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Redactie

Een organisatie, die zijn mcnsen uitzendt met een risicovolle opdracht
naar eell crisis- of oorlogsgebied, behoort zichzelf verantwoordelijk te
achtcn voor gevolgen verbonden aan een dergelijke uitzending voor het
personeel, hoe vervelend die ook mogen zijn.
Hel personeel van defensie dient, naast alle onzekerheden die bij een her-
structurering lOch al over hcn heenkomen, zich bij een uitzending ook
nog niet eens zorgen behoeven te maken over het zorgrraject van de werk-
ge\'cr na terugkeer!

'\let de Nederkllldse tegenhanger van het Golfsyndroom, de jungle-ziek-
te, is het niet ,,"celanders gegaan. Ook bij ons reageerde defensie aanvan-
kelijk heel terughoudend. Uitsluitend ingegeven door vrees \'oor claims
lijkt ons evenwel te kort door de bocht, Er zijn verschillende factoren te
noemen die zeker ook van invloed zijn geweest zoals:
• het is al veel langer hekend dat op ongewone omstandigheden onge-
\\'oon wordt gereageerd en oorlog is lo'n ongewone omstandigheid ...
"niet iedereen komt immers ongeschonden uit de strijd",

• onbekcndheid met de ziekte, waardoor artsen in het geheel niet wisten
hoc men daar op moest reageren,

• de vraag van betrokkenen naar een onafhankelijk onderzoek was iets
waar een gesloten institutie als de krijgsmacht van nature nauwelijks
mee uit de voelen kon.

• regelgeving en rechtspusitie waren niet geheel ingesteld op de verandcr-
de taakstelling van de krijgsmacht (bv, de aan woningfinanciering ge-
koppelde levensverzekeringen hielden geen of onvoldoende rekening
mct het aan uitzendingen gekoppelde verhoogde risico).

\Vaardoor het ook moge zijn gekomen, cr kan, in ieder geval achteraf, ge.
constateerd worden dat defensie in deze niet altijd op de juiste wijze heeft
gereageerd op de op zichzelf meer dan redelijke verlangens van de jungle-
zieken (,vij willen heter worden cn dus willen wc weten wat we manke-
ren!) en in ieder geval voeding heeft gegeven aan het gevoel hen niet seri-
eus te nemen of nog erger de indruk te wekken iets te willen verbergen,

Voor betrokkenen, voor \vie het toch al slopend was .zich beroerd te voc.
Ien zonder te weten wat hun mankeert en waar men aan toe is - betekende
het ecn extra verzwaring dat de werkgever, die hen naar een crisisgebied
had uitgezonden, zich lange tijd ook nog eens zo terughoudend opstelde.
Dit heeft er absoluut toe bijgedragen dat cr sprake was van een zeker
wantrouwen in de richting van defensie en een verharding van standpun-
ten of zoals één van de jungle-zieken ooit eens grimmig opmerkte: "Ze
zijn nog niet van ons af",

In de VS en Engeland werden de klachten van de Golfveteranen
(1990/91) aanvankelijk in het geheel niet serieus genomen. Volgens vete.
ranenorganisaties in die landen was dat ingegeven uit vrees voor schade-
claims of ziekte. en invaliditeitsuitkeringen. Het moet niet uitgesloten
worden geacht dat er een kern van waarheid schuilt in deze aantijging.
Desondanks loopt er in de VS toch al sinds de zomer \'an 1994 een uitge-
breid onderzoek in opdracht van het ministerie van defensie, En ook in
Engeland neemt de druk toe ecn onderzoek te starten naar de oorzaken
van het zogenoemde Golfsyndroom.
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EEN HALF JAAR l(GE/NL)CORPS

Generaal Reitsma: Gij zult kloppen op een dichte deur
Toen ik Generaal Ruurd Rcitsma zo'n zes jaar geleden voor het eerst ont-
moette, was hij brigadegeneraal en commandant van de Ilde pantser-jufan.
tcricbrigadc te Schaarsbergen. In deze functie bezocht hij regelmatig de oefe-
ningen van 1 J Painfhat GJ, waarhij hij ooit een onwetende raadsvrouw in.
wijdde in de geheimen van de oorlogsvoering te VOC[. Sindsdien is cr ouge.
looflijk veel veranderd, voor elke militair en dus ook voor deze generaal: hij
werkte mee aan de oprichting van de luchtmobiele brigade. was de eerste
projectofficier Herstructurering van de KL èn plaatsvervangend BLS. Nu ze-
lelt Ruurd Reitsma in Münster in een fraai 19de eeuws gebouw als comman-
dant van het Nederlands/Duitse Legerkorr.s. Niet meer vanaf een heuveltje
in gevechtstenue samen kijken naar de oe ening van een infanteriecompag-
nie, maar in gezelschap van zijn Nederlandse Press and Information Officer
in precies een uur proberen er achter te komen of het een beetje lukt, daar in
Münster. En ook of luitenant-generaal Reitsma, nu in DT met vele onder-
scheidingen, het naar 7.ijnzin heeft.
Eén ding is niet veranderd: als je niet oppast praat de generaal het uur vol en
heb je nog geen vraag gesteld. Was vroeger communicatie, niet zonder re-
den, het hoofdmotief, nu gaat het over internationalisering en de samenwer-
king in het bi-nationale legerkorps. -- --

II I
II I
II I

"Die woorden als internationalisering
en flexibilisering passen bij de kenmer-
ken van de nieuwe wereld wals die na
'90 is ontstaan. Ze worden wel vaak
genoemd, maar er is eigenlijk weinig
over nagedacht. Zo zijn we gewend om
samen re werken vanuit onze nationale
gemeenschappen, als apane entiteiten,
maar nu zirten we in één huis. We zitten
hier niet up basis van een rol- of taak-
,"erdeling.maar op basis van gelijkwaar-
digheid. "Bilanz" is het woord waar het
om draait, ook al is Duitsland ook op
militair gebied veel groter dan
Nederland. De deelstaat Noord-Rijn
\'I/estfalen is qua omvang eerder verge-
lijkbaar met Nederland. en dat is dan
nug maar een deelstaat. \'(Iat Nederland
inbrengt in het legerkorps is alles wat
wij aan operationele eenheden op land.
machtgehied hebhen.••-- -~---.•
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"Volledig gt:Ïntcgrccrde staven vinden
we alleen iJl Münster en Eibergen. maar
er is wel een verschil. In Eibergen lijn
beide partijen volledig nieuw hegonnen.
Hier, in .\liinstcr, was al een deel van de
Duitse staf, met eigen gebruiken, en lijn
de Nederlanders er bij in gekomen.
Bi-luriona31 is toch echt wat anders Jan
internationaal, zoals hij de staven van de
NAVO. Hier zijn alle nationale riclulij-
ncn van kracht en moet je samen hepa-
len wat je samen anders gaat doen als ]c
dat heiden nodig vindt."

.Ik = Wij
"Ik proheer miizelf aan Ic leren over bei-
de landen in de derde persoon te praten
en over hel legerkorps als wij: "in
Nederland spreken ze ook Engels" en:
"hier spreken wij Engels", Als je met
"wij" altifJ je eigen land en landgenoten
bedoelt ""{)fdt je zo gauw helerend .••

Het merendeel van zijn tijd, 60%, werkt
Generaal Reitsm:l voor het bi-nation;lle
legerkorps, m:lar daarnaast is hij ook
Senior National Offil:er (SNOl en als zo-
d;lllig lid V,lIlde legerra;ld in Nederbnd.
Ook is hij commandant V;ln de
Nederlandse troepell in Duitsbnd. Veel
overleggen en ved represellmrief optre-
den, lijkt mij. Indertijd werd gefluisterd
dat Ruurd Reirsma ooit BLS zou wor-
den, dit is wel even \vat anders.
"Tijdens mijn periode hij het
Projeahureau Herstructurering en ook
als plaatsverv,lIlgend HLS heb ik veel
met de BLS te maken gehad. Ik vind het
geen benijdenswaardige functie. Dit IS
TOch ht,t mooiste uitH)e[cnde comman-
do &n ik mij kan voorstellen. Ik draag
het liefste de hoge schoenen en ga nog
steeds gr;lag op oefening. Ik ben sterk
gericht op verbetering van dl' hedrijfs-
voering en ik vind dat dit begim te luk-
ken. "
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• Verhuisd naar Münster
"Om een goed woon- leef- en werkkli-
maat te krijgen wil ik stimuleren dat zo
veel mogelijk mensen hierheen verhui-
zen. Er zi/'n nu al meer dan 90 families.
Ervaring eert dat mond tot mond reda-
me v;Ul mensen die zich prettig voelen
het beste werkt. \X"at0pv;llt is d,H er veel
mensen met buitenland-en'aring naar
,\llinster verhuisd zijn. lllijkhaar bevalt
de sfeer.
Nu er een Neder1<lndse s..:-hool is, is CT
een plek waar de mensen hij elklar ko-
men. Het leukste wat ik hier gedaan heh
was een hoom piamen samen met twel;'
kleuters. Wt. werden toegezongen door
Duitsl;' en !'\ederlandw kindl'ren.
Zelf ben ik in juni verhuisd. IJl;'t huis is
tevens residentie, want ik ben hier de
hoogste buitenLtndse militaire autoriteit
en dat schept verplichtingen."

• Banden met civiele
samenleving
"'De stad '\1ünster heeft zich veel moeite
getroost om ons welkom te heten: zo
waren er in juli Bcgrüssungswochen om
Je gemeenschap wegwijs te maken În de
st:ld. Wil"vormen maar één promille van
de hevo king, maar dat is aan niets te
merken. Wij worden hij alles wat er in
de stad geheurt uitgenodIgd en krijgen
naar verhouding wel a:lndacht.
Op uitnodiging van dl;' Ober-hürgemeis-
terin heh ik op 19 novemher, Volks-
trauert:lg, een rede gehouden. Samen gl;'-
denken? Ja, in de7.e situatie zeker: het
ging om dl;' rol van Je mens in ieder con-

~ £tiet en ik heh dan ook gesproken over:
~ Wat bindt slachtoffers? Op 4 IlIl;'iging
" bij ons gewoon de vlag halfstok, dat
~ lIloet kunnen en dat kan ook.
8 Op de nil;'uwjaarshijeenkomst van de
2 stad werd de feestrede uitgesproken
;:" door de Nederlandse :llllbassadeur in
~ Duitsland. Veel mensl;'n weren dat wij
'" hier zijn. Andl'rsom in ;\leJerlanJ was
z d:lt allem;l,ll miss..:-hien wel anders ge-
~ wel;'st. Hoewel, În Eibergen heeft men
:; toch ook veel moeite ged,lan.
::: Ik zelf wil ook graag uitdragen dat we cr

zijn. Ik heh hier vier maal zo veel ver-
plichtingen als in Nederland, onder an-
dere door de contacten met de civiele
omgeving. Ik wil natuurlijk ook graag
laten zien hoe en wat bi-nationaal is."

• Intern: cultuur of Kultur
Er is in artikelen en interviews nogal wat
gepraat over cultuur-verschillen, welk I;'
dat lijn. hoe erg het is en of je ze kan op-
lossen. Eigenlijk hoeft dat in dit gesprek
niet nog eens aan de orde te komen;
Generaal Reitsm>l begint I;'r echter zelf
over door te zeggen dat hij er inmiddds
een sport van gemaakt heeft om het
woord "cultuur" niet meer te gebruiken.
In Duitsland heeft het woord "Kultur"
de betekenis van "beschaving", terwijl
wij het woord cultuur mct een kleine let-
ter vooral gebruiken om verschillen ;tan
te duiden. Dat schept :lIleen maar mis-
verstanden, vindt de generaal, en boven-
dien zijn wij nog al eens geneigd er een
waardeoordeel aan re hangen: de cultuur
van de ander is toch gauw wat minder.
"Natuurlijk zijn we ;lnders. Het gaat l'r
om waar iedereen goed in is en dat te ge-
bruiken. Een enkele keer moet cr il;'ts
duidelijk gezegd worden, zoals: gij zult
kloppen op een dichte deur.
Nederlanders zijn gewend 7.0 ma:lr bij
iemand binnen te stormen en de tijd van
een ander te claimen. Dit, ander is echter
wel verantwoorddijk voor zijn taak en
wil die op tijd klaar hebben.
Wat mijzelf nog wel eens ver.varde was
de Duitse ge\voonte om de hand bij de
pet te houden tijdens het volledige mel-
den van wie, waarom en wat. Ik had
mijn hand dan allang naar beneden.
Het geefr natuurlijk toch allemaal wat
spanning en onzekerheid, a,m beide
kanten. Ook de Duitsers letten heel goed
op hoe :'\'ederlanders gewoon zijn din-
gen te doen. "laar het groeit, doordat
we stecds mel;'r van elkaar Zil'll en re wc-
ten komen."



