven s!Jan. Van der 1c(,uw
deinst er ~c1fsniet vuur terug UlIJ

tln-eduizend la,u geschiedeni, de
revue te LHenpaS>l'ren, een on-
dernl."ming die voor menig lezer
nict van belang is. Wel wordt er
mee duiddijk gemaakt dat de
Kaukasus geen gl."hiedis dat op
zi,hzelf st:l:lt. Het is rijk aan
grondstoffen en li~t gunstig, al,
hl'! WMein het 'emrum van de
wereld, lUssen de Kaspische ('n
de ZW:lrte Zee. Hel is daardoor
gewild grondgehied. Zo gewild
dat alle strijd die er om gevoerd
wurdl met zich mee heen ge.
hr:lcht dar de landen in armoede
en ven':ll ziln gcraakr. Van {Ier
Leeuw beschrijft d,lt alles met
irunie en vCTzuchting.Geen ple-
zierig boek dus, wel interessant
voor wie cr meer over wil weten.
Charles van der Leeuw: Storm
o.'er Je Kaukasus.
Babylon-Ik Geus, Amsterdam
1YY7. 2l'iY blz, F. 39,90. (j:\hL)

In 19Y(; werd Tonn Hermans
KO.
Uit ongepubliceerd materi:lal
~lelde \'('im Haleu ( zijn uirge-
\'erl e•.•ti hoekje samen.
OngeY('er 10 j,lar geleden kW:lm
het eerste bund('ltje van Toun
uit: LiJ.\jwnin het gras, Silllhdien
verst'henen ('r meer dan 20 ande-
re boekjl."s.Bijna iedereen h('ch
wel eens iels uil zo'n bundeltje
gchoord, Je:hoort citaten hij hu-
welijken en begrafeni<;sen.
Toon sl:hrijft voor veel men,en
erg herkenh,lar, liet is gl'Cll
diepgravende poëzie. Dal maakt
wat Toon ,eh rijft makkelijk toe-
gankelijk. Soms wat te llukke-
lijk,
.\laar I'oor wie ervan houdt:

80 Gedachten, versjes en verhalen

Storm over de kaukasus,

De /lclil1tgstdlmx I'''''' de /lo('kclt
I.,mt/eill /98/ (werlt'dclI P<llil
Brllnlolt hliift /I('sl<l<lll,schrijft de
uitl'C\'cr in de vierde uitga,'e van
het boek Geheim India. dat een
venaliJlt: is I'an het engcl~e'A
search in sccr"'llndia', De uitge-
ver had ook mogen schrijwn dat
de belangstelling toeneemt. Er is
behoefte a:ln zint:e"int:. Er wonJr
naarstig gezocht naar antwour-
den op levensvragen en menigc<:l1
ga.u in andere culturen te rade
bij andere zingevinp,td,('k
Het hindot'Ïsm(' hijnmrheeld.
!'aul BrUl1tOllschrijft er over, op
een nuni,'r die fri, i, en oor-
spronkelijk. \X'am not: maar wei-
nig men~en gingen in de jaren
dertig na;u India om er kennis te
nemen van de religieuze traditie,.
tiet hoek gJal \"(H,ra!ovcr ont-
moeting<'n met bijzondere men-
sen, iot:i\. :\Iensen die niel met
hun kenni, te koop lopen. De
kennis waM het naar hun mening
om g:l<lt,hodt niet te worden
verkondigd, zeggen ze, een ied•.•r
die er klaar \"(lllris t:a:lt er uit
zich/elf naar up wek en vindt het
ook, hocwcl de weg lang (meer.
dere levens) en eenza,Hn is.

llrunton is
al een zoe-
kende, zeg-
gen I.lln
ga~theren.
en memg
jogi he-
weert dM
zijn hezoek
al werd ver-
wKht. Dat
brengt jogi
cr!Ue extra
cn hill_on-

dere aandacht ,Ian hem te beste-
den waardoor een deel van de
kenni~ to,h wordt overgedrJgen.
Ecn hoek \'01 \'Teemde maar
moOlt' vnhalen. Het is in hel b•.•-
gin van de Jntiger jaren geschre-
ven, dus IIrunwn heeit het hecti-
s~'heleven van het huidige India
niet gekend. Voor het bock is dat
een rre, geen g<'Zeurover moeilil-
ke toe~r,llldell, en lekker veel ro-
mantiek. \Vie in 11<'t~roor van
Brunton wil reizen, moct wel re-
kening hOllden met veranderde
()mstandigheden,
!'aul HrunlUn: Gehcimlndia,
Ankh-Hermes, DC\'enter, 1996,
](,() hll" F, 15,- U.\hL)

