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GEESTELIJKE
VERZORGING:
GEEN KERNTAAKt
In bijlage 3 van de "No\'emberbrief". onder het kopje "Overige niet-
kerntaken", schrijven minister en staatssecretaris van defensie: Voorts
zal eet' groot aantal zogenoemde overige uiet-kemtake1l, dat door de
krijgsmacbtdelen wordt verricbt, kunllen worden gebzmdeld, ver •
kleind of afgestoteu. Het betreft Ol/der meer bet militair penitentiair
ceutrum, bet wetenschappelijk onderzoek efZontwikkeling, de militai-
re muziek en de geestelijke verzorging. Door deze maatregelen wordt
een reductie vatt ongeveer f 60 miljoe" gerealiseerd.
De door de hewind~lieden geventileerde opvattin~, dat de geestelil.k,
verzorginK niet tot de kerntaken kan worden gerekend (dit kenne ijk in
tegenstelling tot arts, maatschappelijk werker en psycholoog), gaat vol.
strekt voorbij aan de bijzondere positie van het militair personeel. Het
bestaansrecht van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht berust
immers op het feit dat de krijgsmacht haar leden in een ethisch-para-
doxale situatie plaatst.(Terzijde: sinds enkele tientallen jaren heeft er
geen bewindsman op defensie gezeten die dit niet nadrukkelijk heeft
onderschreven!). Eenvoudiger gesteld: het verdcdi~en van de democra~
tic, de westerse waarden, de cultuur, de mensenrechten, enz. houdt in
het oefenen en -in uiterste instantie- toepassen van georganiseerd ge-
weld.
Welke taken of doelen men ook maar voor de krijgsmacht zal beden-
ken, welke organisatievorm men haar geeft en waar de krijgsmacht
zich ook maar zal bevinden, zolang zij gekenmerkt wordt door een et-
hisch-paradoxale situatie zal er door de mensen binnen de krijgsmacht
behoefte bestaan aan geestelijke verzorging.
Juist in de krijgsmacht van 1995, waar de onrust en onzekerheid onder
het personeel ongekende vormen heeft aangenomen (cr moeten 0r-
nieuw duizenden hanen verdwijnen!, naar welke verre oorden za men
nu weer \vorden uitgezonden?) is het een noodzaak dat er voldoende
aanbod aan ~eestclijke verzorging is teneinde de krijgsmachtmens van
dienst te kunnen zijn bij de doordenking van eigen bestaan en bestem-
ming in zijn/haar concrete levenssituatie. In de eerste plaats natuurlijk
in die levenssituaties die naar hun aard de gewenste doordenking kun~
nen bemoeilijken (tijdens opleidingen en uitzendingen) maar ook meer
in het algemeen, zoals bij het op de tocht komen te staan van je baan.
De aandacht \'an de geestelijke verzorging: richt zich principieel op het
"geestelijk vlak" van de mens en in het bijzonder op datgene waarmee
de mens zin en betekenis aan zijn bestaan kan geven, zich een oriënta-
tiepatroon kan verschaffen en een eigen identiteit kan verwerven. Bij
het wezen van de geestelijke verzorging gaat het du" om het hoogste
waar de (krijgsmacht)mens zich I
mee bezig kan houden: het leven \ \ I !
~~~g.egeven, de geestelijke verzor- ~l\ Ir I 1
gmg IS geen kerntaak "an de \\\
krijgsmacht zelf in termen van \
vuur- of gevechtskracht, maar, zo
niet de enige, dan toch in iedcr ge-
val wel een heel belangrijke peiler
van de personeelszorg.
\Vij moeten, op grond van het bo-
venstaande, concluderen dat de
Novemberbrief geen enkel oog
heeft voor de bijzondere F.0sitie
van het dcfensiepersonee . Op z'n
zachtst gezegd buitengewoon ver-
ontrustend!
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EEN ADJUDANT IN HET
VLUCHTELINGENWERK

Tijdens een BIJZ(Bijzondcre Pcrsoneelszorg)-confcrenlic ontmocne Raads-
man Kees Roza een opmerkelijke militair: Arnold de Ruiter.
In het dagelijks leven is hij batterij-adjudant van de LUA-school Prins
Maurits-kazcrne in Ede en woonachtig in Didam. In zijn vrije tijd is hij zeer
betrokken bij vluchtelingen, die hij met raad en daad tenijde staat. Met hem
hadden Kees ell medewerker Richard Schoonderbcck het volgende gesprek .

• Aanleiding
Hoe bell je in het t'/lIc1Jte1i1lgenwcrk te-
recht gl'komen?
In de jaren 70 hen ik een aantal jaren in
voormalig Joegoslavië werkzaam ge-
weest. In die tijd werkte ik op de
Nederlandse amhassade in Helgrado.
Van toen dateert mijn helangstelling
voor land en volk. Ik oen het een beetje
als mijn tweede \'aderland gaan voelen,

In 1992 kwam de eerste stroom vluchte-
lingen uit voormalig Joegoslavië aan, in
totaal zo'n 1500 personen, In die tijd
werd naar gastgezinnen genxht. ~tijn
Houwen ik hadden daar gczJCn wat ik
net vcrtelde wel belangstelling voor,

Is dat er ook l-'<l11 gekomen?
;-.Jeen, want een maand later belde
vluchte1ingenwerk Nederland of ik wil.
de tolken in Arnhem. Er waren prohle-
men bij iemand en men kwam er niet uit.
~tet het Servo-Kroatisch woordenboek
ben ik er naar toe gegaan. Het was weer
even wennen in bet begin maar het luk-
te. \X'eer ecn maand later werd ik bena-
derd om Nederlandse les aan Joegoslavi.
sche vluchtelingen te geven.

Je bent er dus als van zelf inxerold?
Ja, ik ben toen les gaan geven m,lar eerst
zijn wij 7 weken naar Indonesië geweest.
Naar die vakantie hadden wc al zo lang
uitgekeken.

LesXt'ven was je als militair instructeur
,liet geheel vreemd, toch Iiikt ons dit lIiet
get1wkkelifk?
Ja, dat is volstrekt waar. Ik heh eerst
contact gezocht met een schuol, ook in
verband met de aansluiting vall de "leer'
lingen" op ollze cultuur. Ik gebruik nu
de "Delftse methode", een systeem dat
met plaatjes werkt, een soort Aap, Noot,
Mies, lijkt het wel.
Jullie vroegen me of ik het moeilijk
vond. :'\ou, dat viel wel mee. Inmiddels
was mijn Servo-Kroatisch beter gewor-
den en kon ik hierin uitleg geven. Ook
door regelmatig kranten te lezen en naar
de Kroatische nieuwsdienst te lUIsteren.
Ik gaf les van kwart over zeven tot vijf
over half tien. Dat was steevast het tijd-
stip waarop de leerlingen het nieuws (in
Joego-taal) aanzetten. Je zag dat ze erg
geëmotioneerd werden.

Verschilde die berichtgeving vall de 011-

ze?
Ja, dat er zit een stuk propaganda in.
Her is gericht op het goed praten van de
eigen zaak en op het zwart maken van
de tegenstander. Dir geldt voor alle zen-
ders. De komt ook o~'ereen met wat ik
van militaire waarnemers hoor. Dat les-
geven deed ik tot-
dat na circa acht
maanden de vluch-
telingen op scho-
len terecht kon-
den.

Wat ben ie toen
gaan doel/i'
Er kwam door de
contacten, die ik
inmiddels had, ~.an
alles op mijn pad.
Zo kreeg ik te ma-
ken met ecn fami-
lie die niet meer
ovenveg kon met
een goed bedoelde
maar paternalisti-
sche begeleider vall
VIuch telingenwerk
Nederland. Als ie
zulke mensen goed
hdEt, begint het
bal etje van wlf te
rollen.

EClI soort mond
op mond reclame
dus?
Ja inderdaad, cr
kwam meteen weer
een nieuwe familie
op ons af. Inmid-
dels hadden mijn
vrouwen ik de ta-
ken verdeeld. Zij,
als verpleegkundi-
ge, \'Crzorgt de me-
dische kant. Ik heb
me meer toegelegd
op de papierwin-
kel en de sociale
zorg d,laromheen.
We hebben mo- FOTOHf.HOTJl

mentcel te maken
met elf gezinnen. Hn merendeel is "ge-
doogd" of in afwachting van eell proce-
dure.

Kun ie de EGO-lezer duidelijk maken
hoe het 1111 zit met de categorián?
Vluchtelingen die in de categorie A val-
len zijn als zodanig erkend. Dat betekent
dat ze recht hebben op een uitkering. In
de regel krijgen ze R.W.W., huursuh-
sidie erc. De B-status is inmiddels afge-
schaft. Heeft men de C-status, dan

wordr men een jaar gedoogd met he-
perkte ondersteuning. Dat is de R.O.A.
uitkering (Regeling Opvang Asielzoe-
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hrs Uitkerin~). I-Iet komt neer op onge-
veer f 400,= per maand. Dat is dezelfde
uitkering, die ze zouden krijgen als ze bij
Je ~t.Jcrialldl'Ts worden ondergebracht.

D<lags voor de Kerst '93 heh ik een echt-
paar hij familie in Zcvenaar onderge-
hral:hL Daarna heb ik ze via overleg mer
Justitie naar het A.Z. centrum in de
Chassé-kazerne in Hrl'da gebracht. Voor
mij hek end tl'rrein omdat ik er rijoplei-
ding en ~.B.C. çllrsus heb gedaan. De
kazerne zag cr triest uit. Gehouwen
maakten een verwaarloosde indruk en
er waren Ic:kkages in de gangen. Het zat
vol met asielzoekers.

Heb je zelf aoit lIIensen in huis geh"d?
Neen, ik zou er geen tijJ meer voor heh-
ben.

• Betrokkenheid
Wrat beu'eegt JOIl dit werk te blijl'cn
doeII?
Er ligt een smkje persoonlijke geschiede-
nis in \'oormaligJoegoslavië. Vanuit on-
ze hetrokkenhei hij het land wilJen wij
nu de mensen die hierheen komen hl'l-
pen. Mijn collega's geven mij overigen
alle ruimte en medewerking om dit werk
te doen. Bijvoorheeld meegaan naar de
Sociale Dienst en het Arbeidshureau in
vcrhand met het verkrijgen van cursus-
sen en werk. In mijn omgeving kennen
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de ambtenaren "die grijze postduif" in-
middels goeJ. Omcl;1.t ik me hoofdzake-
lijk op het asielzoekerscentrum Zeve-
naar ril"ht, blijft het OVCTZlchtdijk.

\VJt is het lel/kste d,lt ie ooit meem<l.lk-
te?
Voor eClI aantal families was ik cr in !-:e-
slaagd om over 1993 bel:lStin!-\gekl terug
te krijgen, ongeveer 2500 gulden. Uit
dankbaarheid is er toen een lammetje
voor mij geslacht. l\lijn VTOUW en ik
hebben dar met hen gezamenlijk opgege-
ten.

En het ven'c/ellliste dat je hebt meege-
maakt?
Iemand dil' je les geeft, er vandoor gaat
en hij diverse landgl'noten schulden ;lch-
rcrlaat. Iloe meer families, des te meer
bns op conflinl'll.

Wal villd je /'ell het ()/'erheidsbeleid
t.II./'. de o/wllng?
Op zich heel redelijk. \Vel is er spr.lke
van een gchrek aan gekwalificeerde me-
dewerkers in de opv;lngcentra. Ik vind
ze vaak te jong .. \lensen van 20/21 jaar
lTletdit wl'rk belasten is prohlemen lOe-
ken in Jlaats van oplossen. Verstaan-
baarhei is heel belangrijk.

We hegrijpen LWI jou dllt je dit werk
v,muit eell zekere ol'ertlliging en betrok-
kenheid moet doeII.

J;1 zeker, en dan maak je nok leuke din-
gen mee. Zoals toen wij met Kerstmis
'93 aangeklede kersthomen en wat ca-
dcamjcs bij -' moslimgezinnen hehhen
gebracht. Die kindnen waren er heel blij
mee. Tenslotte komen ze er op sl.:hool
ook mce in aanraking. Je leert ook de
dingcn te zien zoals ze zijn. Tijdens de
B.P.Z. cursus kwam de waarnl'rning
Wl'er naar voren van asielzockers. die na
een half jaar verhuizen en hun inboedel
achterover drukken. \'\lat men niet weet
is dat voor die inhoedel el'n voorschotre-
geling geldt. Dat houdt in dat vluchtelin-
gen bij ons in dl' regio veelal ongevraagd
een inboedel uit de derdewereldwinkel
krijge!l. Dat wordt dan als voorschot op
de uitkering gezien en de geschatte
waarde, zo tussen de 3 cn 5 duizend gul-
den, moeten l.e wel degdijk terugbcra-
len. liet is dus niet zo gek als I.e verhui-
zen en hun eigendommen niet (nog eens)
willen achterlaten.

BedIInkt l'uor dit gesprek.

Kees Roza en Richard Sehoollderbeek.



.GRENZEN ZIJN NIET VIES

Het doet er dus niet toe, wat je roept,
ook al is het moreel nog zo verwerpelijk,
maar IC mag niets verbieden, zeggen de
mensen die zichzelf opwetpen als verde-
digers van de vrijheid. Toch denk ik, dat
ze de doodgravers van die vrijheid niet
eens z.ien. Want ze vinden zic~zelf g.root.
moedig en het toppunt van liberalisme,
als ze ook verdraagzaam zijn voor de
andersdenkenden uit de hoek van de ra-
cistische partijen.

.\har waarom moet de democratie on-
begrensd verdraagzaam ziin? Als het
gaat om het "verhod op verbieden", dan
mag het in de democratie bijvoorbeeld
ook niet worden verboden, dat er open-
lijk opgeroepen wordt om vrouwen te
verkrachten. Toch zal niemand de ver-
draagzaamheid zo \.er willen laten ko-
men. En ik blijf het belachelijk vinden
dat hoofddoekjes verplicht worden voor
islamitische schoolmeisjes en dar broe-
ken voor christelijke schoolmeisjes ver-
boden kunnen worden.

Karel Roskam

dan moet je ook alle ruimte geven aan de
kranten en tijdschriften van de neona-
zi's, de antisemieten, de vrouwen ver-
krachters. Dan moeten 7.ulke verwerpe-
lijke denkbeelden ook toegang hebben
tot radio en tdevisie. Dan mogen racis-
ten hun beangstigendc denk heelden uit-
kramen, desnoods onder bescherming
van de politie. En dat is dan ook precies
wat er in Je VS geheurt, waar bijvoor-
beeld de Ku Klux Klan en geüniformeer-
de nco-nazi's mogen roepen wat ze wil-
len, want "de vrijheid van meningsui-
ting is heilig".

Dat vind ik onzin. Als je zo redeneert,

Het is al erg genoeg dat de machtheb-
hers jarenlang in het vroegere Joegosla-
vië hun gang konden gaan. W'aarotJl
moeten we verdraagzaam zijn tegemwer
de misdadigers in uniform in dat ver-
7.iekte land die vermomd (als politicus of
als gelovig;e of zelfs als democraat) an-
dersdenkenden blijven uitroeien?

Ik wantrouw mensen die bcWCT(,Il,
dat verdraagzaamheid onhegrensd
moet zijn. Dat klinkt grootmoedig

en menslievend, maaT ze heb-
ben wel ongelijk. \'<'am de

vrijheid is niet onheperkt.
We hebben wetten nodig
om ons duidelijk tc maken,
dat niet alles maar kan.
Verdraagzaamheid kan per
definitie niet onbegrensd
zijn. Ook de grenzen van
een land zijn er niet voor
niets: buitenlanders komen er

zonder toestemming niet bin-
nen. Venlra<lgzaamhcid kan
niet echt onbegrensd zijn.

Toch vinden sommige rncn-
~ sen, dat je niets mag verbie-
x den. Tolerantie wordt gezien
~ als de vrijheid om alles te

mogen. Maar die vrijheid
kan nu eenmaal nooit abso-

luut zijn want zonder grenzen
aan de \'erdraagzaamheid kan de samen-
leving ook niet bestaan. De samenleving
heeft verboden nodig. Je mag niet stelen,
je mag; niet moorden en je mag ook niet
verkrachten. Er moet heel wat worden
verboden, omdat anders mensen zich
anders bedreiFd voelen, in hun rust, in
hun bezit, in hun bestaan, in hun leven.
Er moet dus 7.eker wel worden verbo-
den, nl. dat wat levens bedreigend is
voor anderen of voor de samenleving.

pen. Maar waarom moet ik dan wel ver-
draagzaam ziÎn voor de cis van sommige
~1oslims, die În Nederland wonen, dat
hun dochters hoofddoeken op mogen
houden op Nederlandse scholen?

• Grenzen aan de vrijheid?
Toch vinden veel mensen dat de vrijheid
van meningsuiting wel onbeperkt is:
"Laat de rioolpers maar schrijven wat ze
willen, ook al zijn dat leugens. En colum-
nisten mogen ook onhcperkt schrijven
wat ze willen. De mensen die de leugens
of de laster lezen kunnen zelf immers wel
nadenken? Want als je gaat verbieden,
dan ben je met censuur bezig!", zeggen ze.

Verdraagzaamheid is
smeerolie voor de samenleving. De we-
reld zit vol mensen, die elkaar niet ken-
nen. Iedere onbekende kan een bedrei-
ging ziin: die ander is misschien wel uit
op je hUlS, op je werk, op je partner. Of
die ander loen misschien op je fiets of al-
leen lIlaar op je plaats in de rii voor het
loket of je beurt in de winkel. Gelukkig
zijn de meeste mensen fatsoenlijk genoeg
om anderen niet te bedreigen en geluk-
kig hechten de meeste mensen waMde
aan verdraagzaamheid: \ve gunnen an-
deren hun huis, hon werk, hun panner
of alleen maar hun heurt in de winkel.

Een wereld zonder verdraag7..aamheid
wordt een puinhoop. Het zou misschien
niet meteen overal moord en doodslag
\vorden, zoals in het vroegere Joegosla-
vië of in Rwanda. rviaar zonder ver-
draagzaamheid lopen we toch zeker el-
kaar omver op het zebrapad en duwen
wc anderen de trein uit. We zouden
voordringen in de winkels en we wuden
allemaal onze ellebogen gebruiken.

Verdraagzaamheid onder mensen ligt
dus voor de hand en dat lijkr vanzelf-
sprekend, maar ik \.ind het soms wel
moeilijk. Ik vind het bijvoorbeeld bela-
cheliik, dat sommige protestants-christe-
lijke scholen in Nederland meisjes-leer-
lingen verbit'den om in broeken te 10-

~H'REtiESTP
:zylJ: I\ÇBEN
OIJERRL VOOR!
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PROBLEMEN ROND DE
DRAAGBARE TELEFOON
in de Israëlische krijgsmacht

\Vim Hei;

Ik doe het elke ,iaX,
Ik ben een westerling.

Ik vabmik l'eel meer grondstoffen dl/IJ
{Jerse lIodig:
groudstoffclI l'erwerkt ill metaal, plas-
tic,
ill llerfmliksstoffclI :;oals kleding en
schoeisel.

Ik l'erbmik I'eel meer fossiele brandstof-
fCIl dali per se nodig:
0111 te produceren, te rei:;ell, op l'"c,mtie
te gaan;
huis, werkplaats en km/toor te I'('rwar-
/11('11.

Ik verbruik ongelofelijkc hoel'eel/miel/
/Vater:
l'oor iJuishoudelijk gebruik, 1I1,1,lr nog
l'ecillleer I'oor de (abrikaxe l'all {JJ{Jier,
staal, chemische lJroduktell e.d.

Ik laat l'uor mi;n daKdi;kse eten ('11 drin-
kel/ L'ed mecr protilfcerel/ dan I'oor mij
{Ier se IlOdiK t'lI Xezolld is.