"Er zijn ook praktische zaken, zoals
Nederlandse brieven die binnenkomen
over specifiek Nederlandse zaken. Zo'n
brief moet wel de lijn in, maar voor het
geval degene, die hem het eerst zier, geen
Nederlands leest komt er nu een kone
samenv;luing in het Engels bovenaan de
brief, d.ln kan hij verder gewoon afge-
handeld worden.
Verder waren de 3.mloopproblemen niet
veel anders dan ze in Nederland zouden
zijn geweest. Maar wel: de gebruikelijke
vragen over de deskundigheden en he-
voegdheden van de dertien vrouwen in
onze staf: de Duitsers kennen geen vrou-
welijke militairen."

• Cannon Cloud
"Bij de grow NAVO-geleidt' oefening
Cannon Cloud waren we met de hele
staf in het veld. Zu konden we goed van
elkaar leren hoe we de zaken aanpak-
ken. Dat was heel nuttig voor de inte-
gratie. Datzelfde geldt ook voor de se-
minars in het Europa-instituut in
Bocholt, waar Duitsers en Nederhlnders
van verschillende secties bij elkaar za-
ten . .\len is zieh meer bewust geworden
van de appreciatie van elkaars eigen-
schappen. Nederlanders die van alles het
waarom willen weten, Duitsers met hun
scherpe onderscheid tussen de verschil-
lende verantwoordelijkheden. Er is geen
goed of slecht. je kunt de verschillen
constateren en er verder gewoon mee
werken."

• Wordt cr gelachen?
"Jawel, er wordt veel gelachen. 1.-1en
lacht over zich zelf, over de eigen karak-
teristieken en het eigen en andermans
En~els. Je weet niet altijd helemaal zeker
of ]c verstaan wordt, het is voor heiden
een vreemde taal. Tijdens de stafverga-
deringen helpt men elkaar. Het is na-
tuurlijk wel komisch als je samen zoekt
naar een Engels woord en er later achter
komt dat het Duitse en l'\ederlandse
woord hetzelfde is. Het Engels wordt
wel meer gesproken, maar de vraag is
wel of het er beter op wordt."

De laatste vraag gaat over de verschil-
lende samenlevingsvormen en de hou-
ding ten opzichte van humosexuclen.
Deze laatsten kunnen officieel geen deel
uitmaken van het Duitse leger.
"Alternatieve samenlevingsvormen wor-
den hier steeds gewoner; bovendien is
het voor ons zo vanzelfsprekend dat er
verder niet over gepraat hoeft te wor-
den. Wat betreft homosexucIc collega's:
de nationale regels verschillen sterk en
dat verander ik niet. Dat is een politieke
kwestie. Er is wel een open discussie ge-
\veest met het centrum van de homobe-
weging hier in .\lünster. Ik maak na-
tuurlijk mijn eigen positie wel duidelijk
als dat zo uit komt."

Zo te ZIen heeft Generaal Ruurd
Reitsma het wel naar ZI]n Zin ltl
.\lünster, wij wensen hem veel sm;ces op
hoge schoenen en in OT!

Joon Merells

Wie ook maat een klein heet je het nieuws volgt zal het niet zijn ontgaan dat
vanaf 1 maart van dit jaar dagelijks duizenden mensen op weg zijn naar het
Haagse museum "'het ~lauritshuis". Daar zijn tot en met 2 juni 22 schilderij-
en van de Delftse 17e eeuwse schilder Johannes Vermeer (1632-1675) en één
'.uit de omgeving van Vermeer" te zien. Deze presentatie is een unicum want
het is voor het eerst deze eeuw dat cr zoveel Vermeers tegelijkertijd zijn te be-
wonderen.
De schrijfster (en regisseur) Cocky van Bokhoven laat het uitkomen van haar
Johannes Vcrmeer handig samenvallen met de opening van deze grote
VermeertentoonstelJing.
In deze novelle krijgt de ex-gereformeerde Verrneer de opdracht van de jel.llle-
ten een schilderij te maken overeenkomstig zijn eerdere doek "'de
St:hilderkunst" (natuurlijk in Den Haag te zien), maar dan een allegorie op het
geloof. Van Bokhoven maakt de lezer in het bijzonder deelgenoot van
Vermeers worsteling met deze opdracht. Daarnaast geeft het boekje een aar-
dig neeld van de dagelijkse beslommeringen van de schilder, zijn relatie met
zijn vrouwen schoonmoeder, zijn geld problemen, zijn opvattingen over de
schilderkunst en ziin specifieke techniek van het verdwijnend perspectief.
De novelle is zeker aan te bevelen aan diegenen die in de voorverkoop een
kaartje hennen \veten te bemachtigen. Zij die niet gaan kunnen met Johannes
Vcrmeer ZIch thuis even tussen enkele van zijn schilderijen wanen.
Cocky van Bokhoven: Johannes Vermeer. De Geus, Breda. 1996. 95 blz.
I 19,90.(WH)
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GOD
VOOR
JEKARRETJE
Ze waren weer op de ~ederlandse tele-
visie te zien, die elektronische dominees
uit Je VS. ""'lethun griezclpraat m hun
simplificaties: anortus is moord; ziekt:n-
fondsen zijn uit de boze; liberalisme is
goddeloos; de islam en het rooms-ka-
tholicisme zijn van de duivel; nationale
srcumrckkcrij is links en fout; verdoven-
de middelen moeten verboden worjen
(ze preken nooit tegen tabak en alco-
hol). Hun banvloeken sling(,fcn de glad-
de mannen vanuit de elektronische ker-
ken Je goedgelovige Amerikanen toc.

De vrome huilebalken met de dollarte-
kem in hUil ogen herhalen hun bood-
schap die om te lachen is, als die niet zo
gevaarlijk was; de Amerikanen moeten
Je bijbel aanvaarden als Gods woord,
7,eggcll de teievisicl.cndeiingen. Die bij.
bel is van belang voor het persoonliik le-
ven van de Amerikam;n, maar ook als de
"grondwet" voor Amerika. Als de VS
zich onder hun elektronische God stel-
lell, dan is het Amerikaanse volk het
machtigste ter wereld, uitverkoren als de
Amerikanen zijn door hun God, zo helo-
ven de puriteinse profitt.urs, .\laar dan is
de VS een fundamentalistisch hlnd ge-
\vorden, waar alleen het extreem-rechtse
christendom 't voor het zeggen heeft en
alle andersdenkenden verdoemd zijn.

En in Europa blijft Je rechtse stroming
binnen de roums-katholieke kerk ook ij-
veren voor de traditionele waarden van
het christelijke geloof. Die richting
wordt Europa uitgestuurd door Je
Poolse Paus, die in het Westen het liefst
alle nieuwlichterij wil verbieden, zoals
vrouweliike priesters, geboorteregeling
en abortus.
Er wordt op basis van de religie door in-
dividuele gelovigen veel goeds gedaan -
dat valt niet te ()Jl(kennen. En het is mis-
schien wat goedkoop om steeds op te
merken, dat uit naam van de religie ook
veel kwaads is gedaan en nog steeds
\vordt gedaan, Ik heb geen zin om dat te-
gen elkaar af te wegen: wat weegt zwaar-
der. het goede dat de gelovigen doen of
her kwade dar de gelovigen doen?

.\laar het valt niet re olHkennen, dat
godsdiensten als insrituten m,lcht heh-
hen en daar \'aak gehruik van maken om
die machr in srand te houden en uit te
hreiden . ..\lishruik van machr ligt dan op
de loer, En uit de geschiedenis blil"kt keer
op keer dolr uir naam van het ge oof af-
schuwelijke [Oestanden kunnen OlH-
staan.
Zoals dat schoolmeisje in Pakistan over-
kwam, dat ervan beschuldigd werd in
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haar opsrel smaad gepleq;d re henbell
tegen de profeet .\lohammcd. Haar
christelijke ouders hebben haar toen
maar laten hek eren tor de Islam want
anders liep hun dochtertje de kans om
ter dood veroordeeld te worden. Wat
moet je met zo'n geloof? Moet ik daar
verdraagzaam tegenover zijn? Geldr
daar\"(lor dat de vriiheid van godsdienst
onbeperkt moet ziin?
.\har ook het christendom heeft boter op
het hoofd. Dat weten we uit de geschiede-
nis: de Kruistochten, de slavenhandel, de
wereldoorlogen, .'laar ook in de huidige
tijd kleeft bloed aan de handen van het
christendom: de Portugese koloniale oor-
lo~en werden door de hisschoppen geze-
gend. De apartht'id in Zuid-Afrika werd
met de bijhel in de hand door protestant-
se hlanken verdedigd. In Noord-lerland
wordt door T\\'ee takken van het christe-
lijk geloof al jaren gemoord uit naam van
datzelfde ..:hristelijke geloof.

In het vroegere Joegoslavië worden de
oorlogen verklaard uit etnische verschil-
len, .\laar geen mens kan her verschil
zien tussen een Kroaat, een ServIer of
een Bmniër. Ook daar gaat het meer om
dominante religies: de roolTlskatholieke
Kroaten regen de orthodoxe Sef\'iers tc-
gen de .\loslimse Bosniakken. Dt,
Serviers verdedigen Europa tegen over-
name door de islam. In het vroegere

Inegoslaviëwas de taal gemeenschappe-ijk, maar nu worden dc verschillen he-
nadrukt om de nationale identiteit
kracht bij te 7.enen en de verschillen in
de godsdiensten te onderstrepen.

Een waarnemer van de oorlogen in het
vroegere Joegoslavië drukte het zo uit:
"het gaat om een strijd tussen de cultu-
ren die de gelovigen van de drie gods-
diensten de laatste eeuwen rond hun
godsdienst hebhen olHwikkeid. Het gaat
om gevechtcn tussen culturen en Hloral
russen dagelijkse gewoontes die belevin-
gen w:tren van religies".

En wat wordt er niet gemoord in Israël
uit naam van Je religIe: fundamentalisti-
sche islamieten plegen terreurdaden te-
gen burgers en de Israëlische premier
Rahin wordr vermoord op "Gods be-
vel" door een fanatieke ultraorrhodoxe
iood. En als de Israël is geen bedreiging
meer zien in de Palestijnen, vliegen de jo-
den van verschillende stromingen elkaar
dan met de wapens naar de keeP

Er 7.Î1'nnog altijd mensen, die zeggen over
aller ei godsdiensten en sekten: "baat het
niet, dan schaadt het niet!" Volgens mij
zijn religies altijd sch.ldcliik als ze leiden
tot oorlog. Iht zie ie bij dat mengsel van
christendom en nationalisme, van staat
en kerk, van staat en moskee, van legers
en bidden, van beloftes van het paradijs
aan soldaten. De oorlogen die al eeuwen
gevoerd worden door vriend en viiand,
onder het motto aan beide 7.Î)denvan het
front: God mer Ons!

Zonder de dienstplicht van Goden en
Profeten zou de vrede een betere kans
maken.

Karel Roskam

.• J k /(Jeet het niet".
"Dit kan ik niet".
"Ik durf !Jet niet,
"Hier zie ik tegen Of)".
"Ik ben hier hang !Jaar".
Hul' t'aûk zeg;e zuiets?
Denk ie, I'oel;e dit wel,
uaak?

Wat "ind;e IJi; ;ou passen?
Voor de halld liggen bi; jou
en andere mensen?
Alles weten, alles kUllnen,
nergens flt/ng !Jour zi;n e.d.
0(,
lJekennen dal dit met zo is?

Hoc zou !Jet knmell dat we
met z'n al/e1/
r'oor onszelf?
voor elkaar?
de grote bink sf)elen.

Stf;'VOI

Nederlllnd 1 Hllflwnistisch Verbond
Donderdag 4 april 1996 22.00-22.25 ullr

YOY
Laatste van tien splinternieuwe Yoys, in
de tweede serie V;ln het lesJe seizoen:
Afscheid met gevol~eIl,
Limor (16) en .\taarten (18) maken, los
van elkaar, in hun vrije riid theatervoor-
stellingen. l\1et hun respt.'Ctieveliike -groe-
pen' maakte ze allerhei een voorstelling
voorJ'ongeren en groepsgedrag. 1.let bliikt
dat e voorbereidingen van zo'n jeugd-
theatervoorstelling leiden tot volwassen
bespiegelingen over de grote zaken des le-
Yens.Wc zien in deze Yov dan ook, behal-
ve de voorbt'reidingen en repetities, Limor
en Maarten praten over 1.<1hn als, jezelf
een houding geven, de waarde van echre
vriendschap, de schoolcodes ('ik trek
graag kleren aan die géén mode lijn, maar
nu zie ie dat JUIstweer de erend wordr'),
de sterke verhalen, de kicks van het je ge-
oorloofd laten gaan in het rheater en het
expluren van je agressieve ka1Uen.