Geheim India

Hoe fmtstad>! oorlogen? Dl'
l'r<lJg i$ 1,,,II'erU'<lcJitillg m,lIIr
dl' ,mtll'oorden zi;n l'i/<lk IJa-
hll/ffelld b<l"':J<lI.De wereldpoli-
tiek is door de ge:;("hi(',h'l1/$ ht'('11
,'<'11<l<lllel'/l$cJi,lkeling [,<l'1 illti-
mid,ltie, i/fper$illg 1'1/(IiJllt,I!!,'.

[-:Illl'ie met die middd/,'1 zii'l

twee verhal('nnundels). Abdolah
raakte netrokken nij het ,'crzet
tl'gen de dio::tanmr in zijn land en
moe~t in 1985 als gevolg da,lrvan
Iran ontvluchten. Op uitnodiging
\'an de VN kwam hij in 1988 als
politil'k ,'Iu(.'hteling naar
:\"ederland. Zijn direct in het
;-'kderhlllds geKhreven debuut
De Adelaars kreeg bijzonder
goede kritieken en werd bI'.
kroond met het Gouden Ezelsuor
1994. :-'1ctzijn tweede verhalen-

bundel De
- melslesen

de partiza-
nen was hij
niet minder
succesvol:
l'Uor dit
boek ,mt-
ving hij het
Charlotte
Köhler-sli-
pl'ndium.
Hetzournij

niet verbazen wanneer zijn uu-
bngs verS<..henenroman De reis
van tic lege fleswn zeker zo goed
1<11worden ontvangen.
Kada Ahdolah \'('Tlelt in dal.' Tn-
man op een sohere doch zeer in-
dring('ndl' wijn' hoc Bolfazl, een
politieke vluchleling uit IrMl, met
vrouwen kind ecn nieuw hestaan
in Nederland probeert op te bou-
wen. liet gaat ewnwel niet 'llil'Cn
om d(' positie van de pulilieke
vllK"htelingmaar ook om andere
vormen van ballingsch,lp. Zijn
Iltllnosexueh.' huurman Ren~ is
ook iemand dil' duor de maat-
schappij wordl uilgekolsl en net
als hijzeli werkloos. Voor her feit
d,a Bolfazl gem werk heeft
~ha,lmt hij zio::hdiep: Ik Ii,d het
~el'(Jell't'lI ziekt' $old<lJt te ziill,
d<lcht ddt dU" N"dal,lIId$e mali-
"eli '1<l,lrhet frolltl'erlrokkt'1t
UJ<lffll ('11 ik l'erble'l ,U"hterx,,""'-
1'1"1U'<l$,
Op zeer vernuftig •.•wijze v•.•r.
vlecht Andolah heeld('n uit het
dagelijks leven van 1)0lÎazl in
:\"edcrland met verhalen en ge-
beurtenisscn uil ziln Iraanse vcr-
led,'n. Een p:lar lege fles~endi•.•
hij lan~s de rivier zi<,tliggen doen
hcm denken aan de lege flessen
die zijn grootvader vernlllelde,
Fles,('n dil' allema:ll een deel van
d•.•familieges,hiedenis in zich
dragen. Wanneer lijn t:romvada
is overled<'ll gnoit ziln grootmoe-
der de f1e"en in de rivier, ze g;l<ln
"I' reis en voeren de wrhalen 1llct
lich In('e.
Kader Ahdolah is er or e('n im-
ponerende wijn~ in gc~laagd,
zonder een woord te I'ed, een in-
dringend portr('t te schets('n van
een man in h,llIingschap in
~ederl<lnJ. In één woord:
Geweldig!
K:lder Abdolah: De rcî~ van dl.'
lege fleswn, De Geu" Bred'l,
1997, I~Ii hlz. f 29,90,
{\\lH},
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Graag kijk ik noaT een voetbalwedstrijd.
Jij (Jok?

Bij momenten staat een wedstrijd me tegen.
Als ze aan elkaar trekken en duwen,
elkaar lIif balans halen,
op voeten en hielen gaan staan,
elkaar "stiekem" slaan of beschadigen.
Heb iij dat ook?