Ik I/Crhmik meer dml mij toekomt.

rk produceer dagelijks ee1l geweldiKe
hoop afIJal die het milieu bdast.

Door zo te lel 'en I'Crl'IIi1ik zo zwaar tiat
we wereldwijd daarmee L'ast/open. Zon-
der dat mi/joel/(,II een bestamlslliveall
bereikt iJebbeJl dat menswaardix xe-
noemd milg worden.

\ViI ik dat?

Kali ik daar iets Jall I'emllde-
reil?

Stel'en.
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In Israël arriveren steeds meeT rl'kruren
hij de ka7.erncpoorr met ... ('en draagba-
re telefoon. "Eell soldaat hedt als stan-
daarduitrusting een geweer en geen
draagb.uc telefooll~, zo is dl: simpele
militaire rcJcm:ring. Daar evenwel dui-
ddil'ke instrucrics ontbreken zien toch
hee veel commandanten zich voor een
lastig probleem gepbatst.
Ik draagb<lre telefoon, in het Hebreeuws
pclcfooll, is in Israêl buitengewoon po-
pub!r, .bij burgers zowel als n~ilirairen.
Nu IS lil Isme! het onderscheId tussen
hurger en militair nier zo gemakkelijk te
maken. Immers iedere !stadische man
wordt (tot de leeftijd van 45 jaar) zo'n
slordige veertig dagen per jaar onder de
wapenen !l.crocpcn om het vak niet tc
verleren. Voor \"t.e[ resen'isten, in het
bijzonder die~enetl met een eigen be-
drijfje, biedt de draagbare telefoon dan
uitkomst. Vanuit de kazt'rne of te velde
is men in staaf, via de pelefollIl, zijn za-
ken gewoon voort te zetten. Deze lieden
werd, tut nu toe, geen strobreed in de
weg gelegd.
Nu evenwel steeds meer dienstplichtigen
met een draaghare telefoon opkomen
gaan cr in toenemende mate stemmen op
dit te verbieden. "Een pelefoon is meer
iets voor direcreuren van grote bedrijven
en niet voor soIJ.Hen", is de opvatting
VJn veel commandaTlten. Bovendien, 7.0
voegd{.n zij er a,m toe, lijn wij er ook

niet mee uitgerust.
Voorstanders vinden dat er niets op te-
gen is als soldaten in hun vrije tijd, via
de draaghare telefoon, het contact met
familie en vrienden hlijven onderhou-
den. "Het is een stuk plezieriger gebruik
te maken VJn een peldoon dan uren in
Je rij te moeten staan voor die ene tele-
foon op de kazerne", meJlen zij.
.\laar een oud-commandant merkte on-
langs voor de Israëlische radio op dat er
paal en perk aan deze uitwas diende te
worden gesteld: "Binnenkort brengen
ze nog hun waterbed vail huis mee, om-
Jat het comfortabeler is Jan een leger-
matras~.
Wij zijn benieuwd wanneer deze proble-
men zich in de Nederlandse krijgsm.lCht
lullen gaan voordoeIl.



Groeps-biografie schetst een luchtig beeld
vol drank en laat de legende intact

Theo Paymalls

UPS EN DOWNS

,'<fetal/ica - Losgeslagen, geschreven door
KJ. Doughton, "Îtgegeve1I (wor uÎtlleverij
BZZTóH. Alfee1l llffkrijgbaar bij fJlialm
van de Free Record Shop en Fame MI/.sje.

Voor de fan, die het waarschijnlijk alle-
maal wel weef, maar die het nou eenmaal
toch moet hebben, is het allemaal wel be-
kend. Het laatste hoofdstuk, dat de col-
le\:tor's items behandelt en de discografie,
schijnt er daarom speçiaal voor in opge-
nomen te zijn. Voor de geïnteresseerde is
het een boeiende, maar niet erg diepgaan-
de beschrijving van een fenomenale rock-
band die et gekomen is door hard werken
en niet, zoals de hiografie 9uasi-serieus
wil laten geloven, door de êcn na de an-
dere fles drank leeg te drinken.

vinden er, behalve de omschrijvingen van
de muziek (knersende gitaarrifs, dubbel-
basdrumwerk als machinegeweren) verder
weinig verheldcrends in.

Het wordt een beetje in het midden gela-
ten hoe de band nou eigenlijk aan het
!vletal1ica-geluid kwam, terwijl dat nou
juisf zeker in het begin, insloeg als een
hom. \X'ant het razendsnelle, onameri-
kaanse gitaarwerk en de extreme bena-
dering waren voor die tijd revolutionair.
K.j. Doughton laat wel weten dat de
oorsprong daarvan ligt in het feit dat de
handleuen gewoon houden van stevige
rock muziek en daar veel naar luisteren.
Met name bands uit de hegin jaren "Sa
zoals Venom en Oiamond Head duiken
keer op keer op in de bladzijden van het
boek. Een diepere blik in de keuken
krijgt de lezer niet.

TROUW PUBLIEK

OP KABAAL LEVENDE PARASIET
De biografie is geschreven door fan van
het eerste uur K.J. Doughton. Hij noemt
zichzelf een 'op kabaal levende parasiet'
en het laat meteen goed zien op wat voor
cen smeuïge manier het allemaal ge-
schreven is. Doughton stond al v{)or de
feitelijke oprichting van de band in con.
tact met drummer Lars Ulrich, want pla-
ten van hun illustere voorbeelden in de
heavy-metal verzamelden ze allebei. Die
waren [Oen moeilijk te krijgen en het
vergaren van vinyl mondde vaak uit in
trektochten naar obscure J'latenzaken.
Later zou Doughton een tij lang de fan-
dub van t-.letal1ica bestieren.
Door dergelijke lijsprongen ontstaat een
goede indruk van het muzikale klimaat
in de jaren 'sa in Amerika. Ileavy-me-
tal, 1.oals dat tegenwoordig te horen is, fv1aar niet alleen het feesten en het succes
stond nog in de kinderschoenen. Een van de groep, maar ook de minder leuke
nieuwe generatie liefhebbers van harde en meste gebeurtemssen p,lsseren de re-
rock muziek, die ontevreden vue. Zoals bll\Oorbeeid het
was met de verriChtinge~"n ~ontSlag van gitarist van het
de TOenmalige rock sterren ETALLIC - eerste uur Dave Mustaine,
zoals Ted Nugent, vorm- die later zijn eigen band
de eell basis voor be- LOSGESLAGEN Megadeth zou oprich-
ginnende groepen zo- DoB ' ten. Van hem im-
als NIctallica. Deze q<Q'" mers vonden de le-
liefhebbers bestonden ook uit fanatieke den van ,\letal1ica dat hij een drank pro-
en toegewijde fans en verzamelaars, die bleem had. Gezien de zuippartijen van de
demo-cassettes van veelbelovende bands band moet \.lustaine dan wel een [eno-
ruilden en concerten van favoriete groe- menaal drinker geweest zijn. Of de dood
pen hezochten. van meester-bassist Cliff Button ten ge-

volge van een busongeluk tijdens een
toUT. Dit was voor de band het meest
diepe en traumatische punt in het be-
staan. Het had bijna hetekend dat dit het
einde was van lvletallica.

De biografie laat doorschemeren dat dit
trouwe publiek van belang is geweest
voor de verdere carrière van de hand .
.\-Iaar dat schijnt Metallica 7elf ook te
weten, want tijdens het verdere verloop
hield de band voortdurend rekening met
zijn cultusachtige, tegendraadse uitstra-
ling. Pas vrij laat, na het verschijnen van
de vierde CD 'And justice for all' volgden
de eerste video-dips. De overstap naar
een grout platenlabel is dan al gedaan.
En tot op de dag van vandaag houdt
.\letallica bewust het imago van een rui-
ge en onafhankelijke band in stand, die
het met behulp van een sterk manage-
ment en een groot label tot over de un-
dergrounddrempel bracht.
De biografie is eigenlijk niet ecn objectieve
beschrijving van de band, maar meer een
soort kijkje aan de binnenkant van iemand
die de band duidelijk een zeer warm hart
toedraagt . .\lensen die benieuwd ziin naar
de muzikale omwikkeling van de band

in de ijskast had'. Dus zopen 7e maar zijn
voorraad wodka op om de flessen daarna
geniepig met water te vullen.

HEAVY-MET AL

:\laar ook het langdradige reizen van ge-
hucht n.l;lr gehucht in de begindagen le-
vert allerlei komische verhalen op. Zoals
die keer toen de hand moest spelen er-
gens op hef platteland, waar het ner was
alsof er meer vliegen dan mensen waren
en de plaatselijke hill-billies met gewe-
ren zwaaiden om 'dat langharige tuig
eens een lesje te leren'.
Natuurlijk was er in het begin geen geld
en bijna niets te eten. Op een romantische
manier schildert de hiograaf hoe de jon-
gens van .\1etallica dan altijd de koelkast
van hun eerste bassist opentrokken om te
ontdekken dat 'die kloothommel altijd
alleen maar een tomaat of eell half brood

Het verhaal wil dat, als .Metallica nier aan
her repeteren was, 1e lich wel overgaven
aan hun op één na liefste tijdverdrijf: drin-
ken. In feite schijnt dat een belangrijk on-
derdeel van van de groepsleden geweest te
ziin. Zozeer zelfs, dat de band al snel de
bijnaam 'Alcoholica' zou krijgen.

En tien jaar na de oprichting van de
groep is dit een heeld dat het kwartet
nog steeds graag overeind wil houden.
De onlangs verschenen, geïllustreerde
hiografie heet dan ook wepassclijk
Losgeslagen. Daarin wordt de hele ge-
schiedenis op ecn smakelijke m.mÎer uit
de doeken gedaan. van de uprichting
van de band door zanger-gitarist James
liet field en drummer Lars Ulrich tot aan
het verschijnen van hun tot op heden
laatste CD: :'vlctallica.

In de tien jaar dat de band bestaat is ze
uit~egroeid tot êén van de grootste bands
in de categorie 'heavy-metal' en heeft
\.tetal1ica zo'n tien miljoen platen en
CD's weten te verkopen. De band, die het
harde, oncompromisloze geluid van de
debuut CD 'Kil! 'cm all' behoorlijk heeft
veranderd, dient als voorbeeld voor een
hele generatie muzikanten en groepen die
het allemaal zoeken in de zware regionen
van de rock-muziek. Het is dan ook altijd
interessant om van zo'n fenomeen eens te
lezen hoe het zat in de begindagen, en hoe
het allemaalw gekomen is. Van de pagi-
na's van de biografie spetteren keer op
keet de alcohol, de decibellcn en de fees-
ten af, waarbij er natuurlijk van alles ver-
nield werd totdat iedereen zo zat als een
kanon in slaap viel. De foto's laten de
band nogal eens in alle staten van uitbun-
dige dronkenschap zien.

LOSGESLAGEN:
DE MYTHE VAN MET ALLICA
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Al met al was het 19'J4 geworden. Defen-
sie. althans het di~nend personeel. was
lichtelijk onwel geworden van al het gere-
organiseer. liet uiteindelijk doel was om
de Krijgsmal.:ht. globaal gezien. met 50%
in te krimpen. Daarhij werd de dienst-
plicht afgeschaft wat hel onwel worden
van de heff:lCpsmilitairen nog verergerde.
Het "paarse" kabinet was ondertussen be-
lig om de bezuinigingskam door de diver-
<;eministeries te h,llen. Er moest fors be-
zuinigd worden en sommig~ rninist~ries
kregen een extra claim op hun bord ge-
legd. Defensie kreeg 914 milioen extra te
hewilligen. ~laar de Defensienota 1994
en de heilig verkLtarde Prioriteitennota
moesten overeind blijven. :"Juwordt in de
Prioriteitennota het merendeel van de pa-
gina's l:lCsteedaall de structuur en het ma-
terieel van een moderne Krijgsmacht en
maar \winig pagina's aan het personeel.
De Defensiebegroting liet ~chter zien en
horen hoe de politiek CJ\"Cf het
Dcfensiehedrijf dacht. Natuurlijk zijn wa-
pens nooit een grond voor werkver-
schaffing maar een land wnder ncfmsie IS
niet denkbaar, Om de haverklap wordt in
de discussie aangevoerd dat de grem van
het verder bezuinigen is l:lCreikt. Verder
verminderen is onmogelijk. Hiermee
wordt bedoeld: ~Verder knrten op de m,1-
teriële en operationele dodstellingen is on-
denkhaar!" \1aar toch moet er bezuinigd
worden. De operationele doelstellingen
(primair). de ondersteunende doelstellin-
gen (secundair) en de in\"Cstermde doel-
stellingen (quart;lir) komen niet \'onr ver-

WdkjaM: Wal: \\'aaritl: Waarom:

1990 1\V.lO~1 :-.lPR W'crkgclcgctlhcidsrna3trc!;cl

1991.]992 UR~I-WG-UJKW Dcfcmicnola Schcppo:n van bam'tl \'oor jong"rcn

1993 UB.\I.0 ]'riorilcircrmota Behoud \'Jn werk "oor jongeretl

1994 UB~I-O Aa"'cherpen 4-tl"'-emhcrbrÎcf lkh"uc.! ,-all werk "uur ied"recn

leggen dat het een bezuini-
gingsmaatregel was. Defen-
sie zag een l'll:pcrkte UB.\1
g~volgd door de wachtgeld -
UK\'(' als oplossing voor de
gerezen pcrsoneelsprohle-
men. Aangezien de meeste ouderen. overi-
gens niet bij alle krijgsmachtdelen, zich al
hadden laten registreren voor de BV-1.O:-'1
was het aantal militairen dat de wachtgeld
- UK\'(' maatregel in de S\:hocneTlgescho-
\'('11km.'g, gering. In de jaren 1990 tot en
met 1992 vierde het BV.lO:\l hoogtij en
de termijnen die in het NPB waren afgc-
proced('Crd. stonden nog niet ter discussie.
(Zie figuur 1.)

• Behoud van werk. ...
Echter. de hele wereld veranderde van de
ene &lg op de an(lere. De eerst gevreesde
vijand bestond niet m('tr ~n er kon der-
halve meer bezuinigd worden. De
Prioriteitennota zag het licht. Ook dat
heeft in het "overlegcircuit" tot heftig
overleg geleiel. De "politieke tegenpartij"
voerde nu ,lIs ben,ldering aan dat het
"hehoud van werk \'Ilor jongeren" het
uitgangspunt zot! zijn. Dat was van be-
lang om tot goede afspraken te komen.
De jongeren moesten hun ba,tIl behou-
den. De ouder~n wMen geen onderwerp
van discussie, die hadden toch hun
UB\l-wachtgeld-UK'X' regeling? Ja. dat
was wel zo maar de kwaliteit liep uit het
leger weg en dat moest worden voorko-
men. Weer werd h~t opgevoerd binnen
het overleg en kwamen de partijen tot
een "UB~1-0vert(Jlligheids" regeling. Zij
die overtollig waren kun den van de
UH\t gehruik maken, Het was omgezet
tot een "TooI of :\bnagement". Defensie
hepaalde wie cr onder viel en er gebruik
van kon maken. Ook nu waren er mili-
tairen die er op één of andere manier
toch gebruik V,1I1 m,lakten. Door het toe-
passen van de. in het NI'B opgenomen
"Remplacanten" regeling, vond er voor
menigeen een verschuiving plaats.

• Werkgelegenheid ...
Eind jaren tachtig had het Defensie-
personeel niet gedacht dat het zo'n vaart
mil lopen met het bedrijf Defensie. Was
het de bedoeling het Nieuwe Pnsoneels
Beleid (;\lPB) in de jaren Tlegemigstapsge-
wijs in te voeren. de val van de muur heeft
her geheel d,1I1igin de war geschopt. Om
het teveel aan personeel. dat was ontstaan.
af te laten vloeien. had Defensie in het
"ovcrlegcircuit" de regeling Buitenge-
woon Verlof - l.eeftijds ()ntsbg ~1ilitairen
(RV-1.O~'I) ingevoerd. Het probleem werd
benaderd met het oogmerk dat het een
wcrkgelcgenhcidsm,latregc1 was. Ouderen
konden uittreden en jongeren doorstro-
men. Zij die er gehruik van maakten wa-
reil "dik" tevreden, zowel (I~ blijv~nde
dO(}fstromers als de gaande uittredef';.
~1aar "de tiid hMdt gjin skoft" en er kwam
in 1991 een Defel1sicnota die alles wet'r
overhoop gooide. Er ontstond hinnen het
"ovcrlq~t:if(;uit" ('en discussie omtrent een
nieuw te vormen uitstrooml:lC\.orderende
maatregel (UBf\-l).lvi,lar die was natuurlijk
ni~t :w goed als de BV-LO,\1. Dat was een
gevolg van het bezullligll1gsspook dat
kwam hovendrijven. l\:u werd door dezelf-
de overheid, als werkgever, e~n an(iere be-
nadering op tafel gelegd. liet werd lUl"ar-
heidsplaatsen ~cheppen Hlor jon~eren".
,\let and~re woorden. er zouden jongeren
bij komen en de ouderen kondl'n het h~k
mw! Het geheel was natuurlijk in mooie
woorden verpakt lllaar het wilde gewoon

Verschillende Europese landen kijken wel eens afkeurend naar
Nederland. Op diverse gebieden heeft Nederland verschillende
denkbeelden die niet in de pas lopen met de meest gangbare
Europese denkbeelden. Dat geldt ook de hoogte van de staats.
schuld.

In januari 1994 was Je hoogte van de
staats<;chulJ opgelopen tot 485 miljard
harde Hollandse guldens. Aan atlossing
zag de regering I.ich geplaarst voor 30 mil-
jard; helaas kwam hef Ocgroringstckort
1994 a 50 miljard hier \H-er overheen. Dit
bracht her eindsaldo van Je staatsschuld
in december 1994 tot een hoogte van 505
miljard gulden. \'\-'at leren wc nu V.111 dit
grote probleem van de staatsschuld? Dat
de ovcrheidsS\:huld ~en I_elfstandige hron
voor hczllinigingen is geworden. De hoge
r~ntc1ast brengt met lich mce dat an(1cre
uitgaven worden verdrongen. En niet ,11-
leen dat, er lal mo('ten worden ingeleverd!
De in het verleden gemaakte .1fspraken
staan onder (Iruk. Zo ook hij Defensie. De
politiek bep,ult, en al zullen de menings-
verschillen die er op het politieke vlak b~-
staan wel \vorden gencutraliseerd, hezul-
nigd moet er worden.

Men rekent cl'uitslag niet, Maar telt het doel alleen.
Hendrik Tollens, 1819.

SBK - SOMBER BELEID
KRIJGSMACHT.
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FiXUM 2. Onderscheid U/lM .'11 W/achtgdd _ VKW'

UBM.O~crtollighcio.l. Wachtgeld-UKW.

Gehruik ,'anaf sa iaar indien mcn ove.-rwJlig i, Gebruik ",maf 52 iaar \"Oor iedereen

80% "an h'1 laatst ""nmen w"ddc 93%.83%.73% aansluitend 80% UKW

Vergoeding ziektekosten, Geen zi"kt,>kmten~crgoeding;

Hal,"" pc."nsi""n"l'oouw; ü"cr wachtgddtiid geen pen,ioenophouw

Geen ",l1icitatÎepJi"ht;

;-.;'iet"m,lagen, gewoon even met ""rl"f Wel ,,,mlagen

dere kortin~ in aanmerking. Dat zou
haaks staan op het handhaven van de slag-
kracht. Als antwoord op een hierover ~e-
stelde vraag zei de Minister dan ook dat de
kortingen niet zullen gelden voor onder-
steunende eenheden die direct gerelateerd
zijn aan operationele eenheden. Dan blijft
alleen over de personele doelstellingen
(tertiair} en men was het politie:k gauw
met elkaar eens. Hier kan nog wel wat ge-
daan (gekort) worden,

. d '•..•. voor Ie creen.