JAZZTOPPERS VAN TOEN

Het is zonder twijfel het intrappen
van cen gigantisch grote open deur.
wanneer ik stel dat muziek in het le-
ven van zeer veel mensen een belang-
rijke rol speelt. Dat kan weliswaar
variëren van even luisteren tot cr dag
en nacht mee bezig zijn, maar hoc
het ook zij, muziek valt uit ons he.
staan niet meer weg te denken.
Radio en televisie spelen hier ujtef.
aard op in en serveren de argeloze
luisteraars en kijkers ccn groot scala
aan klanken. Hierbij valt echter wel
op dM de pop- en klassieke muziek
hele zenders tot hun beschikking
hebben, maar dat de jazz nogal stief-
moederlijk bedeeld wordt.
Gedurende enige tijd was ~r hoop
toen Eurojan ccn puur lazzpro-
gram ma uitzond, maaT ja, jazz is
commcrciëc1 nog altijd niet aantrek-
kelijk en zojuist genoemde zender
moest kort geleden haar program-
mering dan ook drastisch aanpassen
en presenteert nu voornamelijk de
bete.re pop~1U~iek met zo nu en dan
een lazzopnspmg. -~--
Nee, de echte jazzliefhebber komt nOl;
steeds voornamelijk via concerten, pla-
ten en CD's aan zijn rrekken. Op zich is
dar toch \vel merkwaardil;, want het valt
niet te ontkennen dat de belangstelling
voor jazz de laatste iaren enorm is toege.
nomen. Vooral veel jonKe mensen voe-
len zich tot deze muziek aangetrokken
ook al omdat de pop het momenteel
zonder grote nieuwe sterren moet stel-
len. Om deze aankomende jazzadepten
wat wegwijs te maken in de uitermate
gecompliceerde wereld van de jazz, wil
ik in dit artikel een aamal CD's de revue
laren passeren dil' in mijn optiek in geen
enkele collectie mogen ontbreken en te-
vens redelijk representatief ziin voor de
verschillende stijlvormen die de jazz
kent.
Ik heb me in dit kader beperkt tot opna-
men uit de eerste veertig jaar van de jazz.
Uiteraard betreft dit een subjectieve keu.
ze, maar om wat meer volledig te kun-
nen zijn, heb ik aan het einde van dir ar-
tikel nog een serie CD's vermeld die
eveneens tot de klassiekers in de jan
mogen worden gerekend.

Louis Armstrong: Hot Fives And Sevens
Vol, 1,2 en 3 USP312+313+314) 192.'-
1929.
Deze opnamen geven eell voortreffelijk
beeld van de beginiaren van de jazz. \'(re

horen hier de legendarische trompettist
Louis Armstrong in volle glorie. Er
wordt in de Ncw Orleans-stijl gespeeld,
een muziek vorm die was voortgekomen
uit de marsmuziek. Naasr Armstronl;
horen wc o.a. klarinettisr johnny Dodds
en trombonist Kid Dry in fameuze stuk-
ken als "Porato Hcad Blues" en "West
End Blues". I Iet label jSP heeft veel aan-
dacht aan deze serie besteed, w:l:lrdoor
de geluidskwaliteit prima is.

Lester Young: President. The Complete
Small Group Sessions Vol. 1 1936-1942
(B1ue Moon BMCD 1001).
Deze CD is één \'an mijn persoonlijke fa-

vorieten. Lester Young, bijgenaamd
"Prez", was een uIlieke tenorisr met een
prachrig licht geluid en een zeer e1cKame
nooit geëvenaarde manier V:ln spelen.
Hij maakte vooral naam als stersolist
van de Count Basie Band. maar kwam
in kleine groepen het hest uit de verf. Op
dir schijfie is hij in di\'erse settings te ho-
ren met vele grote namen uit de swing-
periode zoals trompettist Buck Clayton,
tromhonist Dickie Wells cn drummer Jo
jones. In ~Lady Be Good" speelt Lester
Young de misschien wel mooistc impro-
visatie uit de jazzgeschicdenis.

Charlie Parker: Now's The Time (Verve
825 671-2) 1952-1953. Alrsaxofonist
Chadie Parker, die leefde van 1920 ror
1955, is het grootste genie dat de jazz
ooit heeft voortgebracht. Samen met
Dizzy Gillespie creeerde hij in het begin
van de jaren '40 een absoluut revolutio-
naire jan.vorm op basis van uitgebreide
akkoorden en complexe rirmische pa4

tronen. Ik heb het dan uiteraard over dc
Bebop waarvan de invloed ook in dc he-
dendaagse j:lZZ nog duidelijk voel haar
is. Ik heh voor bovenstaande CD geko-
zcn, omdat de geluidskwaliteir hier, in
tegenstelling tut eerdere opnamen, rond-
uit \'oortreffelijk is. Bovcndicn steekt
"Bird", zoals lijn hijn:lam luidde, in
grootse vorm, waardoor de luisteraar
een goede impressie kriigt van de im-
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mense capaciteiten van deze muzikant.
Helaas stIerf Charlie Parker als gevolg
van zijn drugverslaving op yt:e1te junge
leeftijd.

Clifford Brown/Max Roach: Daahoud
(Mobile Fidc1ity MFCD 826) 1954.
Trompettist Clifford Brown was In vele
opzichten Charlie rarkers antipode.
Voor hem geen sexuele uitspattingen,
drank en drugs, maar een rustig gezins-
leven. Toch had hij twee dingen met de
altist gemeen. Ten eerste was ook Brown
een begenadigd musicus en ten tweede
zou hij eveneens veel te vroeg komen te
overlijden. Ilij was p.IS 26 toen hij bij
een auro-ongeluk om het leven bvam.
We schrijven d;ln het jaar 1956. Het
kwintet van C1ifford Brown en :\lax
Roach behoorde tut de beste groepen uit
de moderne jazz. Daar;l;ln droegen ouk
tenorist I-Iarold Land en pianist Richie
Powell niet onaanzienlijk bij. Op dele
CD staan een paar inventieve composi-
ties van "Brownie" zelf. Uiteraard het ti-
telstuk "Daahoud", maar ook het
praçhtige maar 0 zo moeilijke
"'Joyspring". Clifford Brown was een
trompettist met een fraaie warme toon
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en een vlekkeloze techniek. Persuunlijk
schat ik hem zelfs hoger in dan Dizzy
Gillespie of r.•liles Davis.
Thc1onious Monk: Brilliant Corners
(OJCCD 026-2) 1956.
De eigenzinnige pianist Thelonious
:\lonk stond mede aan Je basis van de
Bebop, maar heeft door allerleI oorza-
ken tamelijk lang op erkenning moeten
wachten. Aanvankelijk vond men
~tonks pianotechniek nogal rudimen-
tair en zijn muziek als gevolg daarvan
ontoegankelijk. Maar :\lonk borduurde
op zijn manier voort op de vroegere
stridepianisten en sçhreef en passant een
grout aantal schinerende stukken. Op
deze produktie bevindt ~lonk zich in het
uitnemende gezelschap van o.a. rrom-
penist Clark Terr}', tenorist Sonll}'
Rollins en bassist Osçar Pettiford. Er
wordt fantastisch gemusict'erd in com-
posities als "I'annonica" en "Bemsha
Swing", tetwijl ~tonk in "I Surrender
Dear" als solopianist bewijst dat het be-
grip techniek VOOtvelerlei uitleg vatbaar
is. Alle stukken op Hrilliant Corners zijn
door Tbelonious .\-tonk zelf geschreven
en mede daardoor krijgt de luisteraar
een perfecte indruk van :\tonk's creativi-
teit.

Miles Davis: Milestones (CBS -160827-
2) 1958.
Vooral voor veel jongeren is Miles Davis
zonder enige twijfel de meest bekende
jazzmusicus. Helaas is het ecbter zo, dat
ze hem eigenlijk alleen maar als rock- en
niet als jazzmuzikant kennen.
AI in 1970 had de pure jazz voor Miles
Davis afgedaan en ging hij op zoek naar
nieuwe uitdagingen. Dat h;ld hij aan het
eind van de jaren '50 ook al gedaan,
maar toen bleef hij ]liet zijn modale ex-
perimenten nog binnen het kader van de

jazz. Daarom heb ik voor bovenvenncl-
de CD gekozen, omdat ?vliles hier tot
volle rijpheid is gekomen zonder te ver-
vallen in extremiteiten. De titel zegt het
al, Je~e opn~me ISzo~dcr ~leer e~n mijJ-
pa;ll In de )azzgeschledems. .\Hes be-
schikte voor deze date over een absolute
topbezetting met tenorist Juhn Colttane,
altist Julian "Cannonball" Adderley,
pianist Red Garland, bassist Paul
Chambers en drummer "Philly" Joe
.Iones. Volgens sommige "kenners" was
Miles Dav is een trompettist met een wel-
iswaar uitzonderlijk mooie sound edoch
matige instrumembeheersing. Ik kan de
lezer maar één raad geven. Luister naar
deze CD en u zult zich af\"fagen hoe ie-
mand met zo "weinig" techniek tm:h
lUlke schitterende muziek kon m;lken.
Het antwoord is misschien voor de hand
liggend. In de jazz gaat het om muzikale
fantasie en gevoeL D;l;lf;lan is techniek
altijd ondergeschikt. Overigens hadden
zowel .\-lonk als Davis ruim voldoende
technische bagage om hun unieke ideeën
op zeldzaam fnMie wijze muzikaal vorm
te geven.

John Coltrane: Blue Train (CDP
746095.2) 1957.
Hoewel vele jazzliefhehbers Giant Steps
en A Love Supreme belangrijker albums
zullen vinden, heb ik voor dit overzicht
toch Blue Train geselecteerd, omdat
John Coltf;lne hier, met trumpettist l.ee
Morgan en trombonist Curtis ruller in
de fronrline, de ultieme Bebop presen-
teert. Bovendien is op deze CD de mu-
ziek toegankelijker en de opnamekwali-
teit beter dan bij de andere twt'e. John
Coltrane is eigcnliik de laarste echte ver-
nieuwer in de jazz geweest. Hij had bij
!\tiles Davis kennis gemaakt met de mo-
daliteit (gebaseerd op kerktoonladders}
en ging op die weg voort. Hij improvi-
seerde dus op allerlei toonreeksen en liet



Ook zeer de moeite waard zijn:

Adderley:
Note CDr

"Cannonball"
Else (B1ue

Elia Fitzgerald: The Irving Berlin
Songbook Vol.1 (829534-2)

Sarah Vaughan: Wi,h Clifford Urown
(EmArcy 814(41)

Uillie Holiday: The Quintessential Billie
HolidayVoI.51937-38(CBS465190)

Bank Mobie}': Soul Station (B1ue Note
CDr 746528-2)

Benn)' Goodman: Carnegie Hall
Concert (Columbia C2K-40244)

Charles Mingus: The Black Sainl And
The Sinner Lady (MCA MCAD 5649)

Bill hans: Wahz FOT Debb)' (OJCCD
210-2)

Sonn)' Rollins: Saxophone Colossus
(OJCCD 291.21

Art B1ake)': Moanin' (B1ue Note CDP
746516-2)

Count Basic: The Atomic f\.1r. Basic
(Roulette CDP 7932732)

Wes l\lont~omery: Incredihle Jazz
Guilar (OJCCD 036-2)

Duke Ellington: At Newport 1956
(Columbia 40587)

Dave Brubeck: Time Out (CBS 62068)

Bud Pou'dl: The Amazing Burl Powell
Vol.l (Blue Note 781503)

Gerr)' Mulligan/Chet Baker: BeslOf
(Pacific Jazz CDI' 795481.2)

Ben Wehsrer: SoulviIIe (Verve 833 551-
2)

Julian
Somethin'
746.HS2)

Tlu'o Carree

E5EXTË~1I- --------

GORDON
DeXler Gordon: Go (CDr 74694-2)
1962.
De eerlijkheid gebiedt het me te zeggen,
Dexter Gordon is mijn persoonlijke fa-
voriet. Ik heb de bijna twee meter lange
tenorist diverse malen in levende lijve
mogen aanschouwen en hij heeft op mij
een in alle opzichten onuitwisbare
indruk gemaakt. Ik bezit bijna al zijn
platen en het viel dus nier mee om daar-
uit de beste te selecteren. Uiteindelijk is
het Go geworden, een opname waarbij
alles klopt. Begeleid door o.a. de ook al
jong gestorven pianist Sonn)' Clark
speelt Dexter op deze CD met de
autoriteit èn de sound die bij zijn ge-
stalte passen. Luister maar eens naar
het soepel swingende "Cheese Cake" en
het sonore "Whete Are You". Dexter
Gordon was de eerste tenorsaxofonist
die În staat was de heidens moeilijke
8ebopparronen op zijn instrumelH te
spelen en is alleen daardoor al een be-
langrijke figuur in het jazzhistorisch per-
spectief.