Ik ben verbaasd:
het !likt of alles mag wat niet in regels staat,
of wat niet door de scheidsrechter wordt gezien.
Jij ook?

Ik ben verbaasd:
als het uit de hand loopt heeft de scheidsrechter !Jetgedaan;
en vinden spelers, commentatoren elI besturen dat er niel/we
regels moeten komen.
Ji; ook?

/ k vraag me af-
kan er nog lekker gevoetbald worden als we zo de tegel/parti;
te lijf gaan?

/ k vraag me af:
kan er nog lekker gespeeld worden als mensen van die andere
partij alleen tegenstanders Z;;lI en niet op de eerste plaats me-
de-spelers?

Ik vraag me af:
als spel tot oorlog verklaard wordt,
als regels en scheidsrechters !Jet belangrijkste worden,
of er danIlog gespeeld kan wurdm?

\Vat uraag jij je af?
Steven

Raadslieden - waar en wie
UurcJu

Oir>chol
Schaarsbergen

Den Helder
S{~...,nwijk
Curaç;\O
D"n Helder
Den I leider
Utrecht (Kmar)
Assen
Dri"huis.
Dcn I leider
D"orn

Seedorf
Ermelo
Rheindahl,'n

Amen;foon

VolktIlDe Peel
Ede
Seedort
Leeuwarden
R"tterdam

Naam
L.J.H. (Lex) Ikekers

I.L. (Immy) Beijer
J. (Jacques) van den Blink
K. (Klazi,'n) '"an Brandw;jk-Wiltjer
C.c. (Tineke) Dekker-Hull<lling
A.B. (Adri) van Deuw:n
:'-1.J. (.•••'arias) van Dorp
J. (joop) Flokstra
R.P. (Rob) Geene
J.J. (jaap) Geuze
W.A. (Barn Helebrij

C. (Carine) van lIinte
A.H.T. (Ad) Horo;,
J.:\.1.UOOSI)van Langen
B.J.T. (Ben) van der Linden
B..\1. (R,..•.•noud) f>looj."n
J.G.J. (jan) NaU1,
V.pI.I\!. (Vincent) PeeIer>
KS. (Kees) ROla
1'. (peter) Samwel
G. (Gerard) Snds
:\.1.(l\larijke) van der Stigchd-Wijngaard
J.W.F. (Jan) Sulman
G.J. (Gerrin v1ielma
:\.i.C. ("brt) Vogel,

T deroon bureau

040-2627909/2627913
026-353278lf2774

0223-6520119
0521-348750
00-59996.17136
0223-6$6820
0223-652089
033-4607702+055-3573741
0591-3S857.3

015$-561222
0343-471210

004942817510, (st. 2285/2286
0341-477!W9/81O
00.4911615-' 1884

033-460705114607698

0493-598872
0318-681695
00-4942S17510, tst 2285
058-2346826
010-4539341/281

MIJTN

.06 - 549 -7913

.06.564 - 2774

• 06 - 209 - 52089
.06 - 532 - 264.1

.06 - 209 - 56820
• 06 . 209 . 52089
.06 - 557 - 5234
.06-541-8573

.06 - 219 - 282

.06.202-764

• 06 • 594 - 228-'
.06 - 533-7810

• 06.500 - 70st

.06-509-8872

.06-678-1695

.06-594-2285

.06.519-6826

.06-213-.1411181

Tdefonn privé
0.18-4212656

073-6445711
0575.530937
\'ia bun'Ju HkR:'-f
0299-40352.)
0522-262273
00-5999658948
072-5641080
0223-644487
0.10-234.1235
0516-S13579

0172.213248
030-2937808
0317-410205
00-49476173578
03S-6234907
00-49-24345995
030.2369593
020-6323785
043-4073044
024-3229069
0318-591675
00-4942818445
0511-472385
033-4952099

J. (jan) den Bo,'r
K. (Karen)Joachim
1.1'.(Irrna) Ouwehand-Jacobs
j. P. (Joke) van Straal"n

Hoofdkrijgsnmcht-
raadsman J.I'. (jOOSt)de Vries
Plv. Ho"fdkrijg,machr-
raadsman J.J. (joan) :'-lerens
Coomherthuis
(raadsman)
(raadsvrouw)
Iraadsvrouw)
lraadsvrouw)

030-6914436

030-6914436

030.6914060
030-6914060
030.6914060 of 6910906
030-6914060

026-3519188

016-362974S

0321-318934
020-4904824
033.4S57722
010-4362191
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