Dat heeft geleid tot de "'4 novemberorief"
van de Minister van Defensie, Joris
Voorhoeve, Hij sprak zich hierin uit over
hoe hij in 1995 en 1996 invulling gaat ge-
vcn aan de 914 miljoen extra korting op
zijn begroting. Hij geeft aan dat hij tm
1996 op jaarhasis 250 miljoen minder wil
korten om het investeringsniveau (quar-
tair) van de krijgsmacht op peil te:houden,
Het kabinet heeft de brief goedgekeurd,
wat inhoudt dat de regering. er achter
staat. Het kahinet heeft Joris de ruimte ge-
geven om pas bij de ....heril.king•• in het
voorjaar van 1995 het ge d re vinden,
want gekort moet er worden. Als verzach-
ting is aangevoerd dat het binnen de drie
betrokken ministeries (Buitenlandse
7_1ken, Defensie: en Ontwikkc1ingssamen.
werking) moet worden gevonden.
Uiteindelijk hebben de Militaire Vakhon.
den de "4 ll(wemherbrief" in het overleg
voorgelegd gekregen met de woorden dat
'"nog niets absoluut zeker was" en zelfs
dat was niet zeker. Maar dat cr aan t."Cn
extra verlies van 4000 hanen niet te ont-
komen viel. Nu werd \wer een andere be-
nadering naar vore:n gebracht. Nu zou de
benadering zijn '"Behoud van werk voor
iedereen". Wel 4000 extra banen weg bij
Defensie maar t<X'hbehoud van werk \'oor
iedereen!? Natuurlijk wordt er weer ge-
sproken over maatregelen tot verbetering
van de doelmatigheid en beheersing van de
kosten, maar eigenlijk is de intentie van de
brief gewoon dat het allemaal om bezuini-
gingen gaat, Nu moetl'n de bestaande re~
gels worden aangescherpt, wat neerkomt
op bezuinigen op personeel. De Minister
van Defensie schrijft het niet letterlijk
maar als de plannen die nu ontwikkeld
worden daadwerkelijk worden doorge-
voerd zal dit leiden tot een forse perso-
neelsreductie. Daarvoor hoef je nier eens
russen de regels door te lezen. De maar
voor 40% georganiseerde militairen Jie-
nen I:x:terte \veten.

.Overtalligheid ...
Hoe wil defensie dan de bestaande regels
aanscherpen? Om te beginnen zal zij snel
moeten vaststellen waar de overtalligheîd
nu eigenlijk zit. Dit moer vooruitlopend
op de formatieve invulling van de nieuwe
organisatie plaatsvinden. Het is niet voor
niets een gigantische reorganisatie die
plaatsvindt. Alle krijgsmachtdelen dienen
een datum vast te stellen waarop zij uit-
eindelijk deu reorganisatie klaar denken
te hebben. Om dat voor elkaar te krijgen
zal Defensie criteria moeten vaststellen en
zij zal die moeten hanteren. De criteria
die moeten worden opgesteld moeten be-
palen welk personeel cr mag blijven. De

criteria dienen evenwichtig van aard en
samenstelling te zijn en dienen op zich
niets te maken te hebben met het te reor-
ganiseren onderdeel maar wel het krijgs-
machtdeel. Daarnaast dient er een markt-
gericht onderzoek te komen dat precies
aangeeft wat de dwarsdoorsnede van de
Defensiepopulatie is. Qua leeftijd en rang
moet dan duidelijk te zien zijn waar de
overtalligheid zich bevindt. Dat zal na-
tuurlijk de kwaliteit under druk zetten
maar dat moet te accepteren zijn. Een
a;lntal jaren geen uitzendingen en de
kwaliteit is weer terug. Als dan deze over-
talligheid bekend is, kan cr natuurlijk
niet direct tot ontslag worden overge-
ga;ln. Nee, deze overtalligheid (tc veel in
aantal) moet worden omgezet in overtol-
ligheid bij de hele Rijksoverheid, De in
Nederland geaccepteerde normen wat
betreft arbeid zullen op deze groep \.an
toepassing wonlen vcrkl3ard, Dit houdt
in dat de leeftijdcriteria, arbeidsverleden
en arbeidspositie meegenomen moeten
\'..-orden. Hierbij moeren alle middelen
van het eeruer afgesproken SBK worden
meegenomen. Is dat gedaan dan zullen cr
altijd een aantal overblijven die met over-
tolligheidsolltslag kunnen.

• Andere baan ...
De UB1.1-wachtgcld-lJKW is nu, na de 4
novemhcrbrief, niet langer meer inzet van
hd beleid. Deze regeling is te kostb;lar
voor Defensie, (Zie tiguur 2,)
Het personeel dat cr gebruik van maakt,
komt financieel niet buiten de organisatie
en blijft op de be~roting drukken. We
moeten bezuinigen!! Er zal dan gekeken
moeten worden naar herplaatsing bij de
overheid. Hierbij moeten de volgende cri-
teria gelden:
- kan zij/hij op een burger of militaire
functie bij Defensie worden geplaatst?

- kan zijlhij bij een ander ministerie wor-
den geplaatst?

- is het t."Cnpassende functie?
- is zijlhij geschikt voor dat werk?
- IS zijlhij geschikt te maken voor dat
werk?

Nu staan de andere ministeries niet direct
te springen om oudere (45+) werknemers
van Defensie over te nemen. Ze moeren
zelf ook inkrimpen en bezuinigen eTlheb-
ben voor hun eigen personeel een sociaal
plan. Daarnaast hebben 7.enatuurlijk lie-
ver jongere werknemers, die zijn got-dko-
per. Maar geheel ondenkbaar is het niet.
Het moet worden meegenomen want het
was a[ mogelijk binnen het SHK.
AI deze problemen houden in dat er con-
cessies gedaan moeten worden. Het uit-
g.1ng~punt \V~s toch "behoud van werk
voor Iedereen .

Deze concessies zijn:
- de aard van het werk;
- het salarisniveau;
- het werkniveau;
- de reisafstanJ;
- de regio.
Als er al een baan aangeboden wordt, zul.
len a[ deze concessies de revue kunnen
passeren.

• Of anders ontslag ...
Natuurlijk komt er nog een probleem om
de hoek kijken. lIet Sociaal 8cleids Kader
van het NPS had voor het zoeken naar een
b,lan twee jaar uitgetrokken. Binnen die
twee jaar (na een half jaar onder een ande.
re fi()(."mer)moest cr een baan gevonden
worden, zo niet dan volgde omslag. Deze
twee jaar duurt de politiek te lang.
Gedurende die nvee jaar staat het be-
treffende overtollige personeel nog wel op
de loonlijst bij Defensie. En zoals we al ge-
zien hebben kan er alk"Cnbezuinigd wor-
den op de personele doelstellingen. De po-
litiek zegt het zo: "Zodra de overtolligheid
is vastgesteld, zo snel mogelijk weg!!
Anders kost het gdd en dat mag niet van-
wege de enorme staatsschuld!!" De fase
van overtalligheid naar overtolligheid
waar twee en een half jaar voor stond
wordt dus sterk verminderd. Terug naar
maximum één jaar!!
Dit heeft n,ltuurlijk consequenties voor
het in 1990 afgesproken Sociaal Beleids
Kader wat minstens tot 1998 zou blijven
bestaan, De politiek wil het SBK wel
handhaven maar aanscherren. De '"guu-
den randjes~ moeten era. De overleg-
partners krijgen ook nog een wortel
voorgehouden want de politiek is bereid
het aangescherpte SBK rot het jaar 2000
te laten gelden. Er staan wat zaken ter
discussie zoals: de termijn van functione-
ren beneden niveau wordt langer, D;lt
geeft niets volgens de politiek want je
hebt toch werk. Onder druk van zijn col.
[ega-ministers zal er ook getracht worden
om de waclugeldregeling te verlagen. De
toekomstige verlaging heeft geen effect
op die militairen die onder het SBK met

wachtgeld zijn gegaan of zullen gaan.
De minister moet een keer met zijn bil[cn
bloot. Hij moet eens een keer toegeven
dat al deze reorganisaties en aanverwante
personele maatregelen de gevechtskracht
aantasten. Hij doet wel voorkomen dat
hij iedereen aan het werk kan houden
maar de Landmacht heeft de LOPRO-
slag al verloren. Joris zal eens duidelijk
moeten maken in welke tijd de krijgs-
macht en Je mt'nsen in die krijgsmacht nu
eigenlijk terecht komen.

Pieter f.W. de jager.
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OM DE NOORD NAAR PETERSBURG
Varen door het Rusland van 1994

"Scm' futov pod kilom" - 'Zeven voet onder de kiel' is wal Russen je als
heilwens VOOf ccn hehouden vaart meegeven. Het moet geholpen hebben,
wc zijn veilig in de thuishaven teruggekeerd.
Verslag van ccn ongewone zeiltocht in de zomer van 1994.

• \Villcm Barentsz
en Tsaar Peter
In 1594 voer Willem Barentsz naar de
Ijszee om f;:cn vaarweg naar het Verre
Oosten te ontdekken. Eén van zijn voor-
gangers had al eens de zeeboezem van de
Ob bereikt. !\1en J;\Cht toell dat je over
dergelijke wateren naar China zou kun-
nen var,"n. UarclUSZkwam door ijsgang
nier verder dan de noordpunt van Nova
Zcmbla. Het schrikte hem blijkbaar nier
af. wallt het volgende jaar probeerde hij
het opnieuw, en in 1596 nog een derde
keer. Die laatste tocht eindigde in de be-
roemde overwintering op I\:ova Zl:mbla.
Op de rerugtocht in 1597 bezweek
Barentsz. Hij liet de restanten van het
'Behouden lIuys' na, en men gaf zijn
naam aan de zee tussen Noorwegen,
Spitshergen en Nova Zembla. Pas drie
eeuwen later lukte her de Zweed
Nordcnskiöld om de noord naar de
Stille Oceaan te varen.

de Svir, het I.adogameer en de ",eva naar
Sr.Petersburg. Deze wateren zijn van
groot belang voor de Russische scheep-
vaaT(. Er is een grote vloot van speciaal
voor dit tloel gebouwde schepen, die zo-
wel over ue als over de kanalen en riv-ie-
ren tot aan de Kaspische en de Zwarte
Zee kUlllKn varen. Buitenlandse schepen
weHlen er tot nu toe niet toegelaten.
Voor zo'n tocht moest dan ook speciale
toestemming verleend worden.

De l\'ederlandsehe Vcreeniging van
Kustzeilers had de tocht zo goed moge-
lijk voorbereid. De jachtcluh in Ar-
changel'sk en het :-.J"ederlandse consu-
laat-generaal in St.Petersburg h;ldden hij
dl' Russische autoriteiten bemiddeld.
Zekerheid d;lt de doorv;lart over Rus-
sische hinnenwateren zou worden toege-
staan hadden we niet, maar wc ver-
trouwden erop dat het met de verander-
de omstandighnlen in Rusland wel zou
lukken.

Het Russische traject zou grotendeels in
konvooi gevaren moeten worden. De
toestemming van de autoriteiten zou
voor de VlOOT,niet voor de afzondt'r1ijke
schepen gelden. De aanloop Tl;l;lT
Noord-Noorwegen en de terugtocht uit
St.Petersburg zou ieder op eigen gele-
genheid maken.

• Lange aanloop
Van de hoten die zich voor de tocht had-
den opgegnTn bleven er tenslotte dl'r-
tien over. In de bemanning wisselde nog
wel eens wat. maar gemiddeld telde de
vloot tussen de vijftig en zestig opvaren-
den. In Noorwegt'n voegden zich nog
een Fin en een :'\oor bij hel eskader. Op
hel traject van :Soorwegen IUlr
Archangel'sk voeren drie boten van de
Archangel'skij Vacht Kluh mee. IJun
goede diensten zouden nog van pas ko-
men.

Op 15 juli verzamelde de vloot ZIch in
Ratsfjord, een kleine honderd mijl voor-
bij de Noordkaap. \Vi) haddt.1I de 1700
mijl vem: aanloop vanuit :"ieder land in
ruim een nuand afgelegd. TeT\vijl thuis
tropische temperaturen heersten troffen
wij stormachtig, koud en nat weer. Dat

In 1694 werd in Archangel'sk de
"Apostel St. Paulus~ re warer gelaren.
Tsaar Peter de Grote legde tbarmee Je
grondslag voor Je Russische vloot. In
1697 bezocht hij Engeland t'n ook
Nederland, waar hij zich in Zaandam in
de scheepsbouw hekwaamde.

Ter herinnering aan Haremsz en Tsaar
Peter nodigde de An:hangel"skij Yacht
Kluh Nederlandse zeilers uit een hezoek
aan hun stad te hrengen. Archangel'sk
ligt aan de monding van de Noordelijke
Dvina in de 'X'itte Zee. Om daar naar
toe te varen moet ie om de i'\oordkaap
heen - een verre reis, die ook in de zomer
nog tamelijk bar kan zijn. Zo'n zeiltocht
naar de \X/ine Zee was wel eerder ge-
maakt, maM nooit eerder hadden hui-
tenlandse jachten onder eigen vlag de
tocht 'binnendoor' naar St.Petersburg
vOOT(gezet.

• Eerste buitenlandse schepen
over Baltisch kanaal
Onder Stal in is in Je jaren '30 - groten-
deels door dwangarbeiders en met groot
verlies aan mensenlevens - een kanaal
aangelegd tussen de Witte Zee en het
ünegameer. Vandaar kun je verder het
Russische binnenland in, J1uar ook over
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RII$sische atoom-omlerzeerr met Neder/allds uilschip

Het is onze eers[C kennismaking met
Russisch landschap: verveloze houten
huiz.en, spelende kinderen langs de oe-
ver, een vrouw met hoofddoekje die de
was in de tamelijk smerige rivier doet.
Reusachtige houtvlotten op de rivier en
slordige stapels boomstammen op de
k.mt. Zwaar verwaarloosde fabrieken
en scheepswerven. Vecl, merendeels op-
gelegde, roestige schepen.

Muzikale olllallg5t

ten die ons getoond zouden worden.
De aangewezen ankerpl.tats is onrustig.
Door harde wind tegen de stroom van
de rivier en het afgaand tij krabben de
ankers. Net op dat moment beginnen de
Russische grenswacht en douane aan
hun cOlHroles. Ze komen maar liefst met
zijn zessen Tegelijk aan boord, en maken
duidelijk wel een borreltje te lusten. Ze
zijn overigens heel schappelijk als we ze
ervan overtuigen dat we geen verdoven-
de middelen of wapens aan boord heb-
hen. Ze worden zelfs toeschietelijk als ze
de half volle whiskyfles mogen meene-
men. We hoeven niet op de achterblij-
vers te wachten, maar mogen al de 26e,
in konvooi achter een loodsboot, naar
Archangel'sk doorvaren.

De stad zelf ziet er vanaf de majestueuze
Dvina beter uit. Deels nog uit de
Tsaremijd daterende, redelijk onder-
houden gebouwen langs een boulevard,
hoge flats en kantoren op de achter-
grond. We worden een h;lvenkom bin-
nengeloodst. Onze bonte verzameling
boren, gepavoiseerd, met lange roodwit-
blauwe wimpels, maM ook met te dr-
ogen gehangen wasgoed van een week,
biedt een voor Archangcl'sk uniek
schouwspel. We worden verwelkomd
door allerlei autoriteiten en cr speelt een
matrozenkapcl op de kade. Hartver-
scheurend vals, maar wel heel vrolijk.

De stad Archangel'sk (je ziet er de
500.000 inwoners niet aan af) is in de
17e eeuw ontstaan, maar heeft toch nog
iets van een vooruitgeschoven post in
het ruwe noorden. Brede boulevards
met monsterlijke en zwaar verwaarloos-
de gebouwen van totalitaire snit worden
afgewisseld door houten boerenhuizen
met aard.lppellandjes, varkens en kip-
pen. Winkels zijn er wel, maM ze zijn
soms moeilijk te vinden. Meestal op de
hegane grond van een of ander flatge-
bouw, verstopt achter een verveloze
deur. Als je vraagt waarom er geen eta-
lages zijn, zegt men dat grote ramen
voor de winterkou ongeschikt zijn, maar

• Aankomst in Archangel'sk

• In"klarcn"
Vanuit her noorden bereik je de haven
van Archangel'sk over de Nbimaksa,
een aftakking van de Noordelil.ko
DvÎna. De vaargeul loopt vlak langs let
eiland },.Iudjug. Daar werden ooit re~'o-
ImionaÎren gevangen gehouden'. Het is
het eerste in een lange reeks monumen-

Pas op de Witte Zee verbetert het weer
lang genoeg om eens een dag zonder ex-
tra warm ondergoed, truien en oliegoed
te kunnen varen. Daar zien we ook voor
het eerst veel leven in zee: zwarte en wit-
te walvissen, orca's en zeehonden.
Naarmate we weer over de Poolcirkd
naar het zuiden varen verandert ook het
landschap, voor zover je dat vanuit lee
kunt zien. Voor een kale, hier en daar
nog met sneeuw bedekte boomloze kust
komt een dicht beboste glooiende oevcr
in de plaats.

zeileigenschappen
het sterkst naar
voren. Als de eer-
ste boten op 25
juli op de anker-
plaats zijn aange-
komen laten de
laatstt'n nOl; an-
derhalve dilg op
ûch wachten. Be-
halve aan een ver-
schil În snelheid
en het incident met
de kustwacht kan
dat ook aan de
stroom liggen. In
de nauwe hals van
de Witte Zee staat
een sterke getij.
stroom, die wel

tot vijf knopen' kan oplopen. A[s je va-
ker stroom tegen dan mee hebt kan dat
vele men schelen. Wij troffen het merk-
waardige verschijnsel van nevelig, wind-
stil weef met een spiegelgladde zee, ter-
wijl je weet dat die reusachtige water-
massa zich met grote snelheid verplaatst.
Bch.llve aan wat draaikolken en opbor-
relend water is daar niets van te merken.
Alleen door regelmatig de GPS'-posities
te vergeliÎken kun je zien d;lt je over de
grond tweemaal zo snel vaart als door
het water, of - bij stroom tegen - nage-
noeg geen vordering Jll;l;lkt.

Het is koud en
soms mistig weer.
Hij zuidoosten
wind moet een
flink stuk ge-
kruist worden, en
juist dan komen
de verschillen in

stond een prachtige tocht langs de
Noorse kust oH.'Tigens niet in de weg.

Voordat we Russische wateren binnen-
varen wordt scheepsraad gehouden. In
noodgevallen kunnen we een haven op
het schiereiland Kola aanlopen, maar de
Russen doen daar erg moeilijk over. De
hele kust, tegenover de NATO-voorpost
in Noorwegen, is êên groot militair bol-
werk waar ze geen ponekijkers willen
hebben. \Ve moeten daarom, na verrrek
op 20 juli uit de laatste Noorse haven
Vadsö, in êên ruk doorvaren naar een
ankerplaats hij de monding van de
Dvina. Daar zullen we worden inge-
klaard om op de 2Be Archangel'sk bin-
nt'n te lopen. Langs de kortste weg is het
onge\'eer 550 mijl. In açht d,lgen moet
dat te doen zijn.

Zo'n grote afstand kun je niet in kon-
vooi varen, Daarvoor zijn de boren te
ongelijk V;ln afmeting en snelheid. We
spreken af iedere dag om 11.00 en 23.00
per marifoon onze positie door te geven
aan de centrale meldpost op de 'Rundö'.
Zo blijven we toch een beetje bij elkaar.