Ik hoop dat dit overzicht de geachte le-
zer behulpzaam kan zijn bij het betreden
van de wereld van de jaz.z.. Een migend
keer zal ik graag eens aandacht besteden
aan de jan.toppers van nu!

bloeding niet helemaal meer de oude,
maar het spelen opgeven is et nog niet
bij. Op Night Train hoten we de kla-
vierreus nog in topvorm met zijn emi-
nente begeleiders Ra)' Brown op bas en
Ed Thigpen op drums. Deze toffe CD
met relaxte stukken als "c..;eorgia On
M)' '\lind" en "!vloten Swing" is een
echte aanrader voor mensen die voor het
eerst kennis willen maken met jazzmu-
Ziek.

de akkoordenschema's voor wat ze wa-
ren. Dit leverde aanvankelijk zeef bocl-
ende muziek op, maar al gauw werd de
aanpak rigoureuzer en werd de luiste-
raar onthaald op ellenlange extreem
enerverende solo's die voor de simpele
jazzfan nauwelijks meer te volgen wa-
ren. Daar tegenover bracht Tram~ ook
duidelijk religieus getinte albums uit,
waarin bijv. het element swing ver te
zoeken was. Ik heb grote bewondering
voor Joho Coltrane en beschouw hem
na Charlie Parket als de belanghebbend-
sec muzikant in de jazz, maar ik kon
hem aan het eind van zijn carrière toch
niet meer zo waarderen. Op B1ue Train
echter is Co!rrane met zijn mcsso.:hcrpc
sound nog vast in de Bop verankerd en
laat hij in stukken als "Momem's
Notiee" en "Locomorion" horen waar-
om hij tot de allergrootsten wordt gere+
kendo

Stan Gerz I J.J.Johnson: At The Opera
House (Verve 831 272.2) 1957.
Als er één muzikant rijk geworden is mee
het spelen van jazz dan is het wel tenor-
saxofonist Stan Getz. Hij had over ge-
brek aan werk nooit re klagen en viel ten
overvloede in de jaren '60 ook nog eens
met zijn neus in de bossa nova-boter!
Stan Getz had zijn faam vooral te dan-
ken aan zijn wondermooie tenorgcluid
en grote virtuositeit waarmee hij de tra-
ditie van Lester Young voortzette. Getz
heeft enorm veel platen gemaakt en
slechte zijn daar niet bij. Toch zijn de
echte parels zeldzaam en daatvan is
"Opera House" er één. Deze schijf is
daarom ook zo waardevol, omdat Stan
Getz hier wordt bijgestaan door trom-
bonist J.J.Johnson. De trombone is een
weerbarstig instrument. maar in de ma-
gische handen van Johnson lijkt het alle-
maal kinderspel. Begeleid door het
kwartet van pIanist Oscar Peterson bla-
z.en beide heren de sterren van de hemd
In bijv. "8illie's Bouncc" en "M)' runnv
Valentine" . De door Stan Getz werkelijk
onnavolgbaar mooi vertolkte ballad "h
Never Enteted M}' Mimi" behoort al
~ijna veertig jaar tot de juweeltjes in de
lazz.

Oscar Pelerson: Night Train (Verve 821
724-2) 1962.
De Canadese pianist Oscar Peterson be-
hoort al heel lang tot de populairste

!'anmuzikanten. Met zijn razendsnelle
oopjes, aanstekelijke swing en ptachtig
toucher weet Peterson telkens weer te
imponeren. Hij speelt jazz op een manier
die veel mensen aanspreekt. He\;las is de
oude meester door een recente hetsen-
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SEKSUELE INTIMlD ATlE
INDE SPORT

Staatssecretaris Erica Terpstra heeft geld
rer heschikking gesTeld om seksuele inri-
miJdeie in de sport tegen te gaan. Ze ver-
gat te melden waar dat geld aan hes[ecd
llloet worden. liet castreren van
coaches? Kce, waarsl.:hijnlijk wordt dat
geld gesropt in ecn OndtTZOl'k naar de
vraag hoc seksuele intimidatie in Je
sport valt re voorkomen. Maar minstens
even belangrijk is de vraag hoe zulke
misstanden ontstaan en waarom hij-
voorbeeld drie volwassen judoka's j.l-
ren lang: hun mond hielden.
Terpsrra l.ei dat ze zelf nooit lastig was
gevalh:n door een trainer! En dar terwijl
ze duidelijk een risicosporr heoefcnt/e.
In het zwemmen (en turnen) is de aan-
vangslccftijd laag en meisjes ûJl1 cr in dl'
meerderheid . .\tl;lT die sporten sta,m in
dat oplicht allan~ niet meer alleen. \\'ie
iets wil hereiken, moet nu in hijna alle
takken van sport jong beginm'n. Dat
geldt voor tennis, voor atletiek, voor hij-
n.\ alle (individuele) sporten die op hoog
niveau en mondiaal worden beodend.
In teamsporten zal seksueel mishruik
minder voorkomen en hoewel s<.:handa-
leuze verhalen in het ho<.:kev of korf-
bal(!) heel wel denkbaar 7.ijn":ze zullen
zelden voortkomen uit de madHspositie
van de trainer/coach. Bovendien is er in
de teamsporten een veel sterkere so<.:ialc
controle.
Zonder overdrijving kan gesteld worden
dat trainers in individuele sporteTl l'en
tic (tik) hebhen. Dat hoeft niet perse een
seksuele tik te zijn. Het is veelal een
soort bovenmatige geldingsdrang: op
z'n best het willen bewiJzt.u van deskun-
digheid en op z'n slechtst het Vo'i1lenafre-
ageren van frustraties. Als dat seksuele
frustraties en aberraties zijn, laten zich
de gevolgen raden.
Sport is een zeer lijfelijke zaak. Bij judo
is de aanraking zelfs onvermijdelijk. Dat
was de vaststelling waarmee coach Peter
Ooms de aantijgingen van de judoka's
Stars, Van der Lee en de Kok poogde
ontkrachten. Dat hij in het voorbijga:ln
wel eens 'vrouwelijke delen' raakte, was
niet te voorkomen .. \laar de judoka's
zeiden dat het ook gebeurde huiten de
judozaal. Of dat hij. eenmaal met êên
van ht'n allt,t'n gelaten, regen het judo-
pak ging 'aanrijden' en klaarkwam.
Dat is dus een ander vcrhaal dan "nood-
7.akelijke' aanrakingen. De man is ziek
of da<.:ht dat zijn 'macht' zich ook uit-
strekte tot het lichaam van zijn pupillen.
\Vant het is een frappante overeenkomst
in de gevallen die tot nu toe bekend zijn
geworden (in het zwemmen, (Urnen. het
scha.ttsen en het judo) dat éérst de geest
'bedwollj!;en' wordt en vervolgens het]i-

10. EGO I APRIL 1996

chaam ook tot trainerseigendotll wordt
gemaakt.
Een tweede overeenkomst is dat de 'mis-
bruikte' pupillen in alle gevallm \'an
hun omgeving en vaak zelts van dl' ou-
ders geisolcerd werden. Anira Staps, de
eerste die gt'waagde van seksuele intimi-
datie in het judo, was al tien jaar gestopt
met topsport. Ze had .\lonique van der
Lee en Irene de Kok als kind meege-
maakt en niets gemerkt. De drie vrou-
wen kwamen pas onlangs tot de ontdek-
king dat ze alle drie intimitcÎten hadden
geduld en verzwegen die ze niet wensten.
Dat isolement is voor een deel de verkla-
ring voor h('( lange zwijgen. Het gaat
bijna altijd om kindl'fen die op zecr jon-
ge leeftijd al een enorme amnitie aan de
dag leggen en (natuurlijk) over aanleg
beschikken. Ideale kneed- en leerbare
pupilletjes dus. Ze zijn hereid elk hevel

Regelgeving tegen
intimidatie \/0 \~\\v

DEN HAAG, 11 MAART. Staatsse-
cretaris Terpstra (Sport) zal geld
beschikbaar stellen voor proefpro-
jecten en regelgevingomongewens-
te intimiteiten in de sport tegen te
gaan, De aanleiding voor Terpstra
is de affaire-Ooms. De judoeoach
Ooms wordt door drie van zijn
voormalige pupillen beschuldigd
van seksuele intimidatie. Terpstra
wil uitzoeken of in sport de regels
voor lijfelijk contact kunnen gaan
gelden zoals die bestaan in de zorg-
sector. Dcze wcek zal ze meI de
sportbonden gaan praten.

op te volgen, want hun trainer weet het
allemaal beter ot"is zelfs al een gerenom-
meerd succescoach.
Langzaam sluipt de afhankelijkheid cr
in. {\Is de trainl'f zegt dat ouders onkun-
dig moeten worden gdlOuden, omdat ze
een loopbaan slechts kunnen dwarsho-
mt'n, wordt thuis alleen nog de schijn
van enthousiasme opgehouden. Als de
trainer zegt dat vriendjes toch nooit zuI-
len begrijpen wat presteren is en dat het
bezit van een vriendenkring onmogelijk
te rijmen is met presteren, dan legt het
ambitieuzl" kiml zich cr bij neer d,n het
een a.lntal jaren geen vrienden heeft. 'Ik
hoef niet naar de disco', zoals het cliché
luidt. want al spoedig kon1l'n er buiten-
landse reizen èn successen.
Su<.:cesmaakt hl'[ risico inderdaad nog

groter: het bewijst het gelijk van de trai-
ner. Oe (jonge) pupil is niet opgevoed
tot zelfstandigheid en schrijft dus succes
niet in eerste instantie roe aan her eigen
talent of dc elgt"n werklmt. Het is t'en f:l-
se waarin het kind de facto al wat ouder
is geworden, maar een 'normale' seksu-
ele ontwikkeling heeft gemist. Het is
voor de buiteustaander misschien moei-
lijk in te voelen Illaar gedurende een pe-
riode ervaren zulke sportsters de toena-
dering van hun trainer hijna als nor-
maal. Tenzij van verkrachting sprake is.
Of 7.enemen de toenadering op de koop
roe, omdat ze denken zonder hun trainer
alles te verliezen wat ze op dat llloment
bezinen. Dit, verlatingsangst kan op ze-
kere leeftijd zeer STerkzijn, het gold ook
voor de drie judoka's.
.\-bar dan breekt uiteindelijk tuch een
nieuwe episode aan. De kinderen van
welen worden (laat) volwassen of slaan
een andere richting in. De vroegere om-
geving wordt teruggezocht, nieuwe con-
tacten worden opgedaan en het besef
breekt des te harder door hoe 'ver-
vormd' de eigen jeugd is geweest. En hoe
misvormd de trainerlcoach was.
,\laar d<l<lrmeeis het proces nog niet af-
gerond of openbaar. Inmiddels zijn de
sportsters misschien wel ruim boven de
twintig en komt de schaamte. Hoc heh-
ben ze zich zo lang kunnen onderwer-
pt'n?! Hoe moeten ze uitleggen dat ze
hun coach zijn gang lieten gaan, terwijl
ze ervan walgdm? Hoeveel hoon krijgen
ze over zichzelf heen, als ze hun coach
na al die jaren aan de schandpaal n;lge-
len?
Afzonderlijk hadden de drie jndoka's
waarschijnlijk nooit hun walging uitge-
sproken .. \laar ze zijn gn"n bange een-
lingen meer.

HallS van \t!issen

Hier volgt de oplossing van de puzzel UiT
het maart-nummer:

1 - gelaten, 2 - lekkers, 3 - rocname,
4 - nasleep.



PLAATSING IN DUITSLAND

Met alle veranderingen van de laatste jaren is het minder vanzelfsprekend geworden dat er Nederlandse troepen
in Duitsland liggen. De oorspronkelijke reden is weggevallen: verdediging van de Noord-Duitse laagvlakte

tegen het communistisch gevaar.
Toch heeft de nederlandse regering besloten in Seedorf ccn brigade te houden. Veel mensen waren
opgelucht toen die beslissing viel, en niet alleen de op dat moment daar geplaatste militairen.
Veel van hun partners en ook veel kinderen waren blij in hun eigen omgeving te kunnen blijven.

Zo vertrouwd is dat buitenland, althans Zeven, Sccdorf en omgeving, blijkbaar geworden.

Er is al veel geschreven over plaatsingen in Duitsland, over de eventuele problemen van het weg zijn
uit de eigen omgeving, de sociale controle, aanpassingsproblemen met kinderen en het gemis aan

een netwerk van eigen familie.

EGO, in de persoon van redaclielid raadsman Jan Sulman, heeft een positieve invalshoek gekozen:
hij interviewt twee vrouwen die een zeer actief leven leiden in Zeven, maar zelf geen militair zijn,

en twee medewerkers van Ontwikkeling en Ontspanning, beiden wel militair maar met een geheel eigen taak.
Er is natuurlijk in Zeven en op de legerplaats wel meer te doen dan alleen militaire activiteiten.

Een paar gesprekken met mensen die daar voor zorgen en er van genieten.

Redactie

EGO/AI'Rll19%-11



EEN NEDERLANDSE SCHOOL IN DUITSLAND:

VOOR- EN NADELEN

ALLE VADERS
WERKEN

BIJ
DEZELFDE
BAAS

Tijdens de Koffiepauze van
de Prins Willcm Alexander-
schooI in Zeven kwam
Jacqueline Rutten (33) de
docentenkamer binnen.
Vanzelf niet helemaal toeval-
lig als je daar als lerares ge-
schiedenis en kantoorpraktijk
werkt. Omdat de Ego-redac-
tie nu eenmaal het plan had
om een 'buitenlandkatern' te
maken, leek hel leuk om ook
eens iemand uil het onderwijs aan hel woord te laten.
Vandaar de nogal plotselinge vraag aan Jacquclinc of
zij het misschien aardig zou vinden in Ego iets van
haar ervaringen tc vertellen. "Als het even kan van-
daag nog, dan kan ik het tijdens het verlof uitwerken,"
voegde Ego-redacteur Jan 5ulman eraan toc. Een beet-
je lastig was dat wel. Om 12 uur, als de school uitging,
zouden man en zoon al min of meer gepakt en gezakt
klaarstaan om naar de wintersport te ~aan. Gelukkig
kon er een crpatieve oplossing worden gevonden. "Ik
zei de leerlingen wel even aan hel werk:' Tussen
aanwijzingen en vermaningen tot orde door kregen we
het toch nog voor elkaar om over een aantal
heharlenswaardige dingen te pralen.