Op de tweede dag langs de Russische
kust worden de Noren aangehouden
door de kustwacht, die dreigt hen naar
:-"Iurmansk op te brengen. De comman-
dant van de patrouilleboot is blijkhaar
van de afspraken niet op de hoogte, of
hij vindt dat die hem niet aangaan. Over
de marifoon is het verloop van de uren-
lange onderhandelingen, waarin de
Russische zeilers bemiddelen, vrij pre-
cies te volgen.
Het loopt goed Russische kustwacht
af, maar we be-
sluiten toch maar
een tlink eind uit
de kust te bl,ijven
en per m.lnfoon
contact met onze
Russische tocht-
genoten te hou-
den.
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dat cr bovcndl('11 toch niets uit tI' stallen
valt. Er is overigens wel van alles te krij-
gen. In nieuwe winkels van particuliere
ondernemers vooral import!-\uederen, Te-
gen voor Russen waanzinnig hoge prij-
zen. maaT ook wcl in de vroegere staats.
winkels. Daar is het aanbod overal het-
zelfde en tegelijkertijd zeer wisselend
van omvang en kwaliteit. Sommige din-
gen zijn er helemaal niet (afwasmiddel!),
andere tijdelijk in overvloed. Op een dag
was de stad vol stalletjes met bananen.
Er zal de vorige dag wel cm ban,lnen-
boot binnengelopell zijn. Inkopen docn
is trouwens een tijdrovende bezigheid.
Je moet aan de toollb,lnk eerst aangeven
waT je wilt kopen. Dan krijg ie een brid-
je mee om aan een centrale kassa tc gaan
hetalen, en vandaar ga je met een bonne-
tje terug om je spullen af te halen. l-Jet
bl'tehm in de praktijk dat je drit, keer in
de rij staat.
De stad drijft letterlijk en figuurlijk op
de, m'erigens ook stagnerende, houtex-
port. Tot ver op de Witte Zee, en na-
tuurlijk op de rivier, bestond het groot-
ste gevaar voor onze kwetsbare bootjes
uit losse boomstammen, die soms in de
lengte, soms rechtop ronddrij\'en. Je ziet
ze dan pas op het laatste moment, als ie
de net boven water uitstekende kop tell-
minste niet voor die van een zeehond
houdt.

• Derde eeuwfeest Russische
vloot
In een naburige stad, Severodv'insk,
waar ,vij als buitenlanders zorgvuldig
verre van gehouden werden, worden
atoomonderzeeërs gebouwd. t-.1et nog
een paar marineschepen lag er één op de
rede, toen we ter gelegenheid van het
derde eeuwfeest van de vloot een voor-
stelling ,ldmiraalzeilen mochten geven.
11et veel vlaggen en vuurwerk hebben
wc het zeer talrij-
ke publiek blijk-
b,lar nogal ver-
maakt.

De dag van de
doot had voor ons
nog een vervelend
staartje. Terwijl op
de \val een uit-
bundig en rijkelijk
met vodka be-
sproeid feest ge-
vierd werd, voe-
ren in de haven
motorbootjes met
dronken kerels
rond. Niet zonder
risico, in een klei-
ne ruimte vol met "J::l'en" iets rCKc"'11
k\H'tsbare zeiliach-
ten, Dat bleek ook, toen een van de boot-
jes met een forse klap tegen onze spiegel
aanvoer. Ik kon de schade niet men:en
overzien, maar wilde wel &1t er werk
van gemaakt ,.ou worden, al was hct
maar voor onze verzekering. Iemand op
de kade had om 'militsia' geroepen, en
\'oor ik er erg in had waren drie man van
de O:\ION (een soort oproerpolitie) met
Kalashnikovs en al aan boord gespron-
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gen. Ze grepen de dronh'mannen hard-
handig in het nekvel en sleurden ze naar
een politiebllSje. Ik moest mcekomen,
blijkbaar om een verklaring af te leggcn.
Gelukkig was er op één van de andere
boten een Pools meisje, dat als tolk kon
optreden. TenvijI de jongens, te bezopen
om een verstandig woord uit te brengen,
wat schaapachtig in een hoekje zaten,
moest er een officieel doeumem worden
opgesteld over de toedracht van de zaak.
Dat was nog niet zo eenvoudig, wam
kennelijk durfde niemand de verant-
,\'()()rdelijkheid voor ondertekening en
afgifte van het stuk op zich te nemen,
Het incident had op de boten t'n op de
wal grote beroering gewekt. Het krioel-
de op de wal van verschillend geünifor-
meerde gezagsdragers, die wel allemaal
geïnteresseerd toekeken, maar \'an wie
hlijkbaar niemand zonder hoog bevel
durfde in te grijpen, Tenslotte moesten
wc mt'e naar een politiebureau in de
stad, wa,lr wc pas na uren wachten en
praten weer weg mochten, met de belof-
te dat het ~evraagde doC"ument de vol-
gende dag gebracht wu worden. liet
stuk kwam pas twee dagen later, en niet
voordat wel drie delegaties van verschil-
lende instanties naar de schade waren
komen kijken. Het leek cr even op dat l_e
onze boot 'niet zeewaardig' wilden ver-
kl.Hen. Ze boden aan de schade ter
plaatse te laten repareren. Ik bet\viifcl of
dat in Archangel'sk gekund had, maar
het zou in elk geval zoveel tijd gekost
hebben dat er geen sprake van kon zijn.
Reparatie lOU wat ons betreft wel kun-
nen wachten tot we weer thuis waren.
Tenslotte konden wc, in het hezit van
het gevraagt1c document, toch met de
doot vertrekken.

• Bezoek aan boord
De belangstelling was overweldigend.
Als je niet oppaste had je voortdurend

Russcn aan boord, die van alles wilden
weten. "Wat kost zo'n boot nou nog?~
- het is aan iemand die de tegenwaarde
van misschien $ 50 per maand verdient
niet uit te leggen dat wij eigenaar zijn
van een boot die omgerekt'nd ongeveer
100.000,000 roebel ,vaard is. De koers
van de dollar - inmiddels al weer veel
hoger - was op dat moment USS I =
2150 rochel. De zeiljachten die ze ,_elf

hebben zijn C"ollecticf eigendom, en de
bemanningen lijn dan ook wel twee- of
driemaal zo groOT als de onze. Onze gas-
ten \vilden herhaaldelijk van de boord-
WC gebruik maken en plunderden de si-
garetten- en drankvoorraad. Gezegd
moet worden dat Z{' niet te beroerd wa-
ren om met vodka en lelfgemaakte lek-
kernijen aan te komen.
Er moet bij dit soort ontmoetingen na-
tuurlijk ook steeds flink gedronken wor-
den. Het is mij net niet oVl:rkomen,
maar daarmee zijn wel \vat bijn,l-onge-
lukken gebeurd. Je weet boe cl:u gaat:
geen kleine borrelglaasjes, maar grorc
glazen vol vodka ineens. anders dm' IC
niet mee. In de meeste gevallen was die
belangstelling overigens oprecht en de
hartelijkheid groot. Wij hadden \veI eens
het gevoel als ontdekkingsreizigers de
inboorlingen met spiegeltjes en kraaltjes
te vrind te moeten houden, maar wij
moeten op hen een al even vreemde in-
druk gemaakt hebben. De grootste
moeilijkheid was eigenlijk dat ze cr geen
idee van hadden wanneer onze gastvrii-
heid enigszins uitgt'pm raakte.
Uitstapjes en hezoeken worden collectief
ondernomen en moeten ook altijd iets
instructiefs hebben. Als onze gasten ein-
delijk vertrokken bedankten ze altiid
uithundig voor de ~ekskursij".

• \Vie regelt wat in Rusland,
voor hoeveel?
Het verblijf in Archangel'sk was lTn
aaneenschakeling van ontvangsten en
excursies. Wat er aan tijd overbleef was
nodig om boodschappen te doen en,
meestal moeizaam en tijdrovend, con-
taa mt.t hn thuisfront op te nemen. \'\'e
dwaalden door de stad, te voet en soms
in de ongelooflijk uit!-\ewoonde rammel-
kasten van het upenbaar vervoer of per
'{;lxi'. \.teestal is dat een particuliere au-
to, die je aanhoudt door middt'n op
straat te gaan staan. Je spreekt met de
chauffeur een prijs af en hij brengt je
&111 wa;\[ je \vezen wilt, als je hem ten-
~lIinste duidelijk kunt maken waar dat
IS.
Naar onze maatstaven zijn de prijzen
van voedsel ongelooflijk laag, al kom ie
met zo'n [100 in de maand nog niet vcr.
Om enig idee te krijgen wat andere le-
vensbehoeften kosten, vroegen we ie-
mand hoeveel de huur van ziin apparte-
ment was. Dat kon hij niet zeggen, met
de hollende inflatie, en hij hetaaide trou"
wens al maanden nier. Dat vond hij ook
redelijk, want van tijd lOt werd er we-
kenlang geen gas gele\'erd. Het is ook
niet duidelijk wie er nu eigenlijk over dit
soort zaken gaat. Vroeger was alles van
de staat, en dan interesseert het de men-
sen ook blijkbaar nauwelijks. Tegen-
woordig zijn allerlei voorzieningen half
geprivatiseerd. maar niemand weet pre-
cies hoe bet zit.

Het is een gemeenplaats (en zoals de
meeste clichés in de kern niet onwaar) te
7.eggen dat in Rusland tegenwoordig een
centraal gezag ontbreekt, Er is in naam
sterk gedecentraliseerd, en alle nieuwe
potemaatjes zien cr angstvallig op toe



Jar aan hun positie niet gemorreld
wordt. Er is nauwelijks contact tussen
de verschillende overheden. Zolang je
op één plaats bliift is dat nog tot dd;lT

aan toe, maar als je up reis gaat wordt
het echt lastig. Als je net moeizaam met
de ene autoriteit (dikwijls financiële)
overeenstemming hebt bereikt, zegt de
volgende machthebber doodleuk dat
hijlzij daar niets mee te maken heeft.
Voor de waterwegen heeft elke regio een
eigen scheepvaartinspectie, die ogen-
schil'nlijk met volstrekte willekeur be-
paa t of je door sluizen en hruggen mag,
of je een loods nodig hebt, of je mag zei-
len, of je's nachts mag varen, en zo ja te-
gen welke prijs. Als het de autoriteiten
zo uitkomt aarzelen ze niet ie gewoon
een paar dagen te laten wachten. Op één
plaats op de rivier de Svir hebben we zo
vier dagen lang voor anker gelegen.
Alles bij elkaar heeft die hehzuchtige
willekeur ons zo'n dag of tien gekost.
Natuurliik hadden we wel met wat ver-
traging gerekend, maar tegen het eind
werd het voor sommige bemanningen
toch nog erg spannend. Tenslotte kan
niet iedereen zo gemakkelijk over zijn
tijd beschikken.

• Onderweg naar
St. Pctcrsbutg
Na het ook door sommige Russen wel
als een soort verbanningsoord ervaren
Archangel'sk zag het land er, naarmate
we verder naar het zuiden en in de 'be-
woonde wereld' rond St.Petershurg
kwamen, beter uit. Je moet dan nog niet
te dicht bij de enkele gerestaureerde en
opgeverfde gehouwen komen, wam dan
blijkt het maar een dun laagje ~.ernis
over vergevorderd verval te zijn. Het
landschap doet wel \Vat aan Skandinavië
denken: meren, berken- en dennebossen
met bessen en paddestoelen, muggen,
houten huizen, meestal verveloos maar
soms fraai lichtblauw of geel geschil-
derd.

In de Wim Zee liggen de Solovetski ei-
landen, waar in de Sralin-tijd dwangar-
beiderskampen waren, maar die nu weer
een geliefd vakantieverblijf zijn. Er staat
een groot 'kreml' - een in steen ge-
bouwd, zwaar verwaarloosd klooster-
complex, dat nu door vrijwilligers gro-

tendeels met de h:ll1d gerestaureerd
wordt. In de uchtendschemering vanuit
zee benaderd hiedt het met zijn uivormi-
ge torenspitsen een sprookjesachtige

aanblik.
Kizhi eiland (îlJ.3)
Vanuit Petrma-
vodsk, hoofdstad
van de autonome
repuhliek Karelië
(waar de officiële
opschriften zowel
in het Russisch als
in het Karelisch!
Fins gesteld zijn),
hezochten we nog
een kloosrcrcom-
plex, op het (.'1-
landje Kizhi in het
Onegameer. Hier
zijn de kerken en
huizen allemaal
van ongeverfd hout.
Als een SOOrt open-

lw:htmuscum voor traditionele Russi.
sche bouwkunST ziet het er allemaal be-
ter onderhouden uit.

• St,Petersburg en terug naar
huis
Het bijzondere van Sr.Peters burg is zijn
ligging aan her water (vele armen van de
Neva en een soort kruising van Am-
sterdamse grachten en Venetiaanse ka-
nalen) en de tamelijk uniforme, 11k en
begin 1ge eeuwse houwstijl van de palei-
zen, kerken en monumentale gehouwen
in de hinnenstad. We zijn cr midden in
de nacht in konvooi doorheen gevaren;
een indrukwekkende tocht.
Eenmaal in St. I'etersburg aangekomen
viel de vloot al snel uit elkaar. Som-
migen lijn na alle vertraging in grote
haast naar huis gegaan, anderen hebben
het ervan genomen en zijn in rustig tem-
pu langs verschillende routes over de
Oostzee teruggevaren. Eenmaal weer in
de thuishaven aangekomen wees onze
log een gevaren afstand van onge\'eer
4200 zeemijl aan.

• Terugblik, een paar
maanden later
Natuurlijk kun je na 4 weken door ecn
relatief heel klein hoekje van dat reus-
achtige land gevaren te hebben geen oh-
jectief oordeel over Rusland geven.
,\lijn eerste en overheersend gebleven
indruk is die van een nogal chaorlsche
en verloederde bende. Alles wat ver-
waarloosd en verpest kan worden is dat
ook. Het is er vuil, vies, stuk of stuk ge-
weest, maar slecht hersteld en nu onher-
stelbaar kapot. Alleen de natuur - waar-
van 1.e, althans in onze Nederlandse
ogen, wel erg veel hebben - is in de dun
bevolkte streken waar wij geweest zijn
nog wel erg mooi. Dan moet je trou-
wens niet teveel llaar de kernreactoren
en vervuilende homzagerijen, papierfa-
hrieken en andere verwaarloosde indus-
triecomplexen kijken. Gelukkig valt er
ook nog een heleboel anders en moois te
zien.

Erg geschikt als vakantieland is Rusland
- althans het stukje dat wij ervan gezien
hehben - nog niet, maar fascinerend is
het zeker. Varend heh je het voordeel
van je eigen drijvende accommodatie en
\'an een nog niet door massatoerisme
bedorven omgeving, maar daar staat te-
genover dat bijvoorbeeld drinbvater,
als je het al krijgen kunt, van zeer dubi-
euze kwaliteit is, en dat je voor motor-
brandstof echt op jacht moet. ~leestal
kwam het erop neer dat we bij een
Russische hoot langszij gingen en met te-
ge jerrycans duidelijk maakten behoefte
aan dieselolie te hebben. Dan werd er, in
ruit voor sigaretten of drank, wat over-
geheveld. VooT7.ieningen voor de ple-
7.Îervaart troffen we pas in St. Peters-
burg. ;'vlet improvisatievermogen en ge-
duld kun je trouwens een heel eind ko-
men. De grootste schok van het verschil
in welvaart tussen Oost- en \X/est-
Europa kregen wij in Finland, waar het,
in lijnrechte tegenstelling tot bijna alles
in Rusland, schoon, opgeruimd en goed
geregeld (maar natuurlijk wel duur!) is.
Je gaat je dan afvragen 'of het in

Rusland ooit nog gocd komt'; misschien
moeten we daarvoor ook maar niet onze
maatstaven aanleggen.

Cornelis Schepel

, I kno<Jp= lzemijJ (1.8J2 m) I'"r uur

'GI'S iGlobal PO';I;on Sy"em): een Amerikaan,. oor-
'pronkelijk militair ,~'m..,m dal d'H" midJd van "'Iel.
h.t,i~nalen een z'.•..r nauwkeurige pO'lIid"'pal",.: en
Jaarm..., na,'igati. mOl:oIijkmaak,.

j Tijden. de bu'genHJrlol\ nn de revoluti. ,'an J9J 7
hehf>cnEnl:d", "",,('<"n, die ten I:"n,,,' "nn de 'Winon'
imo",eni,'CrJcn, ""n liid la,,!, Arch""el',k Ixz-c"
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Bi; het beoefenen /'al/ sport kun ie xc-
wond raken. We gebruiken daar eCII

Frans woord voor en 110emen dat e('11
blessure. Als hij em voetbalwedstrijd
een speler bewllst de .mder blesseert
krijgt hij doorgamis een gele of rode
kaart. 111 geval /'all rood moet het veld
/Vorden verlaten. 111 de politiek is de
kmls dat je een blessure oploopt gering.
AIleelI JIJ het Italiaanse par!emcllt, waar
men onlangs met elkaar op de /I/list
ging, is dat niet geheel uitgeslofm. Maar
aan het Rinnenho( zullen de geachte af-
gel'aardigdclI daar niet 0IJ korte (ermij/l
toe over gaart. Daar probeert men door
de kracht van (wcrreding te komen tot
zaken om IJet fallJ te bestllren.

Doch onder de oppervlakte l'a1l dat kell~
riK met elkaar fUllctioneren wordt een
minder frisse strategie belireven. Men
zegt weleens dat open l.'1f eerlijk hande-
len, waarbij mogelijk emoties naar voren
kOl/feil, eell zwakke wijze Ua/I opereren
is ilJ dl.' politiek. Daarom is d,' eerste les
in die slangenkuil het uitzetten lIalJ een
strategie. Onderdeel uan die strategie is
dus niet elkaar op de bek slaan doch Ol)
de bek laten ua/len in figuurlijke zin.
Men loopt dan geen hlessure op doch
mell wordt beschadigd. /n de landelijke
politiek is de beschadiging I'all 1.'1.'11 per-
Srlun I!aak unherstelbaar. Het gaat dan
meestal Oller mensen die bekendheid ge-
nieten. Het juiste moment is bepalend
I'oor de mate uan beschadiging.

16-EGO/FEBRUARI1995

De gl'll.ldeslag IlOor F..d 1'(111 Thi;n was
het moment waarop het salaris van de
hoofdcommissaris bekend werd. Het
was geen geheim <fatze partijgenoten en
vrienden W,lren. Maar de ,nijs om de
politieman in Amsterdam te krijgen,
was /11 fáte het eimfe van de carrière van
de minister. Zo ook <fe Ifitspr,wk Ua/I
Lubbers aan h"t eind van de uerkie-
zingstoumee van het ClJA. l,anK d,lar-
I'oor werd Elco BrinkmalI door hem als
kroonprins benoemd. DJama gaat het
berg,ltwaarts, met als dieptepunt het be-
kelld worden dat hij commissaris is van
een louche bedrijfje v,m zijn familie.
D,m komt het momeltt d,u 1.I/Mlers hem
de nekslag geeft. Hij stelt dan dat zijn
stem niet naar F.lco doch naar Ernst

!'aat. AI,lar nog opzienhart'nder was de
JCSChlldigillgI'an \ViIlem Aantjes. Deze
werd veroorzaakt door zi;n mede evall-
gelische politiek bedrijvende mannen-
broeders. Bij l)l'n Ivas de jeugdzonde van
hun CDA-fractieleider jarenlang be-
kemf. Toen men echter uond ilat IJi, een
te liltkse koers ging lIaren kwam het
naar lmitell J,1f hi, al:>jOllgeiing (Olft
was geweest in de oorlog. Het is toei) ei-
genlijk eell schanJe dat ,1,111 de l'eroorza-
kers valt die beschadiginxen geen gele i'1I
rode kaarten kUllnen wordelI uitge-
deeld.

Cor Ollt.

Zandloper
Dir keer weer eens een zandloper waar-
van elk woord besraat uir dezelfde let-
ters als het voorgaande, eersr illm één en
daarna plus ~én letter.
De olTlschrijvingen luiden .lls volgt: 1-
zaken doen (8 letters), 2-tegenvallers (7),
3-schade (6), 4-clubgenoren (5), 5-vogcl
(4), 6-telwoord (3), 7-voegwoord (2), 8-
klinker (I), 9-noot (2), IQ-loop (3),11-
roemen (4), 12-vruchten (S), l3-peuren
(6), 1-1--tcrtafel hrengen (7), IS-prune-
len (8).



Begin novemher heeft 1Ht
minister Voorhocve
valt Defensie zijn be-
zu inigingsvoorsrellcn
aan het kabinet ge-
presenteerd. Waar her
in essentÎe om gaat is
dat ooit În het regt:er-
akkoord werd afge-
sproken dat de nieu-
we bezuinigingen op
Defensie weliswaar
900 miljoen gulden
zullen bedragen, maar
dat desondanks de
Prioriteitennota moet
worden uitgevoerd.
Dat wil zeggen dat
de herstructurering en
verkleining van de
krijgsmacht, zoals door
minister Tcr Beek in
zijn Prioriteitennota
aangegeven, gestalte
dient te krijgen. Her
probleem is uiteraard
dat papier geduldig
is. maar dat naarma-
te het uur van de
waarheià nadert, die
waarheid cr toch an-
ders uitziet dan eer-
der afgesproken. Er zijn wel generaals
geweest, die Ter Beek graag voor straf
nog een ambtstermijn gegund hadden,
omdat hij dan met de onvermiidelijke
consequenties van de bezuinigingen zou
komen te zitten. Nu beeft Voorhoeve
steeds benadrukt dat wat hem hetteft al.
les kan, ook op het gebied van bezuini-
gen, als de Ptioriteitennota maar wordt
uitgevoerd. Maar dat is het nu juist. Als
hij letterlijk wil doen ""'at in de
Prioriteitennota staat, dan kan hij niet
ook nog eens die 900 miljoen gaan be-
zuinigen.

Hoe nu aan dat probleem te ontsnap-
pen? Enerzijds kan dat door de Prioritei-
tennota op een ander manier uit te leg-
gen dan de bedoeling was. Op het ge-
bied van zaken wordt in de grote poli-
tiek niet anders ged.lan dan verdragstek-
sten naar eigen inzicht interpreteren, zo-
dat op grond van hetzelfde verdrag de
één de mensenrechten wensr te bescher-
men en de ander afwacht tot er ergens
van een genocide sprake is om vervol-
gens dan ook niets te doen. En natuur-
lijk kun je hepaalde uitgaven ver voor je
uitschuiven en die aanvalshelikopters,
die 7.0 wezenlijk zijn voor de onvolpre-
zen luchtrnohiele brigade pas na het laar
2000 aanschaffen. Als ie dan ook nog
tweede- of derdehandjes neemt kan dat

BEZUINIGEN

wat zoden aan de financiële dijk zetten.
Enerziids lijkt Voorhoeves argumentatie
dat de Prioriteitennota moet worden uit-
gevoerd heel aannemelijk. Daarin staat
toch al niet meer dan wat minimaal
noodzakelijk is om een min of meer vol-
waardige driedelige krijgsmacht over-
eind te houden . .'vlaar anderziids kun je
-Ieook afvragen of dat per se noodzake-
ijk hlijft. De heer Nuis zou ook met een
Prioriteitennota van een vorig kabinet
moeten kunnen zwaaien, want zijn be-
zuinigingen garanderen ook geenszins
een volwaardig onderwijssysteem in
Nederland. Daar de vijand toch verdwe-
[Jen is, is het dan wcl noodzakelijk alle
drie de krijgsmachtonderdelen te hand-
haven?

Als we voor het gemak ervan uitgaan
dat noch de Russen, noch de Duitsers of
t'\oormannen ons willen en of kunnen
overvallen, zou er dan nier iets voor te
zeggen zijn bij de herijking van ons bui-
tenlands beleid te constatcren dat bij.
voorheeld onze onderzeeërs aan de kam
kunnen, of dat we door samenwerking
met de Belgen minstens de belft van onze
F-16's kunnen verkopen of cadeau doen
aan olie-sjeiks en andere belangstellen-
den? Of wellicht is het zinvol te conclu-
deren dat bij nader inzien die luchtmo-
biele brigade toch niet zo in het nieuwe

',"

takenpakket past en we dus die dure he-
likopters helemaal niet nodig hebben?

~,tisschien is de beste oplossing wel om
nog alleen dat deel van de Nederlandse
krijgsmacht over te houden, d,tt vrijwil-
lig afstand doet van zijn nationaliteit en
in dienst wil treden van het toekomstige,
door van ;\1ierlo zo gewenste, VNo
vreemdelingenlegioen, zodat we ook in
politick zin van de zorg over de inzet
van onze krijgsmacht af 1.îjn. ~laar als
we "/.0 nodig een complete kriigsmacht
willen handhaven, zullen we twee din-
gen moeten doen. Ten eerste zullen we
geld moeten vragen en niet moeten beta-
len voor onze vredesoperaties.
Dat houdt in dat wc allet.n blauwhelmen
sturen als gefortuneerde ruziemakers
daar behoefte aan hebben. En ten t\\'ee-
de .zouden we een grootscheepse spon-
sorlllg op touw moeten zetten. Onze
blauwhelmen ziin vaak op het scherm te
zien. En met opschriften op het camou-
flagepak van de jongens van de lucht-
mobiele brigade zou bijvoorbeeld onze
grootste kruidenier zijn laatste week-
aanbieding efficiënt publiek kunnen ma-
ken: zo in de trant van: "deze week zit-
ten Albert Heijn en Defensie klaar voor
U met de gebakken peren".

Lem, Weeke
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Danny DeVito in het leger...

RENAISSANCE MAN

De .Amerikaanse Penny Marshall w.as jar~nlang actrice voordat ze het in de
regIe proheerde. En na een aa".ta! films die stuk voor st':lk goed ~\lcrdc,,!ge-
waardeerd, zoals Big, Awakcnmgs en A League Of ThelT OW11, IS ze uitge-
groeid tot één van -Je zeer weinige succesvolle vrouwelijke regisseurs in
Amerika. Want ze mogen daar dan op alle hoge posten veel meer vrouwen
hebhen dan waar ook ter wereld, Hollywood is toch nog altijd een mnnncn-
bolwerk.

fi,che gegevens: toen hij aan de ulllversi-
teÎt van .\lichigan swJeerde, raakte hij
zelf volledig in de ban va1l Shakespeare.
'Alsof je de .\-lount Everest heklimt, 7.0
uiHbgend 7Jjn die teksten', weet hij zich
nog t(' herinneren. 'Het was alsof ik het
uitzicht met anderen wilde delen, toen ik
eenmaal bt'gon te begrijpen hoeveel rijk-
dom cr In besloten lag.' Die kans kreeg
hij, toen hij na z.ijn afstuJeren les ging
geven aan studentt'lI van een 1l1cht-
m<lchthasis. 'Ik Jeed in die ti]d een serie
leuke anekdotes op. D.H alles heb ik met
dkaar g('cOlnbineerJ, en toen kwam er
op een J.lg vanzelf een filmscenario uit"
;IIJus Hurmtein.
I Jij ging ermn' n<lar producentt' Sara
Colleton die er onmiddellijk wel moge-
liikhedl'n in z,lg. 'Wat mij in dt' eersre
plaats trof', 7.egt ze,' is het teit dat de lon-
ge recmten van Bill leren d.1t kennis
macht betekent, ook macht om over je ei-
gen lewn te heslissen. \'{'ie in St.Ut is um
Je archa"isch(' teksten van 5hakespeare te
hegrijpen, die bn heel veel andt're din-
gen ook ajn. Zoiets geeft zelfvertrou-
wen' .
Regisseuse MarshalI, die door S.lra
Colleton als eerste werd henaJerd, zei

ook onmiddellijk ja.
'\'\'at ik in Je eerste
plaats in het SCript
las, was een stuk maat-
schappij-kritiek', is h;lar
commentaar. 'Het sta;lt
er met de scholing in
Amerika slecht voor,
waardoor veel jonge-
ren uit ;lrmoe, om
toch nog iets op te ste-
ken, maar her leger in
ga<ln. Ze willen geen
sold.lat worden, maar
via de mogelijkheden
Jie het leger bieJt,
toch een plekje in de
maarschappij zien te
veroveren. l\bar het
groepje wa,lr Je film
over gaat, heeft zelfs
te weinig aan boord
om aan Je b.lsis-eisen
van het leger te vol-
doen. Dankzij het in-
zicht van dit' ene ko-
lonel wordt cr ecn le-

raar UIt de hurgermaarschappij ;Iange-
trokken, wat een verrassend resultaat
oplevert. En uiteinJdijk ontdekt de le-
raar zelf, die ook op een breekpunt in
zijn leven staar, waar zijn werkelijke
kracht ligt:

Leollorc I'all Op::('c/,lIlJ

Tuss('n alle grappen en grollen door is
Renaissance ~Lll1 een tamelijk serieuze
en zeer sympathi('kt' film ge\vorden O\('r
l'lemt'ntaire waardl'n in een rTll'lls('rTlc-
veil: zelfvertrouwen, doorzeninsvermo-
gen, motivatie t'n begrip voor elkaar. En
Ibnnv Dl. Vito speelt één v,m de aardig-
stt;>rollen uit zijn carriêre als de m,ll1 van
middelbare leeftijJ die, precies als lijn
leerlingen, een helehod opst('('kt van die
paar weken in het leger, En ,1115 het slot
dan misschien een beetje al te heroisch
gewordt'n, er st;lat el'n heleboel tegen-
over.

van Shakespt'arc uit zijn tas valt, en Je
jongens hem pesterig \'fagen of hij daar
niet eens iets 0\'l'T wil vertellen, blijkt die
als grap bedoelde opmerking de 'l,mzt't
tot een ommekeer in het leven van zowel

Bil! als ZIJn pupillen. \X!ant Bill neemt de
uitdaging ,lan: hij zoaldat groepje onge-
regeld wel e('ns even laten zien wat je
met ta.ll kunt doen, hoc mooi een paar
regels dit' vierhonderd j.l.lr geleden door
een Engelse dichter zijn g('schreven, !log
in ol11.e tijd passen, ('n hoeved alledaag-
se wijsheid er in Je prachtige tragedie
opgesloten ligt...
Ca.lndeweg weet Hili zijn leerlingen
voor zich t(' winnen, wa'lrdoor hij ook
stt'eJs meer van hun achtergronden te
weren komt. Vooral dat aspect van de
film is erl; mooI uirgewerkt, wam Bill is
behalve een j;!,t'sjeesde rCl.:bmejongen,
ook nog ('ens vader van een dochter Jie
onge\Ter net zo oud is als de kids die hij
elke lbg in lijn klas hn'ft.

GreRory fiines ell [)(//III)' De Vitu

Renaissance .\bn is geschreven door
Jim HUTIlstelll op grond van 'Illtohiogra-

In Renaissance 1\1:1nkumt een ~root
aamal adllcle aspecten van het lcH'1l in
de jaren negentig aan hod: werkloos-
heid, gebrek aan motivatie, weinig toe-
komstperspectief VOOf jongeren en ga zo
nog nU:lT even door.
Als dl' film begint /.Ît
ft'clamC-M:hril"vcr BiJ[
Rago in de fi e. Daar-
door mist hl) een be-
langrijke presentatie,
en binnen de kortsre
ken:n staar hij up
stra.lt, Ondanks het
feit Jat hij ooit een
belangrijke prijs in Je
Tl._x:lame-husint'sswon,
moet hij llaar het ar-
beidshureau wam in
zijn eigen branche IS
niets te vinden. Hij is
~escheiden, en zijn
dochter droomt van
een reisje naar .\-{exi-
Co om daar de sterren
te bestuderen. Er
moer Jus hoc dan ook
snel werk gevond(~n
worden.
Als Rago aan het lo-
ket van het arbeidsbu-
reau hoort d.lt er t'en
haantje voor hem is gevonden, is hij
aanvankelijk in de wolkt'n. Tot blijkt
wat het is: op een nabijgelegen basis van
ht't leger is t't'll kolo11l,1up her idee gt'ko-
men om een ongemoriwerd groepie
llieuweliJl~t"n hi] te laten scholen. En
Rago, die ooit een diploma als onderwij-
7t"r heeft gt'haalJ, moet er o[](-bnks zijn
protestt'1l op af.
De eerste kennismaking met zijn leerlin-
gen TlJ.lakt het er niet beter ,lP' de meeste
\'.m hen zijn in het leger gegaan bil ge-
brek aan anden: llHlgelijkheden. Velen
slept'n een onfortuinlijke ]eugd mct zich
mee of andere rrauma's. Ga cr maM ,l,m
staan,
Aanvankelijk weet Bill ahsoluUl niet wat
hij met zijn kl;ts aan mOl'r \'an~Cl1, ('n
welke invalshoek hij moet h:mterell om
te maken dat ze cen wat positiever wc-
reldheelJ krijgen. ,\laar <lIs er op een
dag toevallig een exemplaar van Ihmlet
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TAKE CARE OFYOUR SCARF,
TAT ANA
Terwijl producent Renny Harlin zijn ge-
boorteland Finland in Hollywood verte-
genwoordigt met spectaculaire knok-
films, heeft zijn landgenoot Aki
Kaurismi'iki inmiddds een klein, maar
eigen publiek opgebouwd met z'n klcÎn-
scha ligt, en H)Qral absurdistische tragi-
komedies. Kalm maar onstuitbaar gaat
hij V{lort met het maken van films. die in
feite met geen l'llkcl ander genre te ver-
geljjken lijn. Deze nuand kUllllen de
liefhebbers genieten vall weef zo'n ju-
weel. De roadmovie Take Care Of Your
ScaTf, Tatjana (I'ida Huivista Kiini,
Tariana) duurt net een uur, en draagt
O\W de hele linie weCf duidelijk he[
stempel van Kaurismiiki. Hoofspersoon
is Valto, eell zwijgzame lTlan die met zijn
moeder samen een piepklein naai-atelier
runt. Als hij merkr dat de koffie op is,
worJt hij zo woedend dat hij mams op-
slnit, en samen met zijn vriend, de mor-

Kati DUI/i",'" ('rl Kirs/i Tikkylaillt'1I in Takt'
care of your scarf, Tatp"a
sige, weinig hoeiende monteur Reino,
gaat stappen. Reino voelt zich n'n roc-
ker, el1 klcedt zich dan ook zo (het rock-
element duikt in meer van Kaurismäki's
films op). Onderweg nemen de mannen
twee vrouwt'n mee, die een lift willen
naar de veerboot richting Tallinn. De
een komt uit Estland, de andere is een
Russin. De twee kerels laten alle gebo-
den kansen liggt'n terwijl de dames be-
paald niet ongenegen zijn, Uiteindelijk
rijden 7.eweer terug, Valto hevrijdt zijn
moeder die met geen woord rept over
haar onvriiwillige gevangenschap. Hij
heeft koffie meegebracht..,
De filmsvan Kallnsm,'iki7jin,w uW hij 7df,
telkens upnieuw nostalgische temghlikkl,l
f1.1areen troosteloos tll tl:'gt'~jkowrziehtclijk
FinlUld,w..1lsdat niet meer lx'Staat.Vooral de
arrrtLtÎerigesfet:rvan de jaf(1l7.esrigblijkt hem
te hoeien, want al zijn verhalen sirueert hij in
die peritxie. Ze zijn ook altijd in zwart/wit ge-
draaid: kkh-r gOl'dknop, L11wat sfeer 1x.1:rdt
isde hdft-dan al gewonnLll.

ONCE WERE WARRIORS
Uit :-Jieuw Zeeland komt her olHhutsen-
de tiidsheeld Once Wcre Warriors.
waarin de waarden van de vroegere
SLlOri-cu1tuur op een zeer directe en
welsprekende manier worden "fgezet tc-
gen de snel1l' verlol'dering van het land
in z'n huidige ontwikkeling. Oe situatie
wordt geschetst aan de hand \'an de ge-
heurtenisst'n binnen een gezin. De vader
is een bruut, maar wch zo aamrekkeliik
dat de moeder, die duidelijk meer aan
hoord heeft, na jaren van mishandeling
nog altijd bij hem is gehleven. rviaar nu
hun vijt kinderen ~roter worden, vormt
de confrontatie met de vader een steeds

juli'lII Aralmdgd i1/ Ol/ce weu Warriors

~roter probleem. De oudste jongen is dl'
deur al uit, en heeft zich aangesloten bij
t"cn hende. Oe tweede jongen wordt na
een klein vergrijp naar een opvoedings-
gesticht gesruurd, waar hij les krijgt in
een uit vroeger tijden overgeleverde
vet.:htsport. De moeder ziet met lede
ugen aall dat haar gezin Uil elkaart valt,
maar probeert cr wch nog het heste van
te m,lken. De gebeurtenissen rond haar
dertienjari~e dochter blijken echter voor
haar het breekpunt te \vorden. De film is
visueel adembt'nclllend gemaakt, In het
land dat L't'Uwenlang woest, vrijwel leeg
en oogverblindend van schoonheid was,
verworden de steden in snel tcmpo tot
oorden van verval cn verderf, waaf men-
sen in erb,trmcli,ke omstandigheden le-
ven. Regisseur Lee Tamhori scoorde tot
nu toe op vele festivals hoog met dit
warme pleidooi vuor behoud van een ei-
gen cultuur.

MARY SHELLEY'S FRANKENSTEIN
Vrijwel gelijktijdig
met Interview \X'ith
The Vampire komt
'\lary Shelley's Fran-
kenslein van en met
Kenneth Branagh in
de bioscopen. In de-
ze dure productie
vertelt Hranagh het
beroemde \"Crhaal
van de geleerde die
probeert de natuur
te overtreffen door
zelf een levend we-
zen te scheppen. Dc
pest waart rond en
eisr duizenden le-

Robat De Nim

yens. Hij, als wetensehappt"r, kan Je
dood met a<:cepteren. Branagh, beroemd
geworden als begenadigd Shakt"speare-
acteur cn als regisseur met visie, mocht
van de produeenten duidelijk een flinke
zak met ~c1d opmaken, en dat is aan de
film goed te zicn. De et"fS[ehelft is adem-
benemend opgehouwd, maar als het
monster Jat hij heefr geschapen, een-
maal cen eigen leven gaat leiden, verliesr
de film snel ,l,m spanning en lL'ggings-
kracht. Je kriigt het gevoel dat Branagh
met minder geld op z'n rekening wellicht
soberder en daardoor doeltreffender te
werk Wil zijn gegaan. Robert De Niro
zat elke d,tg zeven uur bij dL'makcup om
cr als monster maar zo grllwdijk moge-
lijk uit te zien, en toch werkt het alle-
maal niet echt. Maar een een mooi kijk-
spel is het wel.

NIGHlWATCH
Uit Denemarken komt een klein, solide
rhrillertje dat her kan opnemen tegen
een helebod vakwerk uit Amerika. Een
student neemt een b.tantje aan als nacht-
wakt"r in een mortuarium. Een paar in-
dünenverhalen van ziin voorganger, de
n<Khtelijke sfeer in dat granieten doden-
verblijf, een serie-moordenaar die het op
prostituées heeft voorzien plus een

Sofie Griiä!Joc/ in .\.'iglJtwJ/ch

vriend met een voorliefde voor practical
iokes maken dat hij al snel over zijn roe-
rm raakt, En dan 1110cthet allemaal nog
beginnen ...