~Vat ik me ~veleem a(~'raag is, hoe iem,1I1d op t't:'11
Nederlandse middelbare KllOOI in Zeven koml te werken.
Kan jij me d,11eem uit de doeken doen?
Het lijkt me eigcnlijk nit't zo mocilijk. Het is nel als op andere
scholen. Jemoet gewoon sollicitert'n. \Vaarschijnlijk hcbben
alle docenten hier diJt gemeen met hun collega's in
Ncderland.

KEUZE VAN
ECHTGENOOT
BEPALEND

Heb jij in I\/ederldnd ook
in het onrienvijs gezelen?
Misschien kan je o\'er
jouw specifieke situalie
iels mpf'r vertellell.
Dat kan hest weleens een
heel verhaal worden. laat
ik proberen het een beetje
binncn de perken tc hou-
den. Ik ben op mijn twin-
tigste jaiH getrouwd met
Eric. Eric moest zonodig,
nel als zijn oudste broer,
beroepsmilitair worden. Je
kan het geloven of niet:
zo'n keuzc bepaalt niet al-
leen de manier wilarop je

het leven mct elkaar invult,
maar ook je eigen ontwikkeling
als individu. In ieder geval veel
meer dan ik kon vermoeden
toen ik hem, achttien jaar terug,
leerde kenncn. Leuk was dat
lrouwens. We probeerden bei-
den wat bij te verdienen op de
markt in Voorburg. \Ale werkten
daar op zaterdag in dczclfde
groenle- en fruitstal. VanLelf
weet ik niet hoe andere vrou-
wen het allcmaal met elkaar la-
ten sporen, maar voor veel van
hen is het, net als bij mij, denk
ik, toch stccds passen en metcn.

Hoe bet:lot'l je dat?
Denk alleen maar eens aan het fenoml'en overplaatsing. Er
lijkt alleen Illaar rl:-'keningte worden gehouden met hl:-'torga-
nisatiebelang. Jezou toch denken, dat zc bij defensie in ocn
Haag zo langzamerhand het begrip tweeverdiener ook zou-
den moeten kennen. [n mijn geval bleek er nog wal te rege-
len. Bij anderen is dat ongetwijfeld veel lastiger gegaan. N,l
mijn V\NO-oplciding ben ik bij TNO in Den HaJg gaan wer-
ken. Toen Eric van de KMS kwam, wcrd hij in Amersfoort ge-
plaatst. Ik had het geluk dat ik bij TNO 'intern' overgeplaatst
kon worden naar Zl:-'ist.Vandaar dat het verhuizcn niet zo
moeilijk ging.

\'I,'e zijn toen in Soest gaan wonen en konden op die manier
beiden tevreden zijn meI de afstand van huis naar het werk.

VAN GEMEENTE NAAR ONDERWIJS
We zijn nog sleeds niet bij hel ondenvijs. Hoe is ddt nu Rcko-
men?
Op enig moment hield ik het bij TNO wel voor gezien. In
mijn leven zoek ik steeds nieuwe uitdagingen. Vandaar dat ik
ben gaan solliciteren. De financieel-economische afdeling
V,1nde gemeente Leusden werd mijn nieuwe stek. Ik heb het
daar lange tijd ongelooflijk naar mijn zin gehad. Er viel dan
ook heel wat te leren. Om gocde politiekc besluitvorming

mogelijk te Olijken, dl'1--d
ik voor de wethouder het
nodige voorwerk. Mijn
keuze voor de gemecntl:-'-
politiek kwam niet hele-
ma,11uit de lucht vallen.
Lange tijd bcn ik aelief gc-
weest bij Amnesty
Internation,ll. Ik dccd
daar indertijd werkzaam-
heden voor het sccretari-
aat. Een beetje belangen-
behartiging zit me dus
wel in 't bloed. Misschien
heb ik dat wel van miin
vader, die van beroep
vakbondsbestuurder is,
geërfd. Het politieke spel
leren kennen en het zelf
ook een beetje kunnen
spelen is echt heel leuk.
Omdat ik graag uit mezelf
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haal wat er in zit, ben ik in die tijd ook weer gaan studeren.
Bij het LOl ben ik toen begonnen met de MO-opleiding
geschiedenis/staatsinrichting. Je begrijpt, dat toen ook mijn
eerste affiniteit met het onderwijs ontstond.

Het kan nauwefijk.çanders dan knap lastigzijn geweest, werk,
huishouden en studie te combineren. Hoe heb je dat voor el.
kaargekregen?
Het was vanzelf hard wcrken. Ik moet echter zeggen, dat mijn
omgeving behoorlijk mee gewerkt heeft. Eric was nooit te be-
roerd om een stap harder te lopen cn ook op mijn werk zat
het niet tegen. Mijn wethouder was een gepromoveerd histo-
ricus en was vaak ge-
committeerde bij exa-
mens. Hij heeft me
enorm bij mijn studie ge-
holpen. Vooral rondom
mijn tentamens was hij
actief met me bezig. We
maakten dan voor het
werk ,lfspraken om
proef-tentamens te doen.
Na afloop kreeg ik dan
van hem te horen welke
onderwerpen nog een
beetje extra aandacht
nodig hadden.

SAMEN NAAR ZEVEN
In 1993 werd Eric over-
geplaatst na,lr Duitsland.
Omdat we toen net een
zoon hadden gekregen
en als gezin bij elkaar
wilden blijven, besloten
we samen naar Zeven te
verhuizen.

Vond je het niet jammer om ontslag te moeten nemen?
Eigenlijk viel dat wel mee. Hoewel ik bij de gemeente
Leusden veel heb kunnen leren, had ik het op den duur ook
wel weer gezien. Misschien is het wel de kunst om van iets
nieuws een uitdaging te maken. In mei 1994 stond er een ad-
vertentie in de Griffioen waarin iemand werd gevraagd om
lessen tekstverwerking en typevaardigheid te geven. Een type-
diploma had ik en het andere kon ik nog wel leren, dacht ik.
Vandaar dat ik besloot te solliciteren als docent aan de Prins
Willem Alexanderschool. Eigenlijk viel het mij honderd pro-
cent mee, dat ik aangenomen werd.
Je moet weten, dat ik nog geen vel papier uit de printer kon
krijgen. De proefles waar ik voor werd uitgenodigd was der-
halve bepaald een grote verrassing. Met de kinderen in de
klas liep het echter als een trein. Misschien is dat wel van
doorslaggevende aard geweest bij mijn benoeming.

Je geeft nog steeds computer/es?
Wat wil je horen? Ik heb het een en ander bij geleerd en doe
het nog steeds. Inmiddels hebben de lessen een wat bredere
inhoud gekregen. Kantoorpraktijk heet het vak inmiddels.
Enige tijd terug werd een wiskunde-collega ziek. Er is toen
nogal geschoven met de vakken. Als gevolg daarvan kwamen
er voor mij uren geschiedenis vrij. Inmiddels ben ik ook men-
tor geworden en ben ik me aan het bekwamen als remedial-
teacher. AI met al een bijna volledige baan.

RARE OMGEVING
Wat maakt jullie school nu zo bIjzonder?
Het feit alleen al dat het om een Nederlandse school in het
buitenland gaat is bijzonder. Je moet daar niet te licht over
denken. Deze situatie betekent voor de kinderen heel wat.
Hoewel ik niet goed kan vergelijken met doorsnee
Nederlandse scholen, denk ik toch, dat onze leerlingen in een
bijzonder kwetsbare positie verkeren. Als gevolg van taalpro.
blemen en mogelijk ook culturele verschillen bestaan er maar
weinig vriendschappen tussen Duitse en Nederlandse kinde-
ren. Op die manier ben je derhalve op slechts een beperkt

aantal andere kinderen aangewezen. Daarbij komt de ver.
huisfrequentie. Het is best ingrijpend steeds je beste vrienden
te zien vertrekken. Sommige kinderen hebben daar echt grote
problemen mee. Ze gaan slechts oppervlakkige relaties aan
om zich in te dekken voor een volgend, pijnlijk afscheid. Het
zou goed zijn om daar bij de Duitsland-plaatsingen rekening
mee te houden. Ik kan me niet indenken dat er voor defensie
een organisatiebelang is gediend bij gezinsproblemen.
Overigens is het toch een rare omgeving waar onze leerlingen
wonen. Waar in Nederland maak je nu mee, dat in een buurt
alle vaders bij hetzelfde bedrijf wonen en iedereen van elkaar
ongeveer weet wat er wordt verdiend?

Kom je al.çonderwijs-
gevende als sevalg van
Ou itsfand-pl aatsingen
echt specifieke proble-
men tegen?
Wat de laatste tijd erg
opvalt zijn de proble-
men die uitzendingen
met zÎch meebrengen.
We komen in toene.
mende mate tegen, dat
de leerresultaten van
leerlingen afnemen na-
dat vader naar Joego-
slavië werd uitgezon-
den. Vaak blijkt dat te
komen door de rol die
de vaders in het gezin

l vervullen. Er valt een
I gat, dat lang niet altijd

door de moeders is op
te vullen.
Er zijn natuurlijk nogal
wat vaders die hun kin.

deren helpen bij het huiswerk. Als dat noodgedwongen ach.
terv'/cge blijft, betekent dat wat voor die kinderen. Steeds ook
blijken er kinderen eenzaam te zijn. Jemerkt dat soms aan ge-
dichten en opstellen die ze maken. Soms denk ik te zien hoe
laag het zelfbeeld van de kinderen Îs.

ALLEMAAL NIET ZO EENVOUDIG
Vooral zij die halvep.vege het jaar binnenstromen hebben het
moeilijk. Het is toch zo, dat kinderen veiligheid nodig hebben
en een redelijk voorspelbare omgeving? We hebben natuur-
lijk een redelijk kleine schoof. Zeker als je dat vergelijkt met
de aan sch,lalvergroting lijdende scholen in Nederland. De
kracht van de school is het zicht op de individuele leerling. Er
is echler ook een belangrijk nadeel. Een probleem is de ver-
schillen in leerJingenpopulatie. In één klas kan een 'onder-
kant' lbo-leerling zitten naast een VWO-'plus'. kind. Er zijn
dus behoorlijk wat verschillen. Verschillen die het onderwijs
er niet makkelijker opmaken. Juist de toevalligheid van 'va-
ders bij dezelfde baas' waarbij onderling nogal sterk wordt
vergeleken, is een complicerende factor daarbij.

Zijn er voor jouzelf nog zaken die specifiek voor de Duits-
land-situatie gelden?
Er is sprake van een behoorlijk grote sociale controle op
elkaar. Soms is dat erg prettig. Het is fijn om een beroep op ie-
mand te kunnen doen. Er valt echter meer over te zeggen.
Doordat de gemeenschap redelijk klein is, kan het allemaal
ook wel eens benauwend zijn. Er bestaan ongeschreven re-
gels aangaande wat hoort en niel. Er zijn tal van sociale ver-
plichtingen en het valt niet mee je daaraan te onttrekken.
Zeker als vrouw is het zaak voor jezelf op te komen en niet
uitsluitend te worden gezien als echtgenote van je man.

Jacqueline, ik wil je bedanken voor je onderhoudende bij-
drage aan Ego. Je bent er in ieder geval in geslaagd iets dui.
delijk te maken ten aanzien van de bIjzondere situatie van
kinderen na een Duitsland-plaatsing van hun vader.

Jan Sulman
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0&0 SEEDORF

WAT
BETEKENT

DAT
EIGENLIJK?

Het was midden in de drukte
voor het Kersfverlof dal
Huub Marx (48) en Cor
Stoop (50) nog even de tijd
vonden voor een gesprek met
ondergetekende. Rond de
feestdagen is rustig zitten
voor beiden echter niet van-
zelfsprekend. Het tegendeel
is waar. Adjudant Huub
Marx en diens naaste mede.
werkers, waaronder sm Cor
Sloop, hebben het rond de
feestdagen in december altijd
ongelooflijk druk. Niet zo gck natuurlijk als je bij
'0 & 0' werkt en er rond die tijd tal van activiteiten
worden georganiseerd.
Promotie van '0 & Q.Seedorf' is de heren wel
toevertrouwd. Gelukkig maar trouwens, want het zou
zonde zijn als hun werk onopgemerkt zou hlijven.
Daarvoor is '0 & 0' te belangrijk voor het
kazernepersoneel en hun achterban in Zeven,

Misschien een open deur, maar ze noemell je wl>JeelJS de ad-
jud,lIlt meI 'de zachte G'. \Vaarom eiRenlijk~
Huub: Ik zou hel niet welen, Verzin maM wat. Even zonder
gekheid: ik kom uit limburg. Wist je dal niet? D,ln is dat toch
een gebrek .1,111ie upvoE'ding. \Vanl ddt kan je zo horen. Milar
ja, je bent natuurlijk maar een gewone raadsman. Een officier
zou zoiets niet vragen. Zo'n man weet dat gewoon. Flauwe
kul natuurlijk, mildr loch.

LEUKE STEK
Vertel cens wat van jt'zt>lÎ.
Huub: Ik loop alweer ruim 28 jaM rond in hel leger. Na mijn
Mulo-opleiding, A en B overigens, ben ik naar de K,"1$ ge-
gaan. Vandaar heel wal functies en werkplekken gehad. Altijd
veel met het wegvervoer van doen gehdd. In Nunspeet hij het
zwaartransport en I,ller in München-Gladbach het internatio-
nale \••..erk op de weg_ Bij
Landcent in Heidelberg trou-
wens ook. Ik ben ook nu~ rij-
examinator geweest in
Ossendrecht. Als je het nu zou
vragen wat ik echt een leuke
sick vond, noem ik
Lan~emannshof. Met recht is
dat dl' parel van de ~oord-
Duitse laagvlakte. Ik vind het
nog steeds jammer, dat daar
de boel in 1992 werd opgehe-
ven. Inmiddels ben ik, zoals je
weet, in Seedorf beland.

Ik heh begn'pen, dat jt' ('('n
binnenslaper bent. Je ziet
5tt'ed~ vaker, dat mensen /la
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hun plaatsinj-l niet in Duitsland
g,lan wOllcn. \,yat is b,j jouw be-
~fissingdadrtoe ovenvegend gc-
\\'et'.~t?
Huub: Ik heb een dochter van
14. Ze volgt een VWO-oplei-
ding in Nederland. Mijn vrouw
en ik vonden het voor h.l,lr het
beste om h,1,lr school ononder-
broken af te maken. We waren
anders in een situatie terecht ge-
konlf'n, dat zij eerst naM de
Prins Willem Alexanderschool
was gegaan om latcr opnicuw
naar een andere school te moe-
ten. Ddarnaast hadden we in
B,lexem een huis naar ons zin
en zijn we, l.'Crlil'k gezegd, zo

I,lllgzamerhand \••..el genoeg verhuisd. Voor de )uitenlandtoE'-
lage hoef je het ook niet meer te doen. Als je alles bij elkaar
optelt en aftrekt ben je financiëel misschien wel beter uit als
je binnen slaapt.

AFSTAND ENIGE BEZWAAR
Cor, jij hebt ervoor gekozen om in Zeven te gaan \\-'one/l. Had
je daar een Spt'ciil/e reden voor?
Cor: Mijn vrouwen ik ook wonen gf,lag bij elkaar. Zo een-
voudig is dal. Ik heb ook ~een kinderen meer thuis zoals
Huub. Onderwijsproblemen kennen \ve dus niet en eigenlijk
ook geen anrlere overwegingen om niet in Duitsland te ~aan
wonen. \Ve hphhcn inmiddels wel 3 klpinkinderen in
Nt'derland. Eigenlijk vinden we d,1t het enige probleem om
hier te wonen. We voelen ons echt grootouders. Ie begrijpt
hoe dat dan g.:J.:Jt.Als het even lukken wil, in de auto richting
Nederland. Als je toch over bezwaren praat, is de afstand
wdeen~ vervelend.

I/oe heil jij eigenlijk hier gekomen Cor. Woon je hier allang?
Cor: Wij wonen hier vanaf april 1993. Ik ben trouwens nog
een paar jaar langer in het leger dan Huub. Het is inmiddels
alwper 29 jaar geleden, dat ik voor het eerst mijn opwachting
nMtlkte. Omdat ik broederdienst had hoefde ik niet voor mijn
nummer op te komen. Vandaar dal ik al wat jaren had ge.
werkt voor ik bij defensie kwam. Vanaf mijn 1Se jaar heb ik
als timmerman in dE' bouw gezE'tt'n. Daarna ben ik op m'n
22e vrijwillig als beroeps in dienst gegaan. Ik heb nf't als

Huub bij het zwaartransport
in Duitsland gezeten. Ook
ben ik rij-instructeur en eX,1-
minator geweest. Overigens
ook de onderofficiersoplei-
ding aan de KMS ~eda,1n.
Mijn handen staan, geloof ik,
niet verkeerd. Een beetje
technisch ben ik wel. Mijn
opleiding in Tilburg op de
Willem ll-k"zerne is daaraan
niet vrE'emd. Ik was dan ook
ppn tijdlang in het onderhoud
werkzdam.

Links Cor S/rx)p,
ret-.hls Hrwb MJrx



Jan Sul man

HET BElANG VAN 10&0' IN HET BUITENLAND

Inmiddels werken jullie hier. Waarom i.ç '0-0' er eiw~nlijk?
Huub: Ik zal je eerst nog eens uitleggen waar die letters voor
staan. Wil je nog koffie? Henk, schenk die man nog eens in.
Sommigen denken bij een 0 direct adn Opleiding. Het heeft
er echter niets mee te maken. 'Ontwikkeling en Ontsp,lnning'
is het voluit. Onder die vlag valt een heel aanbod aan ont-
spanningsmogelijkheden. Ik kom da,lr later wel op terug. Je
moet weten dat onze activiteiten op dat gebied niet uil de
lucht komen vallen. Het heeft ,llles te maken mei onze bij-
zondere Duitsland-situatie. Het is lang niet voor iedereen
weggelegd om voluit te p,lrtkiperen in de Duitse gt'meen-
schap. Taalproblemen en verschil-
len in cuhuur zijn daar zeker niel
vreemd aan. MeI plaatsingen van
3 jaar is het wellicht voor nogal
wal mensen ook wat veel ge-
vraagd om op dat gebied e('n ach-
terstand in te lopen. De comman-
dant van hel Kazco heelt daarom,
een verzorgingsplicht op het ge-
bied van '0 en 0' in zijn werk-
pakket gekregen. Het gadt dan niet
alleen om militairen die op de ka-
zerne werken. Ook a,m burgerper-
soneel en gezinsleden moet je
denken. AI met al toch ongeveer
zo'n 3000 mensen.

Wal doen jullie allemaa/ w)or die
mensen, Cor?
Cor: Ik zal onze belangrijkste ta-
ken voor je op een rij zeilen. We
organiseren tal van sociale en cul-
turele evenementen. Jekan daarbij
denken aan het ;aarlijks terugke-
rende kerstconcert van de leger-
plaats in de stad Zeven. Ik moet
daar aan denken omdat we het
daar net zo druk mee hebben ge-
had.
Onlangs was er natuurlijk de tradi-
tionele Sinterklaas-optocht. Als we
die man in december geen hand-
en spandiensten zouden aanbie-
den, werd het echt allemaal niets.
Huub: Vergeet trouwens niet onLe
organisatie van de ongeveer 10 ouderweekenden per jaar.
Eigenlijk is het teveel om op Ie noemen. Wat moelen de mess-
besturen zonder onze medewerking op het gebied van feest-
,wonden? We zorgen overal voor. Kaarten voor de voetbal en
hel verzorgen van vervoer. We kennen artiesten en kunnen ze
hierheen halen. Jehoort het wel. Niets is ons te dol.
Cor: Ik wil toch ook nog de 'open dag voor verenigingen'
noemen. In braderiestijl kunnen de nieuw ,langekomen men-
sen d,jfl kennis maken met alles en iedereen. Echt leuk!

BIBLIOTHEEK
Wal doen jullie nog meer?
Cor: Een andere hoofdtaak ligt
op het gebied V,ln de lectuur-
voorziening. Wist je dat 'a &
0' maar liefst 16.000 boeken
op de plank heeft staan om uit
te lenen. Stug dat daar niet iets
bijzit van wat iemand graag
leest. We proberen trouwens
onze bibliotheek zoveel mo-
gelijk up to date te houden.
Het is jammer, maar eigenlijk
wordt er nog veel te weinig
gebruik gem,l,lkt van onze bi-
bliotheek.

Hoeveel lezer.ç slaan er dan
bij jullie ingeschreven?

Cor: Om en nabij de 300, geloof ik. Precieze getallen ken ik
zo gauw niet. In ieder geval te weinig naar mijn smaak.

Ik weel dal we hier op de IegerpIaaIs een geweldige bios-
coopual hebben. Is dat ook jullie werk?
Huub: Ik zal het wel denken. Ons aanbod maken we iedere
week in de Griffioen bekend. Voor die jongens daar ook leuk,
krijgen ze hun blad tenminste vol en ze hoeven er maar wei-
nig voor te doen. Dat is bij jou nu wel anders. Met uitzonde-
ring van de verloven laten we iedere week maar liefst negen
speelfilms zien. Vooral voor de dienstplichtigen en tegen-
woordig ook de BBT-ers is dat geweldig. Die jongens gaan
natuurlijk niet allemaal even makkelijk naar Bremen of

Hamburg. Het zijn echter niet al-
leen de binnenslapers die gebruik
maken van de bioscoop. Ook ande-
ren gaan graag naar de film. Over
film gesproken. We hebben maar
liefst 1500 videobanden in ons be-
zil. Eenechte videotheek dus. Het is
allemaal te huur.
Cor: De laatste tijd circuleren er ge-
ruchten op de legerplaats, dat
de film gaat verdwijnen. Dal is on-
juist. Ik kan een heel verhaal
vertellen over hoe hel verhaal de
wereld in is gekomen, maar dat doe
ik maar niet. Belangrijk is te weten
dat ook het komende jaar gratis
filmvoorstellingen worden aange-
boden.

HOBBYCLUBS
Huub: Misschien aardig om ook iels
te zeggen over de hobbyclubs.
In Nederland kennen ze dat fe-
nomeen ook. Het verschil is echter,
dat in 5eeoorf '0 & 0' een sturende
functie vervult. We hebben een
foto- en videoclub. Je kan bij ons
met computers rommelen. Wat
dacht je trouwens van modelbouw?
Het zijn ongelooflijk veel mensen,
die de hobbyclubs bezoeken.

Ik wist echt niet d,lt jullie zoveel op
je bord hadden. Hoe zit dat elders

in Duits/,wd. Zijn daar ook vergelijkbare bureaus aan het
werk. Ik denk bijvoorbeeld aan Mümterof Heide/berg?
Huub: In feite wordt alles vanuit Seeuorf aangestuurd. Het
hoofd van het bureau ben ik zelf. In Heidelberg, Münster en
Rheindalen hebben we allemaal medewerkers. Het zijn alle-
maal é-é-nmans-posten.Vandaar dat bij ziekte of vakantie van.
uit Seedorf moet worden ingesprongen. Overigens doen we
dat graag omdat we het belang inzien van het werk.

In het begin van ons gesprek noemde ik Huub: de adjudanl
met de 'zachte g'. Hij heeft keurig uitgelegd hoe dal precies
kwam. Kan Cur me nu ook vertellen waarom ze hem 'de ritse-

laar' noemen?
Cor: Mogelijk dat het iets te
maken hc-'('ft meI m'n gedrag.
Precies weten doe ik hel ech-
ter niet.
~

In ieder geval wil ik jullie
i beiden bedanken voor tijd
~ en geduld om mij één
Ol en ander uit de doeken te
~ doen. Opnieuw werd me dui-
~ delijk hoe belangrijk jullie
g voonvaardenscheppend werk
S voor ~e Seedorfse gemeen-
~ schap /5.

~
2,
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DE GROTE STAP '~NDERS"

Rita Sol woont samen met haar man Koos al voor de
tweede maal in Duitsland. Beide keren in Zeven, Drie
van hun vier kinderen werden er geboren, Mathilde en
Philip toen zij er voor de eerste keer woonden en
Julius nog geen drie jaar terug. OttcHt>werd in
Geertruidenberg op de wereld welkom geheten. 'an
Sulman sprak mei Rita over zingeving. over ruimte
maken in je leven en verbondenheid mei de natuur.
Een gesprek dus over 'stevige' onderwerpen.
Tegelijkertijd zo concreet, dat je het helemaal mee kan
maken. Juist ook tegen de achtergrond van de grote
stap 'anders', die een buitenland plaatsing voor velen
kan betekenen."Oe mogelijkheid om naar Duitsland te
Kunnen is eigenlijk een buitenkans", vindt ze. "Je doel
daar ervaringen op, die in Nederland heel wat minder
vanzelfsprekend zijn. Ook voor een gezin kan het
toegevoegde waarde betekenen. Het is echter niet zo,
dat het allemaal vanzelf gaat. Je moet er wel wat voor
doen".

DE EERSTE PERIODE

Jullie wonen I'oor de 1I\'f-'(ue keer in Ouir~/and, Over nu wil ik
fater nog hel een en ander vragen. Eerst jullit. eerste periode
in Zeven. Hoe vond je het om indertijd daar neer te ,liilJn?
In 1980 \••..erd Koos in Seedorf geplaatst. Eerlijk gezegd vond
ik dat indertijd bepaald niet geweldig en ik heb dat ook niet
onder stoelen of banken gestoken. Jemoet weten, dat ik in die
tijd studeerde. We hadden nog geen kinderen en ik wist pre-
cies wat ik wilde. In ieder gev,ll paste in mijn plannen geen
verhuizing naar het buitenland. Aan de andere kant stond de
plaatsing van Koos in Duitsland wel min of meer vast.
Eigenlijk viel er dus weinig te kiezen. We gingen samen of
Koos ging alleen. Neen, leuk was echt anders. Hel heeft heel
wat hoofdbrekens gekost. Uiteindelijk hebben we toch beslo-
ten samen te gaan. Doorslaggevend bij dal hesluit was vooral,
dat we eindelijk eens bij elkaar wildt'n wonen. In de eerste ia-
ren van ons huwelijk was het da':H eigenlijk nauwelijks V.ln
gekomen. Koos was intern op de KMS en ging later naar de
OCO-SD. In de tussenliggen-
de jaren was hij op oefening of
niet thuis. Dat laatste had te
maken met allerlei plaatsingen
kris kras door het land.