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Een bezoek meer dan waard

SINGER MUSEUM
IN LAREN:

WimIIdj

ren, nu via dl;' schilders van de Gro-
ninger Ploeg (met voorop Jan Altink).
De tentoonstelling wordt besloten met
een klein eerbetoon aan de Haarlemse
schilder Herman Kruyder.

Wie deze rijke tentoonstellin~ in het
prachtige Vernieuwde Singer museum
nog wil gaan zien zal zich moeten haas-
ten: zonda~ 19 februari valt definitief
het doek over ••Expressionisme in
Nedl'rland". Wie daar niet meer aan
toekomt adviseer ik gewoon te wachten
op de volgende expositie. Het opgefriste
Singer is immers weer springle\'end!

• Expressionisme
De tentoonstelling "Expressionisme in
Nederland" (tussen 1910 en 1930) om-
vat 120 schilderijen, grafiek en beelden
uit paniculiere en openbare collecties uit
binnen~ en buitenland.

Gedurende het eerste
kwart van deze eeuw
wilden diverse Neder-
landse kunstenaars
zich, in navol~in~
van onder meer Vin-
cent van Gogh, zo
expressief mogelijk
uiten. De wereld van
hun eigen gevoelens
werd het vertrekpunt
van hun kumt, in te-
genstellin~ tot de im-
pressionisten enige
tientallen jaren daar-
voor die de wereld
om hUil heen als uit-
gangspunt namen. Bij
de meeste Neder-
landse kunstenaars
ging de deformatie
(:vcrvomling) van de
kleur echter niet w
vcr als bij hun bui-
tenlandse voorbeel-
den. Ook de defor-
matie van de vorm,
zoals gepropageerd
door de Franse ku-
bisten, voerden Zll
niet zo vcr door.

tic (een overzichtstentoonstelling van de
Bergense School-voorman Lea Gestel)
zeker ook geen gek figuur hebben gesla-
gen. Dit tcnijde, geweest is immers ge-
weest.

De tentoonstelling
voert de bezoeker langs enkele schitte-
rende werken van Kirchner, Von
Jawlensky, Schmidt-Rotduff en Kan-
dinsky waarmee meteen de toon is gezet.
Aanvankelijk werd de confrontatie met
de nieuwe buitenlandse stromingen
(fauvisme, luminisllll;' l;'n kuoisme) door
de Nederlandse schilders even kleurrijk
omarmd. Feestelijke schilderijen van
Kees van Dongen en Jan Sluijters laten
dat hed goed zien. Langzaam verstilll;'Il
de kleuren hetgeen zicht haar wordt via
het somberder werk van de Ber~ense
School schilders (met als hoogtepunt een
prachtig werk van de in Auschwitz om
het leven gekomen Joodse kunstenares
Else Berg.
Rond 1920 spetteren opnieuw de kleu-
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Onder architecten wordt heel verschil-
lend gedacht als het gaat over bouwen
inrichting van musea voor beeldende
kunst. Grotere uitersten als het gloed-
nieuwe Groninger museum van .\lcndini
en het kurt geleden gerenoveerde Singcr
museum in Laren zijn nauwelijks denk-
baar. Het museum in Groningen is een
kunstwerk op 7.ichzclf waat je de beel-
dende kunst als her ware moet zoeken
terwijl het Larensc museum zich volstrekt
dienstbaar opstelt aan de tcnroong;cstelde
schilderijen en beeldhouwwerken.

}let rustieke Singer museum te I.aren
had altijd iets van een in het groen ver-
scholen villa. Na een verbouwing van
circa tien maanden heeft het deze, enigs-
zins ouderwets aandoende, uitstraling
van zich af geworpen. Architect
Herbert-Jan Henke1 heeft dit museum
een prachtige gedaanteverandering laten
ondergaan. liet resultaat: een strak, wit
en belder museum waar de kunstuitin-
gen optimaal aandacht krijgen.
liet museum werd 17 november j.l. her-
opend met de even kleurrijke als uitbun-
dige tentoonstelling "Expn~ssionisme in
Nederland" (t/m 19 febtuari). Een uit-
stekende keuze. Al zou de vorige exposi-

jan A/tink. Twee paard<'u.



•
HET UITZICHTLOZE
IMITEREN .

Hans van Wissen.

geen greintje e<:htheid meer aan te bele-
ven. Dag PSV, dag brave poppenkasT.
Zou misschien een vrouw als manager
war zijn? De vrouw van BiJl Mayer mis-
schien? Want Eindhoven moet toch ooit
eens aan een origineel idee gestalte en
gezicht geven.

tie iets van ccn eigen srijl konden OlH-
wikkelen. I-Iet begon al met Vanenburg
die een contract voor het leven kreeg
aangeboden. Uniek en zeer sociaal be-
leid. Helaas ook een miskleun van jewel-
ste. Na hem kwamen andere ex-Ajacieden
in hoog tempo naar Eindhoven. Ge-
doemd om te mislukken. Een treurig
schouwspel eigenlijk.

Als je geen André van Duin heet, is het
onmogelijk om met louter imiteren ver
re komen. De dub nabootsers zal het
ook mer Advocaat geen stap verder
brengen. Die is bij het Nederlands elftal
een nabootser van zich zelf geworden:

nen maken. Dus werden de coaches
weggebonjourd. Zelfs Hiddink kreeg
ondanks alle verdiensten zijn congé.
Robson ging de laan uit, Westerhof kon
nog sneller ophoepelen.

Wat deden management en bestuur in-
tussen? De portemonnaie opentrekken
voor miljoenentransfers zonder zichzelf
de vraag de stellen of de berreffende ve-
detten met elkaar in de bestaande sclec-

bardeerd en van Breukelen kreeg een
oer-Brabantse afscheidswedstrijd, maar
het hield allemaal iets kneuterigs.
Kcrgens kun je zo comfortabel naar een
v(){'[balwedstrijd kijken, maar wat ûch
vervolgens aan het toeschouwersoog
toont is een ongt'fcgcld zootje.

Houten klazen naast bal virtuozen Wil-
der tactische inzicht, strompelaars met
een overdreven behoefte om de bal zo
snel mogelijk bij een medespelers in te
leveren (meestal wordt dat dus een te-
genspeler), naasr zichzelf dwarszittende
pingelaars. Een eenheid heeft nog geen
coach cr na de zes succesjaren van kun-

"'.

Natuurlijk wil
PSV COTl\ ..'urrercn
met het eska-
dron van Louis
van Gaal. Ze
zijn afgunstig in
EncU'lO'.'CfLWant
die legerhoofd-
man te Am-
sterdam heeft her toch maar voor elkaar
gekregen dat Ajax ook internationa.ll
\veer een reputatie heeft die vergelijk-
baar is met de faam uit de jaren zeventig.
Gemeten aan de inkomsren is die reputa-
tie zelfs nog beter. Want de verdiensten
worden nog steeds ridiculer.

Er is niet aan te omkomen: PSV moet
worden bil"gezet in het koningsgraf van
het :-JecleranJs voetbal. Het zal nooit
lIleeT war worden in Eindhoven. De fa-
fao BiJl Mayer heeft de mummie Dick
Advocaat aangesteld. Moge PSV in vrede
rusten onder een obelisk van compassie.

Ach, ze zijn zo aardig daar in Eindho-
ven: ze nemen beschaafde mannen aan
als Robson, Westerhof of Hiddink. Ze
halen zelfs een oude man als Rijvers he-
lemaal uit Frankrijk terug, tenviiI die
zich nu juist op een eiland van alle
s(c)ores had ontdaan. Ze su"llen de teer-
gevoeligsre assistent-trainer aan die je
kunt denken:
Frank Arnesen,
uit lÀ'Ilemarkcn.
0, war doen ze
hun besr om
internationaal
te lijken. En 0,
wat blijven ze
een Brabants
dilettanten-club-
je. Een kamer-
orkest dat con-
sequent een
kakofonie ver-
oorzaakt. maar
de wanklanken
verdoezelt met
halfzachte ver-
ontschuldigen.
'We doen toch
ons best!' 'We
proberen heus
wel aansluiting
re vinden.' 'Wc
willen eenzelf-
de niveau als
Ajax.'

I'SV zocht het in de nabootsing. Na-
tuurliik: het stadion \verd verfraaid, de
Herdgang werd tor trekpleister gebom-
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VAN HMT NAAR AMT
Als je in Nederland langs ccn kazerne komt zie je soms wel drie militaire te-
huizen op rij staan: PMT's. KMT's en een enkele keer ccn HMT. Jarenlang
hebben de drie belangrijkste "zuilen" in Nederland (Protestant, Katholiek
en Humanistisch) cr voor gezorgd dat militairen. die '5 avonds niet naar huis
konden, ccn gezellige plek hadden om na hel werk in eigen sfeer te olltspan~
nen, een praatje te maken ccn spelletje te doen of te studeren. Lessen gcestc-
1;1"keverzorging werden cr gegeven, waardoor de aankomend militair de
s eer kon r.rocvcn. Zo'n tien, twintig jaar geleden was het vaak ccn grote
drukte: vo op licht, veel volk over de vloer, beslagen ramen of mensen op het
terras. Tegenwoordig ziet het cr vaak troosteloos uit. Veel tehuizen zijn ge-
sloten en anderen geven soms het trieste beeld van een enkele bezoeker die
een hiljartje legt. De veranderingen bij defensic zijn nict ongemerkt aan de
A1ilitaire Tehuizen voorbij gegaan. Vanaf 1 januari van dit jaar gaat er nog
meer veranderen, maar nu tcn goede. Dat hoopt in elk geval BertJansen, di-
recteur van de gloednicuwc Stichting Algemene Militaire Tehuil.en.

Joml }vlerells
\'eel succes!

Gelukkig wordt cr nieuw leven geblazen
in de Tehuiz_eTl,want het blijkt dat ook
BHTers ~raag komen en de ontspannen
sfeer en de ~elelligheid op prijs stellen.
Het ISbelangrijk dat er ruimte is naast de
kJlerne, wa.u naast allerlei activiteiten
ook plaats is voor een praatje. In de toe-
komst zijn er misschien nog wel meer
mogelijkheden voor de tehuil.en, als we
wat meer ervaring hebben met de be-
roepsmilitairen.

En wat betekeIlt d.lt "Algemeen" 1I11?
Dat er geen Humanistiso.:hc of Katholieke
maaltijlien zijn. of een PrOTestants biljart.
De voorzieningen zijn voor iedereen en
elke geestelijk verzorger is welkom, voor
een praatje met de bezoekers, maar ook
voor lessen en andere activiteiten.

ol'ereren el/ hoe gadt de verdeling I'all de
militaire tehuizeIl er Illt uit zien?
Pro Rege heeft een grote trouwe achter-
b;ln in het van oudsher protestantse dl.el
van de bevolkin~. die behoorlijk veel geld
ophrengt. Deze achterban wil de eigen te-
huizen op bepaalde plaatsen niet opgeven
en hoett dat dus ook niet. Dat ligt bij ka-
tholieken, humanisten l'n voorstanders
van algemene huizen anders: de bijdra-
gen van de achterban zijn veel lager, ook
al is men wel voorstander van algemene
tehuizen. i\taar dat is geen organisatie
met leden, die contrihutie betalen.
Defensie subsidieert .\-lilitaire tehuizen op
zgn. preferente locaties: grote kazernes en
opleidingscentra. Iedere thuisfront orga.
nisatie kan uit eigen middelen, maar die
heeft alleen Pro Rege, tehuizen hlijven ex-
ploiteren waar men dat nodig acht. Wat
dl' Algemene .\-li1itaire Tehuizen betreft:
die komen voorlopig alleen op die prefe-
rente locaties; op dit momenr zijn cr 14
locaties aangewezen. waarvan er 7 voor
de Ai\lTs zijn. In Stroe. VolkeI en
SCl'dort zijn op dit moment A.\-'ITs in be-
drijf.

HoC' komt het dat Pro Rege kali hli;wlI

Defensie heeft er een half jaar o\'er gedaan
om te reageren; men kwam met het plan
één koepelorganisatie op te richten waar-
m de de militaire tehuisorganisaties verte.
genwoordigd waren. Deze koepel zou dan
de subsidie voor tehuizen op door defen-
sie aangewe7.en plaatsen tonvijzen en re-
gelen. Alleen, op dat moment waren er
nog maar twee tehuisorganisaties: Pro
Rege van de PJ\tT's en de voorloper van
de A;\ITs . .\-1et drie organisaties kun je
een meerderheid 'lormen om bcsluiten tc
nemm, met twee is dat vecllastiger. :--:Ia
langdurig o\"Crleg is gek07.cn voor een on-
afhankelijk voorzitter. oud.staatssel:feta-
ris Van Voorsr tot Voorst, ell een arbitra-
ge rq~e1ing. In maart wordt de koepel op-
gericht, voor 1995 heeft Defensie een ver-
delin~ van de subsidie gemaakt. Vanaf
1996 gaat dl' koepel Jat doen.

MRK?
Voor het advies uitkwam was er al over-
leg tussen de Stichting Humanistisch
Thuisfront en de Centrale van Katholieke
!\lilitaire Tehuizen over het exploiteren
\an algemene mlhtalre tehullen Dat Hoe ZIet de toekomst er lilt?
was op Illltianet van het H.\-lT .,IJ We gaan zo snel mogelIJk hou.
gebeurd: daar was men allang \\en lil Rotterdam; daarna ko.
voorstander \an algemene te.J men Woensdredlt, de Peel en
hUlzen, die rll1mte louden ble~ Scha.lrsber~en aan de beurt.
den aan Iedereen 1.'n a,itl de Daanoor moet naTUurhjk wel
geestehlke verzorgmg \an de her één en ander geregeld worden.
vl'fschl lende stronungen. Daarnaast hebben \\1' het naTUurlijk nog
De .'vIRK gaf aan dat er op die plaatsen druk met de afwikkeling van de "ouJe"
waar voldoende militairen werkten zeker stichtingen en het aankleden van de nieu.
bestaansrel:ht \vas voor militaire tehui- we Stichting Algemene ;\lilitaire Tehui~
len, terwijl een meerderheid van de raad zen. \Ve hopen ook een mobiel huis in te
zich uitsprak voor algemene militaire te- kunnen rio.:htenH)or uitlendingen. Daar-
huizen. Het K:\iT-HI\1T overleg voelde voor moet nogal war geregeld worden:
zio.:hgesteund door het advies en is gaan zo'n huis moet onderdeel van Defensie
fungeren als één gesprekspartner: de or- zijn, anders krijgt men geen bescherming.
ganisatie die algemene militaire tehuizen Daar kan je als particuliere organisarie
wilde gaan exploiteren. geen aanspraak op maken.

2011 je eerst iets u.'illell I'ertel/en ol'er de
I'OOrKesc1Jiedcl/is I'al/ de HUlllanistisch
!lii/itaire Tehuizen?
Bl-gin jaren vijftig, ten tijde van de politio-
nele acties, wen vanuit Nederland alkrlei
pakjes naar Indië werden gestuurd, werd
het idee opgevat om Humanistische
;\1ilitaire Tehuilen te stichten. liet was de
tijd waarin alles "per zuil" georganiseerd
\Vl'rd en 7.0kregen wc naast de katholieke
en de protestantse tehuizen ook humanis.
tische. De Stichting Humanisrisch Thuis-
front, die ook nu nog bestaat. heeft de
stichting voor de exploitatie vall de mili.
taire tehuilen opgericht. Dit is trouwens
dClclfde stichting die de Humanistisch
Geestelijke Verwrging van de grond heeft
getild. Ilet eerste tehuis was het Adler.
huis in Amersfoort, dat hestaat niet meer.
Jarenlang waren in Nederlands drie hui-
l_eli,in NUllspeet, Havelre cn 't Harde. In
1967 kwam daar het huis in Seedorf bij.
Dat is het grootste, er komen 1200 tot
1400 bewekers per dag.

Is dl' /leergal/g in bezoekers aal1t,lllelll'all
de !a,ltste tijd of is d,lt al lal/ger a,m de
gang?
Eigenlijk is het al begonnen met de inn)C-
ring van de OV~kaart voor dienstplichti-
~en. Er kwamen steeds mÎnder binnensla.
pers op de kazernes, dus nam de behoefte
aall een huiskamer 's avonds af. :Ka de
Prioriteiten-nota is het wel veel sneller ge-
gaan: onderdelen werden STerkverkleind.
kazernes werden gesloten, de militaire te-
huizen ble\.en, maar waren niet meer ren-
d:lbel. En als een onderdeel wordt uitge-
londen staal het militaire tehuis ook gro-
u'ndeels leeg.
Bij de katholieke militairt. tehuizen ging
het licht het eerst uit: de Stichting
Cenrrak' Katholieke .'vlilitaire Tehuizen
ging hegin '93 in liquidatie. Op ongeveer
hetlelfde moment vroeg staatssecretaris
Frinken advies aan de l\laarschappelij'ke
R,lad voor de Krijgsmacht over let
voorthestaan v;ln de tehuilen. Het was
duidelijk dat er iets moest gebeuren.

Val/J( J JJIIIIJr; J 995: A MT ill Sador!

\Vat was het gel!o/g I'ml het adl'ies van de
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GILDE: KENNIS EN ERVARING
DELEN MET ANDEREN

STICHTING W

GILDE~\,
ZWOLLI! '

"Géén klusjesmensen maar adviseurs zonder overall"
Militairen die met FLO gaan of gebruik maken van de UBM-rcge1ing heb-
ben vijftig jaar of meer op dele aardbol rondgelopen en dus al heel WUl mee-
gemaakt. Ze hebben kennis en ervaring opgedaan tijdens hun lange dienst-
tijd (geschoold als instructeur, gewerkt op leidinggevende posities, vaktech-
nische werkzaamheden verricht, enz.), zich met vallen en opstaan handighe-
den eigen gemaakt of zich uitputtend met ccn hobby bezig gehouden.
Het zou jammer zijn als deze wijsheid "werkloos" zou blijven. Veel ouderen
zijn dan ook best bereid hun kennis en ervaring aan anderen ter beschikking
te stellen. Dat kan, o.a. via (het) Gilde (het lidwoord "het" staat niet in de
officiële benaming).
In onderstaand vraaggesprek vertelt adjudant b.d. Teun Van Dam (58) uit
Steenwijk het een en ander over dele actieve maar nog tamelijk onbekende
organisatie.

In Nederland zIJn zo'n tacllti~ Gilden
actief. Het eersre ontstond in
Amsterdam in 1984. Al snel volgden an-
dere steden als Groningen, Maastricht,
Apeldoorn, Rotterdam en Utrecht.
Inmiddels ook in talrijke andere (ook

veel kleinere) plaatsen, tot in de verste
uithoeken van het land. Het motto van
leder Gilde is: ouderen voor anderen.
Iedereen kan op z'n tijd een advies, aan-
wijzin~ of tip gehruiken, op welk gebied
dan ook. En wie kan deze hulp beter ge-

ven dan mensen met en'a-
nng op een bepaald ter-
rein?

Hue L'crliep, in grote lij-
'teil, je militaire loop/Jamd
Ik ben op de K.\lS opgeleid
tot insrructeur en volgde
daarna de wapentechni-
sche opleiding hij de cava-
lerie. Na een periode werk-
zaam te zijn ~eweest op ht,t
opleidingscentrum hen ik
hij de parate troepen te-
recht gekomen en heb ik
alle onderofficiersrangen
doorlopen. Mijn laatste
functie was hij het
Legerkorps, bij dt, Ded-
sectie Opleidingen Advie-
zen en Inspectie op een
vooruitgeschoven post in
Bergen-Hohne (o.a. het
voorbereiden van oefenin-
gen en schietseries). In au-
gustus 1992 ben ik met
FLO gegaan.