EEN ANDERE TOEKOMST
Wal stud{x'rde je indertijd en
hoe had je gedacht de toe-
komst vorm Ie ,lieven?
Ik heb indertijd twee jaar lang
een opleiding gevolgd voor
een baan als bibliothecaresse.
In die tijd heb ik er een grote
liefde bij gekregen: de
Nederlandse literatuur. M'n
keuze om MO-Nederlanos te
gaan studeren, kwam dus be-
paald niet uit de lucht vallen.
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Eigenlijk had ik mezelf graag zien werken in een bibliotheek
van een Universiteit. Vanzelf bij een faculteit 'Nederlands'. Je
begrijpt waarom Seedorf niet in mijn plaatje paste en ik het cr
erg moeilijk mee had. Moet je voorstellen: ik hoefde nog
maar één jaar te studeren. Indertijd kwam er iemand van de
MOD bij ons langs om te onderzoeken hoe het met onze mo-
tivatip gesteld was om naar Duitsland te vertrekken. Hij wist
dal er een vacature was op de Prins \Villem Alexanderschool.
Het ging om secretariaatswerkzaamht-'den. "Of dat misschien
iets voor me was?" Het was wel geen letterenfaculteit, maar
leuk leek het me wel. Uiteindelijk heb ik daar drie iaar met
ongelooflijk veel plezier gewerkt.

Was jullie ver/rek naar Duits/anc" dchteraf bezien, een WOle
stap?
In ieder gevill bleek het leven in Duitsland heel anders dan in
Nederland. We hebben in Harderwijk gewoond en in
Princenhage. Hoewel ik cr altijd energie in heb gestoken in
elk geval mijn directe buren een beetje te leren kennen, was
Zeven in dat opzicht toch echt een nieuwe wereld. Hier heb-
hen we geleerd wat het is in een heuse gemeenschap te leven.
We hebhen genoten van alle culturele en andere faciliteiten.
Ook het leren kennen van Duitse mensen was een nieuwe er-
varing. Leuk was te ontdekken, dat zij het omgekeerd ook een
beleving vonden met Nederlanders om te gaan. Daarnaast
was er natuurlijk de omgeving van Zeven. Ik bedoel de ruimte
van het landschap, de onherbergzaamheid van het moeras en
de bossen.
Weet je waar ik ook zo van heb genoten? Van Koos, die tus-
sen de middag thuis kwam eten. De betrekkelijk kleine af-
stand tussen werk en thuis vvaardoor dat mogelijk werd ge-
m,l,lkt. De grote verandering zat vaak in ogenschiinlijk kleine
dingen. Het bleken echter juist die dingen te zijn, die me hier
indertijd gelukkig hebben gemaakt.
Vanzelf was ook de geboorte van onze eerste twee kinderen
heel bep.llend voor ons verblijf in Duitsland.

DUBBELHEID
Na enige lijd zijn jullie terug gegil.1n naar Nederland. Was dat
voor de kinderen een grole overgang?
Ze waren toen nog veel te klein om daar iets van te vinden.
Eigenlijk is dat geruisloos gegaan. Zo.lls je weet zijn we zeven
jaar laler opnieuw hierheen gekomen. Wat de kinderen be-
trett, was die stap veel betekenisvoller.

We hebben het la.ltst ge-
woond in Geertruidenberg.
Omdat we het altijd zo naar
ons zin hadden, hebben \ve
ons huis daar aangehouden.
We hebben daar ook nog
veel vrienden wonen.
Vandaar dat we nog steeds
geregeld na,lr Brabant rijden.
We willen daar op enig mo-
ment ook graa~ naaf terug.
Toegegeven: er zit iets dub-
bels in. Ondanks het ieit dat
we hier voluit opnieuw zijn
begonnen, bliift er ergens een
achterdeur openstaan. Hoe-
wel we het echt spannend
vinden om hier te wonen, be-
speur ik ook bij de kinderen
soms ook iets van heimwee.



EN DAN DE TUIN
Nog even terug naar de natuur.
Je hebt wel een bijzondere luin
ach/er je huis gemaakt.
Er staan bijna allemaal inheem-
se planten in. Ik sleep er ook
van alles in. Als ik zie, dat men-
sen van de gemeente in het bos
de Koningskaars dreigen om te
schoffelen, stel ik hem veilig in
mijn tuin. Overigens vind ik,
dat de natuur zoveel mogelijk
zijn eigen gang moet kunnen
gaan. Ik maak zo min mogelijk
schoon. Vanzelf kan dat ook
niet onbeperkt. Af en toe moet
je best eens wieden of wat ver-
zetten. Wat we in ieder geval
zelf ged.:lan hebben, is het plan-
ten van bomen en struiken.\Ve
willen zoveel mogelijk vogels
lokken in de tuin. Zie je die
nestkasten? We hebben al eens
mezenjongen gehad. Vind je
hel niet leuk?

Wat bepaald jouw verhondenheid met de natuur!
Ik geloof dat het iets met energie te maken heeft. Voor mij is
het leven vooral verkennen: het ontdekken van het anders-
zijn-clan-ik. In het ontdekken zit voor mij rijkdom. Het is niet
zo eenvoudig te zeggen wat het precies is. Misschien is hel
wel het gevoel, dat ik in de natuur iets aangereikt krijg wat ik
specifiek nodig heb.

Je bent ook lid van een leesgroep.
Er zijn twee van die groepen in Zeven. Van beide ben ik lid.
Er is een vrouwengroep. Daar lezen we periodiek een boek
waar we dan met elkaar over praten. Overigens uitsluitend
Ncclerlandse literatuur. In de andere groep zijn ook mannen.
We kijken daar ook videofilms. Van die activiteiten geldt ove-
rigens ook, dat de rijkdom van het ontdekken centraal staat.
"Wat betekent het voor jou en wat kan ik ervan leren". Ook
het verhaal van de energie. Je krijgt veel en kan derhalve ook
veel geven.

Je stapt er nogal op af.
Jevindt nergens een gespreid bed. In een gemeenschap moet je
met'doen, invloed uitoefenen ook. Onzin om het altijd van an-
deren Ie verwachten. Het zit, volgens mij, allemaal in je zelf.
laat het daar dan ook vandaan komen. Wel is ~ms nodig dat
anderen je even de weg wijzen. Daarover hebben we in Zeven
niets te klagen. Waar maak je mee dat, als je net verhuisd bent,
mensen bij je op de stoep staan om je welkom te heten. Ze heb-
ben ook nog bloemen voor je mee genomen. Fantastisch toch?
leder j.1ar wordt er een verenigingendag gehouden. De hele
culturele gemeensch.lp opent zich dan voor je. De verschei-
denheid is zo groot dat er voor iedereen wel iets naar zijn ga-

ding is. Eigenlijk hoef je alleen
,. t<NI Hf2r wl'\r maar in te stappen.
e:t1~~r£,<..7
"EE:.l.i""AI ,ê
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TWEEDE PERIODE
Duidelijk is, dat jullie het in Raamsdonkveer echt goed had-
den met elkaar. Hoe WelS het om weer naelr Duitsland Ie ga,ml
We hadden met elkaar afgesproken nooit meer te verhuizen.
Er is op die afspraak steeds één uitzondering geweest. Als we
na.lr Duitsland terug konden, dan wel. En in ieder geval sa-
men. Toen we hier weer eenmaal woonden, was het net alsof
we niet weg waren geweest. Eigenlijk gaf het een soort thuis-
gevoel. Moet je voorstellen: kom je in het postkantoor, blijkt
daM nog steeds dezelfde man achter het loket te zitten. Bij de
slager wordt je geholpen door mensen, die er ook tijdens ons
eerste verblijf in Zeven al werkten. Het was allemaal bekend
en vertrouwd. Als je dan weer voor het eerst in het moeras
komt, liggen daar nog stPeds dezelfde weggetjes. Het leek of
ze al die tijd op me hadden gewacht. De natuur was soms net
één grote uitnodiging om te genieten. Zo voelde ik dat onge-
veer en het kostte me geen moeite me eraan over te geven.
We hebben iets met Zeven. Tegelijkertijd zit daarin natuurlijk
ook een beetje dezelfde dubbelheid waar we eerder over
spraken.

Misschien is dat wel een logische consequentie van het niet
volledig breken. Ik weet het niet precies.

Werkt dat soort dubbelheid ook bij jou door?
Ik denk het wel. Soms voel ik me ook wat schuldig naar
mijn vrienden. Verhuizen is niet altijd leuk. Tegelijkertijd
voegt de mogelijkheid om na een a.Jntal jaren iets anders
te kunnen doen heel wat toe aan je leven. Zeker als je
daarbij een aantal jaren in het buitenland kan wonen. is
dat iels wat veel anderen doorgaans niet hebben. Soms
denk ik aan anderen te merken, dat zij ook weleens een
dergelijke uitdaging zouden willen. Hun werkgever en daar-
bij ook hun leeftijd maken de
kans daarop echter doorgaans
niet zo groot. Doordat onze
situatie niet meer gelijk is
aan vroeger, verandert er daar-
door ook makkelijk iets in de
relatie. Het is vaak iets wat je
beiden niet wilt, maar er toch
insluipt.
Die dubbelheid ten opzichte
van Geertruidenberg voel ik
echter ook ergens anders in.
Het is soms net alsof je profi-
teert. Het gevoel, dat je vrien-
den het nest warm moeten hou-
den voor het moment van terug-
komst. Een beetje egoïstisch,
voelt dat soms. Ik kan dat eigen-
lijk niet goed hebben van me-
zelf. Anderzijds hebben we zul-
ke fantastische herinneringen
aan die tijd daar. Koos was
actief in de pl.latselijke politiek
en zelf deed ik heel wat aan
buurtwerk. We voelden ons
echt hetrokken bij de dingen
van het dorp.

DUITSE VRIENDEN
Wat ben je gaan doen om de draad in Duitsland opnieuw op
te pakken~
Ik ben al snel lid geworden van de Duitse 'Naturschutzbund'.
Het zijn daar allemaal natuurvrienden. Er worden werkdagen
georganiseerd in het moeras. Je moeten dan denken aan
snoeien van bomen en het ophangen van nestkasten. We ver-
zorgen ook dia-avonden en vogelwandelingen. Eigenlijk alles
wat leeft in de natuur mag rekenen op onze warme belang-
stelling. Ook ben ik cursussen gaan volgen op de Duitse
Volkshogeschool in Zeven. Weet je dat ik ook nog ballet heb
gedaan? We hebben het steeds heel bel.lngrijk gevonden om
ook onder Duitsers vrienden Ie maken. Leuk is het dan te ont-
dekken. dat veel van hen ook ge'lnteresseerd zijn in het hoe
en wat van onze cultuur en achtergronden.

lES AAN BBT-ERS
Sind.<;enige tijd geef je ook les aan de BBT-ers. Vertel daar
eens wal van.
Het zijn jongens en meisjes die een Mavo--opleiding volgen.
Vanuit het educatief-centrum zijn een aantal mensen ge-
vraagd om als begeleider op te treden. Samen met een vrien-
din houd ik me bezig met Nederlands. Op die manier kan je
een steentje bijdragen aan de gemeenschap. Om dezelfde re-
den ben ik deel uit gaan maken van de medezeggenschaps-
raad van de school.
Het zijn eigenlijk vaak die gewone dingen die een mens een
zinvol bestaan kunnen geven: gewoon om je heen kijken!

Rita, leuk je zo uitgebreid gesproken te Ilebben!

Jan Sulman
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WIJ HEBBEN HET WILHELMUS
IN HET VAANDEL

Het vriest enkele graden maar door de wind voelt hel aan alsof het vijftien
graden onder nul is. In Limburg, hoor ik over de radio, zijn de wegen door
sneeuw bijna onbegaanbaar gc\••..orden. De herichten voor de Test van
Nederland lijn evenzo slecht: "Met uitzondering van Noord-Brabant moet
hel verkeer rekening houden met gladde wegen." Ik ben onderweg naar
Noord-Brabant. \Vocnsdrccht, cn verhaas mij erover dat juist daar gecn
problemen zijn.

later verbaas ik mij opnieuw, zo snel en
vriendelijk als ik door de farnitil'
Niggcndijkcr wordt opgcyanJo;cn.
"Aha", zegt Diana Niggcndiiker, "heeft
mijn benenje weer iets geregeld. WIe
pakken hem wcl terug!" Vader
Niggendijker kijkt iets introvener, glim-
lacht cr ook wat bij. Dat zijn zoon,
Hendrik-jan, op de da~ van zijn beëdi-
ging een interview wil, om te vieren dat
ze nu alledrie volwaardig lid zijn van de
Koninklijke Luchtmacht, staat hem wel
aan. \X'e staan aan Je bar van de onder-
officiersmess 'Sehunershof'. Vader
Niggendijker vertelt als vanzelf hoe het
zover heeft kunnen komen. Op dat mo-
ment heb ik nog geen pen in de aanslag.
Onthouden!, denk ik.