Jullie zijn, I/a ie FLO, val/-
lIit Duitsland naur Neder~
land gekomel/. \'(!aarom
ziin jllllie in Steenll'iik
neergestreken?
Eigenlijk hadden we ;n de
buurt van Apeldoorn wil-
len gaan \vonen maar d,lar
was geen kijk op het ver-
krijgen van een woning.
Via een collega, die in
Steenwijk woonde, zIjn
we, min of meer bij toeval,

hier terechtgekomen. Wij hadden geen
enkele binding met Steenwijk.

Hoe keek je tegen je naderende nieuwe
levensfase aan?
Ik heb beslist niet tegen een groot gat
aan gekeken. Ik had steeds het idee dat
ik mijn tijd wel 7.OU kunnen vullen. Met
o.a. in het voor- en najaar er een lekkere
poos met de caravan op uit trekken, wat
knutselen en prutsen, em:. Ik heb er echt
niet regen opgezien. Daar kwam nog bij
dat ik één jaar na heb mogen dienen
waardoor ik niet het gevoel had dat ik er
uit moest maar dat ik er lIit ging.
Achteraf vraag ik mij weleens af of je
niet tè jong uit zo'n arbeidsproces stapt.
Al voeg ik er wel direct aan toe dat het
een verademing is dat je allerlei zaken
nog wel kunt doen maar het niet meer
moèt doen. Je kunt nu ook nee zeggen
en dat is meer dan een plezierige bijkom-
stigheid. Desondanks, er op terugkij-
kend, denk ik dat ik het meesr zou voe-
len voor een meer flexibele uitstroom.

Vanaf bijna !Jet begin was ie betrokken
bii !Jet oprichten van !Jet Gilde in
Steenwijk. \'(1at trok je zo aan in deze or-
l{anisatie?
Ik had er voordien nog nooit van ge-
hoord. Je zou dali ook kunnen zel;gen
dat ik er min of meer bij toeval bij te-
recht kwam. Ik had mij net aangemeld
bij de PCOB (Protestant Christelijke
Ouderen Bond) om te kijken of ik cr iets
kon doen. Daar kwam van het Gilde-in-
oprichting de vraag binnen of er onder
de leden van deze bond misschien ook
personen waren, die hun kennis en erva-
ring beschikbaar wilden stellen aan an-
deren (in Gilde-termen: aanbieders). Ik
ben toen, namens de PCOH, naar de eer-
ste werkbespreking van het Gilde ge-
gaan en heb daar mijn zegje gedaan.
\Vaarop ze mij vroegen of ik niet met
hun groep mee wilde denken. De ge-
dachte van zo'n Gilde sprak mij wel aan,
dus zei ik ja. En sindsdien ben ik er, als
bestuurslid, actief hij betrokken.

Het motto l'an elk Gilde is: vuderen
voor anderen. Kun je daar iets meer over
l'ertellen?
Ouderen willen erhij blijven hehoren en
hehben behoefte aan sociaal contact
maar bovenal wil dele categorie mensen
de kennis en ervaring die ze bij zich dra-
gen beschikbaar stellen aan anderen.
Indien anderen, ouderen zowel als jon-
geren, gebruik wensen te maken van
hun diensten dan snijdt het mes aan
twee kanten: ze doen iets met hun kennis
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De Meenthe Stationsplein 1, 8331 GM Steenwijk
Telefoon 05210 -13670

\Vim Heij

is dan hun hele excuus! Die excuses keTl-
de ik in militaire dienst ahsoluut niet en,
werkelijk, zelfs nu ik er al weer enkele
jaren uit hen, heb ik soms nog mocite dit
soort verontschuldigingen te aaJlvaar-
den.

W/elke tip ZOI/ je milit<liren, die up hel
puilt staml dl' dienst met FLO of muiers-
zins g<laflFer/aten, terzake hel Gilde wil-
feil gelle,1?
Nader je deze levensfase, kijk dan eens
om ie heen wat cr zoal in de burger- sa-
menleving te doen is. Voor veel (oudere)
militairen houdt de wereld op bij dl'
\X'e1zijnswrg {tegenwoordig 0&0, WH).
in de civiele samenleving bestaat er wer-
kelijk een zee .un instcllingen waar men
mensen nodig heeft, Oud-militairen
kunnen voor her soCÎa.ll-culturele werk,
in Sp()rtoq~anisaties en tal van verenigin-
gen in hun woonplaats hed vcel beteke-
nen. Er is overal dringend behoefte aan
vri/\villigl'rs die willen bestureo, dingen
wi kn orgamseren, kortom die iets wil-
len duen, .\lijn advies is d.\1l ook wacht
niet passief tot cr misschien iemand
langs komt maar zet je actieve {militaire)
bestaan voort maar nu ten dienste van
de een of andere organisatie, Juist mili-
tairen, vanwege de vele overplaatsingen,
zitten vaak als l'enhng ergens in een sa-
menleving. Dat is het slechtste wat een
mens kan overkomen. Zeker als je je
voorgoed ergens gaat vestigen en je,
door pensionering, volledig aangewezcn
bent op dl' civiele samenleving, ga dan
wat doen, Je bent bezig, voelt je nuttig
en je krijgt er heel ved ~'oor terug ... <:on-
tacten met anderen. Ik ervaar deze ont-
mocringen met heel andere mensen echt
als geestelijk verruimend.

Voor /Iadere informatie kmi men zich
wenden tol Gilde ,\'eder/alld, Hartell-
straatlS, 1016 CR Amslerd,11l1. Tel.
020-6254450 (10-16/l1a),

GilDE HET

SPECTRUM
in reke-

fs er geen sprûke Ut111cOl/curreutie t,o./',
beslaande bedrijum?
Ik zou haast het tegendeel willen bewe-
ren, Commer-cii.'le bedri/H'n kunnen blij
zijn met een instelling a s het Gilde om-
dat ze er van kunnen profiteren. Als een
Gilde-aanbieder een goed advies geeft
hoc een kippenhok gebouwd moet wor-
den en uit welk materiaal, dan werkt dat
stimulerend om het daadwerkelijk ook
te gaan doen, Vaak zal zo'n aanbieder
dan ook nog zeggen bij welke zaak
hijhij het beste voor het benodigde te-
recht kan. De commercie heeft er \'001'-

deel ~'all,

Voor alle duidelijkheid, wanneer ik el'll
kam", zou willen bclh/llgen dan kali ik
wel hij iJd/ie terecht POOTheIJallgûdde-
zen Illddr niet /'oor eeu beh,mger?
Pre<:ies.Gilde-aanbieders zijn geen klus-
jesmensen maar advist'urs l.onder over-
all.

aanvrager over het verloop
van dit s,lmenspeL

Zijn '" ~'oor gebruikers kos-
ten /'er/JlJlldell aall jullie
IJl/lp?
Het aanbod van de diensten
IS bclangl'loo~, Er wordt
door de aanbieder alleen een
vergoeding gevraagd van de
gemaakte kosten die uitslui-
tend kunnt'll voortvloeien uit
opdrachten van de aanvra-
ger.
Laat ik een voorbedd geven,
Een aanvrager heeft l'en pro-
bleem, De aanbieder kan
hem d;urhij wel helpen maar
moet daarvoor onkosten ma-
ken, bijvoorbedd door er-
gens naar toe te reizen. Dan
moet de aanvrager instem-
men met het vergoeden van
dezl' te m.lken kosten, Alleen
de daadwerkelijk gemaakte
kosten, geen uurloon. Tele-
foongesprekken of ritjes bin-
nt'n de gemeente wordeo nooit
ning gebracht.

\Va,lrOIll erll,Jarje deze /!orm 1'(/11actie/'e
uri;etijdsbestedil1K als ;;iul'o/?
Je bent bezig, je moet denken, je blijft
creatief en je houdt je <:ontacten,
Allemaal hed belangrijk voor iemand
die een nieuwe levensfase ingaat en ze-
kt'f voor een militair di~' daar bovenop
nog een andere overgang meemaakt, die
van de militaire naar de civiele samenle-
ving. Voor het opnieuw plaats bepalen,
hoc ga Ik mijn hesta.tTl een 7.involle in-
vulling geven, kan iet~ ,lis het Gilde van
grote bett,kenis zijn, Je komt nu hed an-
dere mensen tegen en ik ervaar dat als
een verril'king. AI moet ik er wel bij zeg-
gen dat let in het begin soms wel wen-
nen was. Als militair heb je de neiging
om snel hes!issiogen te nemen, simpel
gezegd, recht op het doel af te gaan. In
ieder geval iets te dot'n, In de civiele sec-
tor loop je Ilog wel eens tegen "dat kun-
nen we morgen uuk nug wel doen" op.
Ze schrijven rustig dat het ze oiet gelukt
is om het op tijd klaar te hebben. En delf

Het moltu "olfd"'CII 1'00f anderelI " zou
je dus (Jok om kUII/lt'II keren?
De anderen kunnen zeker ook v(,t'1bere-
kenen voor ouderen. Door gebruik te
maken van hun diensten geven ze de
"niet-werkenden" het gevoel dat ze nog
nuttig zijn. Door die wisselwerking OIH-
staat er een heter contact Hlssen oud en
jong in de maats\:happij. Het draagt bii
aan her afbreken van hokjes ("het ver-
grijsJe deel van de samenleving") en, het
klinkt wat idealistisch, her creeren vall
een wij-gevoel.

KUil ie met cnkele I'oorheeidcn Jal/ge-
l'en IlMt een Gilde zo al ill de <lal/bieding
heeft?
Een gepensioneerde ondernemer zou een
jonge startende ondernemer dl' nodigc
tips kunnen geven. Naruurlijk moet zo'n
jongt' man voor het 0p7.etten \'an een ei-
gen bedrijf naar alle mogelijke beroeps-
instanties als cen Kamer ~'an
Koophandel c.d. om zich daadwerkelijk
fe gaan vestigen. :'vlaar hij kan, in het
voortraject, iets hebben aan de kennis
van die oudere.
Iemand die klIk heeft op tuinaanleg kan
zeer wel eeTl ander helpen met het ont-
werpen van zijn tûin. Een ander heeft ja-
renlange crvaring met het kweken van
{'Igen groenH.' en is bereid mensen die een
~()estuin op willen zetfm daarbij te ad-
Vlseren.
\X!ij hebben bij ons Gilde iemand die
tolk/vertaler geweest is en die anderen
\vil helpen met het vertalen van buiten-
landse teksten of met het opstellen van
een brief in één vaTldie talen.
p'roblenien met het timmeren van een
kippenhok, het leggen van een tegelmo-
wek; het interpreteren vaTl een bestem-
mingsplan, moeilijkheden op elektro-
nisch gebied, je kunt met al deze \'fagen
naar het Gilde. Hebben we zelf, voor
sommige vragen, geen aanbieders in
huis dan treden \ve in contact mt't de
buur-Gilden of met het landelijk Gilde.
Soms kan volstaan worden met een telt'-
fonisch advies. in andere gevallen, \V.lIl-
neer het voor de .unvrager la belangrijk
is, dan komt iemand in persoon naar de
hulpvrager toe,

Richten ,u/lil' je op 1..'1..'11 sf/eda/e doel-
groep of kali iedereen gebmik IIl<tkell
Ua/Ijullie mmlmd?
Iedereen, oud of jong, kan bij een Gilde
met zijn of haar vragen terecht.

J lol' komt het colltact tussen aanbit'der
ell gebmiker lot stand?
Een aanvrager belt op naar het centrale
meldpunt van het plaatselijke Gilde of
meldt zich op het spreekuur. Er wordt
genoteerd wat betrokkene wil, vervol-
gens wordt er contact opgenomen met
de aanbieder en g~'keken of de aanbieder
rJl kan gaan op het gevraaf,\de, waarna
de aanbieder in contact wordt gebracht
lIlet de aal1\'fager. Na \'erloop van tijd
wordt er door de staf van het Gilde te-
ruggekoppeld n.ur zowel a,1nbiedt'f als

èn ze blijven deel uitmaken van de we-
reld waarin ze leven.
Voor ontvanger zowel als aanhi('dcr
geeft zoiets voldoening.
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Vrede kun je zijn ...

'Er is geen we~ naar vrede, vrede
is de weg' is een alom hekende
uitspraak, Zelden werd de die-
pere Octekellis ervan zo goed
duidelijk gemaakt als in het
hoekje Iedere stap is vrede van
Thich Nhat Hank (Vietnam
1926), dat in novemOcr jl. uit-
kwam hij Ankh-Hermes. ~hat
Hanh is een boeddhistis.:he

monnik, zenkraar, s.:hrijver
(van meer dan 75 boeken) en
vredesactivist, die in 1967 door
:\lartin Luther King jr. werd
voorgedragen als kandidaat
voor de l\obelprijs voor de
Vrede. Sinds 1966 woont deze
Vietnamese hanneling in
Frankrijk, waar hij in het door
hem opgerichre meditatieçen-
trum 'Plum Village' schrijft, on-
derriçht geef!. in de tuin werkt
en vluchtelingen van over de he.
Ie wereld helpt.
Tegen het einde van zijn hoek
schrijft Nhat Hanh over de frus-
traties in de huidige vredesbewe-
ging en de noodzaak van het
vinden van een nieuwe houding:
Vredeswerk lierrichten betekent
in de eerste p/aats t;n'de zijn.
l'rede leven. Want, zo stelde hij
eerder: \T/erke/ijke kracht liKt
lIiet in macht. noc!J in geld of
wapenS,m,l<lr ill die/Je inllerlijke
vrede. Hoc die te bereiken wordt
uiterst simpel. Srstematisch en
glashdder uilt"('"ngezet in drie de-
len met elk enige tientallen korte
hoofdstukjes. In h(.t eerste deel
leren we ons voortdurend be-
wust te zijn v'an ol11.eademha-
lin~, ook tijdens tal van gewone
dagelijkse handelingen; afwas-
sen. eten, autorijden, grasmaai-
en, telefoneren hieden allemaal
momenten voor meditatie, nau-
welijks minder dan het meestal
veronderstelde stilzitten in een
kamertje. In her tweedc' deel le-

ren wc hoe je met de vruchten
van die OcwllSte aandacht en
concentratie pijnlijke gevoelens
(boosheid,angst) kunt omzetten
in liefde. hegrip en meedogen.
Het derde deel laat dan tot slot
het verband 7.ien tussen die diepe
innerlijke vrede en wen.ldvrede.
Korrom, zoals de Dalai l.ama in
het voorwoord zegt: Vrede //loet
eerst in ol/szelf gestalte
krijgt.tI ...• waanoe dit boek een
prima aanzet hiedt.
Thich Nath Hanh: Iedere stap i~
Hede. Ankh-Hermes, Devemher
1994.133 blz. I 29,50.(FS)

Vlees en visie samen.

Het is met de Amerikaanse au-
teur Henrr :\lil1er (1891-1980)
gegaan als mer de door hem zo
Ocwonderde Engelse schrijver
D.H. Lawrence: wereldwijde be-
kendheid kregen l.e vooral door
geruchtmakende publikatiever-
hoden in hun puriteinse vader-
landen tussen .Ic heide wereld-
oorlogen. Lawrenee trof dit lot
met 'Lady Chatterler's minnaar'
en :\liller met o.a. 'De kreefts-
keerkring'. Een kleingeestige
overheidscensuur verklaarde een
deel van hun werk tol pornogra-
fie en toonde daarme(' een totaal
onhegrip voor de verwevenheid
van vrijheid, sexualiteit, creativi-
teit en spiritualiteit in een men-
senleven en in een cultuur. Of
anders gezegd: 'Altijd het vlees
en de visie santen'. wals .\-lillers
Hiendin en collcga-"hrîjfster
Ana'is Nin zijn werk eens hondig
trpeerde.
Iief/r}' Mil/n was el'e/lzeer [e-
lief/gever, geesteli;k Inaar als
schrijver zegt Erica Jong in haar
boek over .'Iiller De dui\'ello0l't
los. dat vorige herfst verscheen

bil De Pront (vert. Dorien
Veldhuizen). Ifet is deels biogra-
fie, deels pcrsoonlitke herinne-
ring en een boeiend onderzoek
naar de ideeën over seks in onze
tijd. Erica Jong debuteerde in
1974 met 'Fear offlring' ('Het
rirsloze nummer') d,Jt haar di-
rec[, \"Ilurdat het een hestsdlcr
werd, de enthousiaste vriend-
schap van verwante zielen opJe-

verde met de wen IU.jarige
:\-!iJler. Weldra wint bij Jong
(zelf joods) bewondering het van
kritiek op de nogal eens - door
onbegrip ten onre(;hte - \'an jo-
den- en vrouwenhaat heSl.:hul-
digde .\liller. Ook komen
:\lil1ers grole literaire kwalitei-
ten volop aan hud, 0.,1. door
aandacht voor zijn mooiste boek
'De Collos~us van Maroussi'
(1939) over een bootreis door de
Griek~e wateren. Jong: Het is de
odyssee vall de gellaUelI meliS
van !Jet dl/ister /laar het licht,
ww sterfelijkheid ,war ollsterfe-
Ii;kheid, !'all wisselt'al/igheid
/laar bestendigheid, v,m ol/we-
tend materialisme tut I'erlichte
spiritualiteit. Het htkt wel of de
profetische t.lil1cr met dit prach-
tige bock aan de \"I)(Jral'ond v'an
vijf jaren duisternis over Europa
zijn lezers een hart onder de
riem wilde steken. liet vlot gl"-
S(..hreven hoek V,lIlErica Jong
ma'lkt nog eens duidelijk dat
;\liller lezen ook een ontmoeting
kan betekenen met pure schoon-
heid en ware wijsheid. En dat in
een laaI die .1ltijd recht uit hart
en huik komt. ..en soms lager.
Erica Jong: De duiv'd loopt los.
De I'rom, Baarn 1994. 280 blz,
145,00 (FS)

Magische roman,

,'.-fa rolde de mat uit ell Killg op
de [{TOndslapl'll. Pa bleef in zi;1/
stoel zitten. En ik dreef Ol} bed
de slaap i/l en uit, en I"isterde
naar de stemmen I'an de
Gel"kzaliKen il/ eC/1achter Ol/S

l-:ellJOllelevel/ verborgen hemel.
Misschien I.ien we op een dag de
bergen in de verte . .\Iisschi('n
zien we op een dag de I.e~'en ber-
gen van nme geheimzinnige lots-
bestemming. Zien W(' op een dag
dal er voorhit Oll/e chaos altijd
nieuw zonlicht is en sereniteit.
Zo eindigt lil' roman
Toverzangen van &n Ok ri
(Nigeria, 199$), die onlangs in
een vertaling van .Martha
Vooren nrscheen hij Van
Gennep. Een ven'olg, maar ook
zelfstandig te lezen, op 'De hon-
gerende weg', waarmee Okri in
1991 de Britse Bookerprijs won.
Aan die magistrale roman werd
in doe rubriek in mei '93 een
lange. lovende ren'nsie gewijd.
T overzangen wordt opnieuw
verteld door het abiku-geeSIl"n,
kind Azaro, dat thuis is in n>r-
schillende werelden (zie citaat).
In de dagelijkse wereld van het
dour burgeroorlog. armoede en
g('weld geteisterde Nigeria zijn
daar weer de Parlij van de
Rijken met de barhoudster
:\ladame Kmo, de al even ter-
roriserende Partij van de Armen,
Azaro's idealistiS(.'he Pa. sjouwer
en bokser. en zijn realistische

.\Ia, marklvrouw. als ook zijn
abiku-vriendje Ade en de oude.
blinde man. Temidden \'an een
surrealistisch decor van mythi-
s(;he dieren en schimmen, rn}'ste-

BenOkrl
Toverzangen

---
rieuze bomen l'n nachtmerries,
vechtpartijen en visioenen. weet
Okri toch voortdurend de dro-
men van mensen ol"er l'en betere
toekomst tot werkelijkheid te
wekken. Deze magiSÇhe en poë-
tische roman kon navertellen
gaat niet. maar om de nieuws-
gierigheid te prikkelen cit~r ik
hier 101 slot enkele titels van de
zestig hoofdstukken; Pa en de
lichtende demon, De edelstenen
van de slaap, Hc'f raad,eI van de
witte antilopen, De duisrere
nieuwe toverrijd. De nacht van
de politieke magiërs, Het mrste-
ril.' \'an de vlinders, De geheime
doodsnood van tijgers, In het
dromentijk van de dode man.
Ben Okri: Tnverzan~en. Van
Gennep, Amsterdam 1994 .. 119
blz. f 49,.:;:0 (FS).

VN-vredesmachten

Vredesbeweging en krijgsmacht
blijken elkaar steeds meer te
kunnen \'inden. Het IKV, Pax
Christi Nederland en het
Srudic<:elltrum voor
Vrellesnaagstukken van de
Katholieke universiteit
Nijmegen hebben in een publi-
katie (Het vredesproces in bewe-
ging. Nieuwe uitda~ingen voor
VN-\'redcsmadlten) hun licht la-
ten schijnen over de problema-
tiek van militaire vredesopera-
ties. In het hoek - dat eind sep-
tember aan minister Voorhocve
werd aangeboden - geven des-
kundigen l't:n visie op de diverse
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aspt'cten van militairl' vreae,;he-
nJraerin~. I'rakti"Che. juriaischl'
t'n politiekt' problemen up dl'
weg naar dficknte vredesoJX'ra-
ties wural'n aan de orde ge,;reld.
Ot' cthi<;cheaspecten van illlt'r-
ventie, maar ook de prohlemen
in de salllenwerkinA TUssende
V~ en particuliere hulporgani-
saties (hijv. Artsen Zonder
Grenll'n). alsmede rl'gionale or-
Aanisaties als dl' :-.lAVOworden
in kaan gebracht. Een an,ler as-
pen is de legitimiteit welk•.•d,'
hurger mo •.•t ver",haffl'n <l<ln
vr•.•desoperati •.•s en waartoe de
hur~t'r dan ook ~einformeeHI
dient te worden. Het bock hl'-
oo~t nwt n.lme aan die informa-
tie een hijdr'lge te leveren.
Overigen<; ûjn de auteurs niet
onverdedd po>itief ovt'r de lt~-
komst. Zo kunkluden;n bgen
h.d. H.J.v<ln d"r Graaf,
~l.J.F •.ll'lCren B.van der Sijde in
hun hoofdstuk o~er conflictoc-
heeTSingd,n Imlll,mit,lire inla-
t'elltie om (Il'",al de IIlcllsellralJ-

teil af Ie dll"i>IJ:;!'lIeeulltpf,ie is. die
CCIII'orm I'J/I almaclJt v",eist dil'
dt' intem.1liOllJfe gemcc1lsciJap
mw Lmg ,lÎel kali ophreng,'n.
H.J.van d•.•r Graaf •.•.a.: Het ne-
desproces in beweging. l'\ieuw",
uitdagingen "our Vl"'-H •.•d•.•-
sm'lchten. Swdicccntrum ,-oor
VH',k<;vraag,;tukken, l'osthus
91U8, 6500 HK i\'ijmegen.
1994.230 blz. f .m,OO.(WH).

Unieke verhalen

Venstcr op het lichaam.
De hork zegr: Het lichaam isUil
schuld.
De Wt,tenschap Zl'~t:Hel li-
cIJaanl is 1'1'11lIIad,ine.
De reclame zq:r: Hl"llic/Jaam is
een wi,'st[J/Jirct.
liet lichaam zegt: Ik belleen
{e('st.

Dit is de kurt<;te \'an bijna hon-
dud teksten uit Dolende woor-
den van Eduardo Galeano. met
houtsneden van JOSt;Franci>co
Borges, dal eind '94 verschl'en.
wrt<lald door Dick Bl(lCmra'ld.
Het i, al WCl'rde zen'llde vert-
aling bij Van Gel111l'pvan dl'ze
auteur uit Uruguay, die mondi-
aal hcke-nd werd met zijn ge-

-------

~--
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schiedschri)ving van Latijn>
Amerika in Je monumenrak tri-
logil' "Kroniek "an het vuur"
(nu ook in ~n hanJ verkrijg-
haar). Evenab in het ruim drie
jaar gdeden uitg,'kom •.n "liet
boek der omhelzingen" -toen
door Galeanu Idf ~eillu;treerd.
is hier wt'er sprake van een schit-
tert'rh.il' verzameling t'l<:elden(ver
owr d,' tweehonderd houtsnt'-
d,'n maakte Borge,) en korte
verhalen, sprookjes en anekdo.
tes, afkomstig van heel het Zuid-
Amerikaanse nlTItineT1l.I let is
een huitengewooll poëtiSl.h. ro-
mantist.h en schilderachtig pan\1-
ram'l geworden van wat alle
m('tls•.•n o"er de hele wereld in
feil" altijd hezighoudt, van dl'
oertijd tot op hedl'n: lidde en
angq, \\'Ol1l'nen wondt'ren. mis.
daad en gcluk. kUll>ten dood,
,lfmoed,. en utopie. 1'0g één
t•.k';tje tot slot uit dit grandioze
hoek.
Vemter op de utopie
Zij stJ,lt op de )wrizull. uRt
Ferllalll/rl fli"i. ik kom twee
slappen dichter"i;. zi; g<lattll'/'e
slaIJ!"'1IJd,temil. Ik zet tielt
slaf'('l'rI en de hurizOlI wi;klliell
stapflCII.
II"t' l'l'r ik ook loop, ik ;;,,1haar
IlOoil her<'ikell. Waartoe dh'lI/
de l/topiet D,l<Irloedit'lll û;; om
te lopell.
Eduardo Gak'lno: Dolende
wourden. Van Gennep,
,\m,lerd,un 19114.276 hlz. !-\em.
f 49,90 (FS)

Vietnam

De roman Het verdriet \'an
Vietn'llll \.an de Vietnamese
schrijver Bao Ninh l<l;uop hui.
t•.•ngewoon indringende wijl,e
zien h(~ getraumatiseerd >uitb-
ten uit een oorlog kunnen tcrug-
keren.
J loofdp,'rsoon in deze, sterk au-
robiografis<:h gttinte, roman is
Kit'n. Oae Kien behoort tot de
weinigl' o\'erll'venden van een
jeugdhri~ade die in 1%7 werd
gemohilisttrJ om in h<:tzuiden
van Vietnam te gaan wchten.
ren dag voor zijn \'ertrek naar
htt front ligt hij ml't ,ijn jeugd.
liefde Phuong aan de oewr van
l'en m,.•.'r in Hanoi. Zij nodigt
Iwm uit nwt haar dt'lidde te be-
drijven, maar Kien weigert dit
omdat hij dl' liefde puur wil
houden en wil hewaren tot na de
oprlog. ['huong dringt aan:
Af dar a kumt >lvoit meer all KI'.
ft'Kenheid als deze. (... ) Ik I'oor-
zie wat er ga"t gebeurelI.
Verlt've~t i/lR t'lt vudl'r[::allg.
[)e~ondanks is Kien niet te Vct-
murwen.
:\a terugkl'er uit de oorlog (e-n
de meest verschrikkelijkl' dingt'n
meegl'maakt te hehhen) zijn
Kien en Phuong, ondanks hun

genegenheid voor elkaar, niet bij
machte het leven van vpor de
oorlog weer op te pakken. Ze
wett'n dat ze elk.ur tocbehoren,
maar de rampz.llige oorlog staat

verwezenlijking daan'<lll voor.
goed in de weg. Beiden hebLll'n
Zl'Je oorlog overleefd, l.ijn ni,.t
dood maar ouk niet meer in
staat nog ècht te leven.
W'il'meent, op grond ,'an voor.
Aaande grove samenvatting, dat
Het \'Crdriet ,'an Vietn,lm de zo-
welste melodramati>che oor-
lng,r<l[n;ln i<;,zit er \'ef naaSL
t 1,.(is een indrukwekk<:nde f(J.
man die voor kanjer> als "'Van
het westelijk front geen nieuws"
(Rem'lrque) en "Buiten voor de
deur.' (Borchen) absoluut niet
onda .loet.
Bao ~inh: Het "erdriet van
Vietnam. De Geu<;,Breda. 1994.
240 bil. f ]9,90.(\VH).

Vals spel

John Frallcome (1951) wa<;';';n
van de grootste juckeys in
Engeland en won Int'er dan hon-
derd races. In 1985 <;toptehij
met dit werk en werd hij sport-
commentator <:n,chrijver van
"'ra<:ingthrillers".
Ook Val~spel is zo'n thriller die
7.ichafspeelt op en rond Je rm-
baan waarin de jonge amhitieu.
ze jockey Kellr Connor de hoofd-
rol <;peelt.Kell~"svader, zelf een
geweZl'n j(K:keyvan zekere

VALS SPEL
JOHN

FRANCOME

faam, wordt \'ctllloord omdilt
hij weig,.rt zijn J,~hter ertoe
o\'t'r te halen vals ,;p,'l te 'pelen
en e•.•n paard, waarop miljoenen
waren ingeze-t,een race op l\<;Cot
t,.I.Hen vnlit'zen.

Ond'lllks Jn'igenwntell en waar-
schuwingl'n zet Kellr alles op al-
les om te weten te komen wie er
opdrat.ht voor ,Ie moord op haar
v<lderheeft geAeven. De werdd
waar Ie dan in terecht komt is
een wenld V<lndrug" ~eh. wa-
penhandcl,'n nog meer 11l0()f-
den. Waarbij ze ook haar <:igen
kveTl op h,'( spel zet.
Dat Juhn I-"rancomegeen l<:l'ki<;
op het gehied ,.lIl Je paarden-
sport wordt dt. lt'ler al slwl dui-
delijk. Dit geAevenmaakt het
hoek nog aantrekkclijkn omdat
Franc01l\e een bedd weet I,.
,;chetsen wa<ltdoor Je ltze-r ecu
goed bl'eld krijgt van het reilen
t'n ll'i1cn hij die paardensport,
Ook kan hij d,' sp.mning goed
gedoscnJ opvoeren l'n de ont-
knoping tot de laatst •.•p,lgina',
hewaren w;l<lrdoor je het botk
in één ruk wenst uit te lezen.
J.Francnme: Vals ,pel. De
Fontein, B'larn 1994, 283 bIl,.
f 19,50 (EK)

Wraaklustige vrouwen

~1et de hunde! over wraaklu<;ti-
ge vrouwen \'an (Gisa)
\hlrg<ltete Zig.ln (1938) •.alt
niet te spotten. De bundel hevat
18 niet .lllcdaa~sc verhalen over
meestal door haat gedre •.en
vrouwen die zinnen op wrJak.

" •• ~•••''', li~.n

IVrnakhlStige
VROUWEN

Een oversJX'lige echtgenoot, een
I'('rkrachter, et'n H.>ormalig
Stasi-spioTlen zelfs de moorde-
nare, \',111een rat wordt 11<'1op
een "eraffineerde manier bet'lald
J;;e/et in deze verhalen.
Het zijn korte ,"erhalen Jie tot
Je verbl'eldinl' spreken. zoals
bijvoorbeeld het \'erhaal over
KatharÎna Schulte die l'econ-
frontccrJ wordt mt.t een jt'uJ;;d.
liefde. dil' haar chanteert met za-
kl'n uit ll<1ar\'Crkden omd<lt hij
van mening is d,H zij hem rocl'lC-
hoort en Aeen recht hedt op ee-n
gelukkig huwelijk mer een an-
der. \X'eloverwogen wrgîitigt zij
hem met medicijnen.
i\-1ar!larctcZigan: Wr'laklu';tigc
\'tnuwen. Butöh, Den Haag
1994, 176 hlz f 2.i,-- (EK)

Wim Hei;
Erihl Krijl

frank .'i/mets/ra



LOOPVOGEL

Regelmatig worden mensen geconfron-
teerd met morele dilemma's. Meestal
zijn die nief zeer Z\vaarwegend en wor-
den ze in de praktijk, gaande weg. opge-
lost. Heel wat ingewikkelder liggen za-
k.en als hulp bij zelfdoding en euthana-
sIe.

Je kunt voor morele dilemma's geplaatst
worden waarin je wel wilt handelen,
maar het niet kunt, omdat je het goede
antwoord niet weet. Wat dat betreft. ik
heb het over mijn kanarie-paartje. Door
mijn menselijk ingrijpen kon cr een nest-
je gemaakt worden, legde mevrouw ka-
narie vier eitjes; na een tijdje van broe-
den kwamen er drie jonge kanaries ter
wereld. waarvan er uiteindelijk twee in
leven hIeven. De oudste van de twee kon
op eigen kracht het nest verlaten en de
tweede werd er door mevrouw kanarie,
een dag of tv.ree te vroeg, uitgemept, om-
dat ze het tijd vond om aan een tweede
legsel te beginnen. Opnieuw een mo-
ment voor menselijk ingrijpen, want je
houdt het niet voor mogelijk wat een
rotzooÎ die kleine vogeltjes kunnen ma-

ken: de kraamkamer eellS flink soppen.
Ondanks een keurig schone kraamka-
mer was mevrouw kanarie niet geheel
tevreden over de conditie van het nestje;
ik kwam er te laat achter dat ze de jong-
ste kanarie al bijna half kaal had geplukt
om veertjes te bemachtigen voor een iets
comfortabeler nest. En toen zat ik met
de ellende: een kanarie die at moest vlie-
gen, maar het niet kon, omdat hij zijn
slagpennen miste: daar zat z'n moeder
op. Het leed voor deze jonge kanarie
was groot. Hij zag z'n broertl-e en z'n va-
der vrolijk door de volière v iegen en op
stokjes landen en elke dag deed hij po-
gingen om van de grond te komen. Wat
maar niet lukte en hem in hoge mate
frustreerde, omdat hij van de natuur
moest vliegen en het niet kon. 'r Was
echr vreselijk om te zien.

De mensen die ik mijn morele probleem
voorlegde - euthanasie voor het kleine
vogeltje of niet - reageerden heel ver-
schillend. Een paar vonden mij volko-
men gestoord om daar sowieso een pro-
bleem van re maken: gewoon de nek om-

Raadslieden - waar en wie

draaien. Weer anderen vonden mijn
probleem minder gestoord en meenden
dat een invalide vogeltje ook rechr op
verder leven had, omdat het nu eenmaal
leefde. Dar betekende dat ik allerlei spe-
ciale voorzieningen vo~)r ee~. invalide
vogel moest maken, WIlde hl) kunnen
overleven. Daar zat ik met mijn tragi-
sche loopvogel.

De vraag was of ik het heest je een gunst
zou bewijzen door het zijn jonge nekje
om te draaien? Ik zag dat het leed. Hij
groeide wel, maar kon niet vliegen. De
hele dag door viel het: aanloopjes, val-
len. Ik kon het bijna niet meer aanzien.
De moraal teruggebracht tot het mini-
mum. Soms wijst de natuur de weg,
maar als er menselijk handelen bijkomt,
is dat lang niet altijd het gevaL Dan ont-
staan de morele problemen: ingrijpen of
niet en volgens welke richtlijnen?

Gelukkig ging mijn probleem vanzelf
over: de veren groeiden langzaam aan en
nu eindelijk zit mijn 'loopvogel' naast
zijn oudere broertje op de hoogste zit-
stok in de volière. De moraal van dit
verhaal is dat de juistheid van moreel
handelen in heel veel situaties achteraf
beoordeeld kan worden. En dan nog
blijven sommige vragen onbeantwoord.

Freek Pol

Telefoon bureauBureau

Wezepl't Har,ld
Vlb. Twenthe
Oirschot
Secdorf
Nunspeet
Rotterdaml
Doorn
Arnhem
Den Helder
Steenwiik
Den Helder
Den Helder
Seedorf
Utreçht (Kmar)
A,sen
Wttn
Driehuis-
Den Hdder
Ed,
Harderwijk
Blomherg
Seedor(
Utreçht
SlOlt.enau
Wocmdr«ht
Amcrdoort
Nijm<-g<'n
Schaarsht-rgen
Schaarsbergen
Breda
Vught
l.ceuwarden
Rotterdam

Hoofdraadsman
Stafraadsvrouw
Coornherthuis
(raadsman)
(raadsman)

Naam

LJ.H. (Lex) Beekers

I.L (Immy) Beiicr
J. U"cques) van den Blink
J. Uan) den Boer
K. (Klazien) van Brandwijk-Wilrjer

E.Y. (Ellen) Bremer
c.c. (Tineke) Dckker.Hundling
A.I\. (Adri) van Deunen
:\-1.J.(Maria,) van Dorp
J. (Joop) Floksrra
R.P. (Rob) Geene
J.J. (Jaap) Geuze
W.A. (Km) Hetebrij
C.H. (Kee,) van der Hitst

C. (Carine) van Hintc
A.H.T. (Ad) Hornis
1.1'.(Irma) Jacobs
F.G. (Frits) \'an de Kolk
B.J.T.lBcn) van der Linden
B.M. (Beernoud) Moojen
J.G.J. (Jan) Nauts
V.J.E.M. (Vincent) Peerers
K.S. (Kees) Roza
P. Weter}Samwd
G. (Gerard) Snels
:\-1.(Marijke) van der Stigchel.Wijngaard
J.W.F. (Jan} 5ulman
J.E.M. (José) Verheycn
G.J. (Gerril) VlieNra
M.C. (Mart) Vugeis

W.H. (Wim) Hdj
J.J. (Joan) :\1crens

J.l1an) den Boer
J.M. (Joost) van Langen

05207-67549/05255-8109

040.6279091627913
00-4942817510, m. 2285
05771-1341, N. 2492/2498
010-4539911, tsr. 34 \H1I1

085-718911, rst. 335
02230.52089
05210.15422,1>1.2643
02230-52405
02230-56820
00-4942817510, N 2285
030-366444f45
05920-58574
04950'82811, tsr. 702

02550-61204
08380-81826
03410-76000, ISI.78090810
00-4952358150
OOA9421117510, ISI.2285f2286
030-366444/45
00.49633277276
01646-92977
0.33-607051
080-276911, ISI.154/196
085.533377 of 532774
085-532752 of 532774
076.273341
073-881000,r,r.1564
058-346826
010-4539_3411281

03404-14436
03404.)4436 of 20906

03404-14060
03404-14060

MDTN

.06 - 535 -7549

.06 - 514 - 6093

.06 - 549 -7913

.06 - 594 - 2285

.06-534.2492

.06-213.3411281

.06.202-617

.06-517-335
• 06 . 209 . 2089
• 06 - 532 - 2643
.06-209-2405
.06 - 209 - 6820
• 06 - 594 - 2285
.06-5S7-6445
.06-541-8574
.06-578-702

.06-219-204

.06-678.1826

.06-.B3-7810

.06-44,~-259

.06-594-2285

.06 - 557 - 6444

.06-445-290
• 06 - 504 - 2654
.06-500.7051
.06-511-1154
.06" 564.2774
.06 - 564 - 2774
.06-529-3341
.06-531-1564
.06-519-6826
.06-213-341/281

Telefoon privé

038-212656

040.627322
00-4942848629
03210-18934
034110-14787

08308-21867
02991-3525
05220.62273
03$-232142
072-641080
00-4942812470
075.703705
05160-13579
013-425425

01727-13248
030.937808
03417.58156
00A95235662I
00-4942816195
035-2_~4907
00.495761687
01640-47215
020.6323785
080-563833
080-229069
08382-1675
076.872688
01l0.239840
05110-72385
033-952099

05210-13657
085.629745

03210-189.14
08370.10205
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