• Een algemeen praatje.
"We hebben 23 jaar in Blomberg ~e-
woond en gewerkt. 3 GG\V (groep gelei-
de wapens) is al opgeheven, maar we
WOllen nug in Blomber~. Hendrik-jan
woont in Leeuwarden en Diana in
Hoogeveen. Eigenlijk wonen we lil
Leeuwarden, hij Ilendrik-jan, want
daar zijn wc heel \'aak. Ik ben per I no-
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vember van het afgelopen jaar lllet FLO
(functioneel leeftijdsontslag) gegaan. ~
Voor hem had het niet gehoe\"Cn. Hij
Hll'lr zich nog re jong om stil te moeten
leven. :\'Ioeuer :'-JiggelJdijker \'oelt dat
ook zo. Ze vertelt d.lt ze in Den I leIder
gaan WOllen, als het huis klaar is. Daar
ligt ook werk te wachten. in de zaak van
hun zwager. I lij wil echter ook gd.1n stu-
deren, belastingen. Dat is het leuke van
de FI.O, daT nÎets meer moet en alles
mag.
De jaren in Blomherg zijn goed geweest.
"Ik ben vroeger een groene jongen ge-
weest .. \1aar bij de landmao.:ht hebhen ze
mij een oor aangenaaid. ~ IliJ bUigTlio.:ht
naar me toe, het moet onder ons blijven.
"Ik was tanko.:ommandant l,'Il ze wilden
dat ik les zou gaan geven aan rl,'kruten.
Kun je het jl,' \"oorstellen?~ Hij nil,'t. Net
zoals hij ook niet hil' de :\1arine wilde,
hoewd hij in Den He der menig hekt'nde
de haven uit lag varen.
Hij wist wat hij niet wilde. ~a dl,' land-
mao.:ht volgde een periode \'an steeds
wen nieuwe halen. Een keer leverde hij
z-ijnbaan in voor een huisvadl'r lller kin-
deren. "Die halkIen het geld harder no-
dig~. Zijn toen nog aanstaande vrouw

nllld het goed. Ze stond er ook achter
toen hij solliciteerde bij de luchtmacht.
"NaTUurlijk. ~

• De functie.
Hij solliciteerde 1J.lar cen admilllstratie-
\'C fUllctie bij 328 Squadrun, Na tien
ja,lr op die post kwam hij bij de perso.
neelsdienst. "Toen hegollilen de echt
mooie jaren~, zegt hij gedreven. "Het
ware werkelijk fijne jaren. Ik kOElmij
goeJ uiten. ~ Ilij vertelt dat de pcrso-
nt.e1sdienst een club apart is. D.1t er een
drempel was, die door veel miliTairen
niet gelllakkelijk werd overso.:hreden. Hij
ziet het als een verdienste dat in zijn tijJ,
in samenwerking met luiteTlam kolonel
L1'. Linssen en later Illet majoor Van
Luijn, juist veel miliTairen wel over de
drempel kwamen en vragen stelden van
allerlei aard.
"u was een soort van sociaal medewer-
ker!~ z.eg ik. ".Ja, zo kun je het wel7.Îen.
.\laar cr leeft ook veel onder de mensen
en zeker in zo'n gemeenschap als die in
Blomherg. ,.
.\tevrouw Niggendijker wceT er van Illec
te praten. In de grote hal waar Je beëdi-
ging zal plaatwinJen vertelt ze me aller-
lei details over hoe hef was in Blomherg.
Alles werd samen gedaan. Soms gebeur-
de het Jat ze op recepties 'mevrouw' en
'u' tt'gen elkaar zeiden, of JaT ze Je men-
sen bij hun rang aanspraken en als ze el.
kaar dan even later weer op een andere
manier spraken werJ het 'je' en 'jij' en
gehruikten ze voorn,tlllen. Ze vindt het
moeilijk Olll goed aan Te geven wat nu
precies dat speciale is daT men hij Je
luchtmacht aamrdt. Zl,' weet wel daT ze
zich er thuis zou voelen en Jat het jam-
Illn is dat zc niet meer jong is. "0'111zou
ik zeker ook sollio.:iteren."

• De plechtigheid .
.\let bussen worden we naar de hal ge-
bracht waar dl' beëdiging zal plaatsvin-
den, een uitgeruimde hangar. :\-Ieneer
Niggendijker en doo.:hter Diana zijn in
uniform (op speciaal verzoek ~'an
Hcndrik-Jan) en staan in de houding bij
de andere militairen. :\levrouw
NiggcnJijker en ik zinen bij dl,' burger-
genodigden.
Voor mij is het nieuw en spannend, voor
haar niet. "In Blomherg ging je altijd
met elkaar mee, we waren één grote fa-
milie. ~ Ze geeft me alvaSTCCElwaarschu-
wing voor bij het Wilhelmus, d.u ze dan
een traan ldl wegpinken. "Dat komt
omdat je zolang in Duitsland hebt ge.
woond. "



Als de afgestudeerden de hal in marche-
ren en vlak voor ons het commando 'op
de plaats rust' krijgen, lÎet ze even niet
dat haar zoon vlak voor haar staat. "Die
pet!" zegt ze beschuldigend. Hij herkent
haar ook niet gelijk. Ik zie een fervente
blik in zijn ogen. Hij durft nauwelijks
her hoofd te bewegen. Dat mag nier als
je in de houding staaL Ook nier als je bij
de luchtmacht zit.
Als een buurman ziet dat sommigm de
handschoen uitdoen, vraagt hij aan me-
vrouw Niggendijker waT dit voorstelt.
"Het zweren doet men tegenover God
en dat mag daarom niet met een hand-
schoen aan. BeloH'n wel.~ De buurman
vraagt of het consequenties heeft voor
de carrière. "'\Vclncc!", zegt ze gedeci-
deerd. De avond ervoor hcbht'l1 ze met
Hendrik-Jan al over dit punt gesproken.
Hendrik-Jan zal de eed uitspreken. Ze is
daar blij mee.

• De ced.
"Ik zweer trouw aan de koningin,
gehoorzaamheid aan de wetten en
onderwerping aan de krijgstucht.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig."
Ik moet denken aan wat Hendrik-Jan
mij vroeg toen hi[. mij voor dit gesprek
uitnodigde. Of i gelm'ig was? Even
checken, dacht hij, want het mocht geen
gesprek worden over God en gods-
diensr. Nu deze eed, prachtig, daar kan
ik van genieten, van w'n tegenstrijdig-
heid. Ik hoor het hem nog zeggen: "Wij
zijn niet w gelovig." Dit doet hij voor
zijn moeder. Denk ik.
Verder zijn er bij Hendrik-Jan weinig te-
genstrijdigheden. Hij oogt absoluut seri-
eus. :\lisschien wel iets te. Hij heeft zich-
zelf voorgenomen de beste van de groep
te worden. Het lijkt een onuitgesproken
opdracht van zijn vader, die er ook altijd
naar heeft gestreefd een heel goed mili-
tair ce zijn. Ik zie competitie russen de
twee, een spel. Ze geven het in het ge-
sprek ook aan: als I.eer voor tekent, dan
moet je cr hell;'maa voor gaan.
Het lukt hem overigens wel om de beste

te wordt'n. De commandant roept hem
nogm,uls naar voren om hem re compli-
menteren ml;'t de hehaalde rl;'sultaten. Wie
horen dan dat het niet alleen om goede
cijfers gaat. Ilij wordt tot voorbeeld ge.
steld vanwege zijn verdiensten voor de
groep. :\toeder Niggendijker naast me
gelooft haar oren en ogen niet. Haar
zoon~ Ze had eerder vertelt dat het vak
Nederlands een struikelblok was bij eer-
dere sollicitaties. Nu dit. En hoewel ik de
familie nog maar één uur ken, weet ik dat
aan de anderl;' kant van de hal, vader en
zus ook staan te glol;'ien van trots. Lekker
voor ze, want het was koud bij de deur.

.Zus Diana.
In enthousiasme doet zus Diana niet on-
der voor haar vader en 'broertje'. Al op
hl;'e1jonge leeftijd wist ze dat ze ook zou
solliciteren. Er was en is nog steeds 'iets'
dat trekt. Ze begon haar opleiding In
1988, eerst de :'\lilîtaire Opleiding op de
LUOS op de vlieghasis Gilze-Rijl;'n,
daarna de opleiding tot officier adminis-
tratieve zaken. Van,lf mei'89 tlm dec.
'89 was ze gepIaats hij de Directie
Personeel Klu Sectie Plaatsing cursisten.
Toen, van januari 19H9 t/m juni 1994,
geplaatst hij Nederlands Administratief
Korps NonbagfTWOAT AF (thans
NAK Duitsland) als Officier Toege-
voegd aan de commandant, te\'ens vei-
ligheidsofficier. Sinds juli '94 is ze wer-
vingwoorlichter hij de Afdeling Per-
soneelsvoorziening van DPKlu.
"We hebben hd van jongs af aan meege-
kregen. Iedereen in de 'Siedlung' (woon-
gemeenschap, Blomberg) kreeg het mee.
Bij ons kwam daar misschien nog bij dat
we als gezin 7O'n hecht groepje zijn. Wij
praten veel en over van alles. Dus ook
over wat er op de hasis geheurde. D,lJl
wordt het een deel van je."
Ik breng er tegen in dat het in zo'n situ-
atie toch vooral de jongens zijn die zich
het beroep van hun vader als voorbeeld
nemen. Waarom heeft ûj er als meisje
voor gekozen?
"Ol;'i, moeilijke vraag!" Ze weet het niet

gOl'd. Ze vertelt over de organisatie, dat
er 70 veel openheid is en eerlijkbeid en
dat ze er zich goed thuis voelt, maat over
haar keuze van toen hoor ik weinig.

"Kun jl;'iets mel;'r vertellen over je huidi-
ge functie?"
"Ik werk bij de afdeling personeels\"Oor-
ziening in Noord-Oost Nederland. Ik
geef voorlichting op scholen, hanen-
markten, beurzen, arbeidsbureau's, etc ..
Een drukke maar heel leuke haan."
"Ji[. haalt de mensen binnen? Doen jullie
00 aan werving van allochtonen?"
"Jazeker! '"'lij komen zelfs bij de mellSen
thuis. Als men een huisbezoek wil voor
a,lIlvullende informatie dan doen wil' dat
en op die manier kom je bij verschi len-
de families en dat is leuk en leerzaam.
Soms zie je dan dat ouders heel geïnte-
resseerd zijn, maar bet komt ook voor
dat ouders totaal geen interesse hebben
in de toekomst van hun zoon of dochter.
Bij allochtonen familil;'s zie je naast alle
sociale verbanden ook de culturele ver-
scbillen. Leuke en mindet leuke zaken."
Ze praat gemakkelijk en met een fijn
stemgeluid. Een goeie voor het werk wat
ze doet, denk ik, maar in de bus had ze
me verteld dat ze hoopt over niet al te
lange pl;'riode de majoorsopleiding te
kunnen doen. "Dat is bij Defensie ook
goed" gerl;'geld, de carrièremogelijkhe-
den.

• Uitzendingen.
Ook de uitzendingen? "Ook! Het hoort
er gewoon bij. Alle jonge mensen bij
Defensie weten waarvoor ze hehben ge-
tekl;'nd. "
De meningen in de familie Niggendijker
zijn unaniem. Gaan. Vader Niggen-
dijker buigt zelfs even schuin naar mij
toe om het mij goed duidelijk te maken:
"Wij hebben het Wilhelmus in het vaan-
del staan." Gaan voor het vaderland,
dat is je plicht.
"U bent in Turkije geweest, ten tijden
van de golfoorlog, hoe heeft u het daar
gehad?"
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Gaat de Nederlandse jeugd echt gebukt onder ccn wolk van wietdampen?
Grijpt de jeugd massaal naar de drugs, zoals de alweer wat oudere politici
beweren, waarvan cr toch ccn aantal hoogstwaarschijnlijk zelf in de woelige
jaren zestig aan een joint gelurkt hebben? We doken de koffieshops eens in,
om te kijken wat cr waar is van het verhaal dat de jeugd in een zee van drugs
aan het verzuipen is, en of het ook werkelijk zo schadelijk is, zoals sommi-
gen beweren,

"Eerlijk is eerlijk. ik ben daar zeven kilo
afgevallm. Het was niet altijd even ge-
makkelijk. Op een dag werden ons de
wapens afgenomen. Wat is ('en militair
zonder wapens? .\1oeilijk te accepteren
en toch moet je. Ik hcb daar mensen zien
afgaan waarvan ik het niet had vcr-
wacht. ,\bar ook het omgekeerde kwam
voor, mensen waarvoor ik geen stuiver
zou heb hen gcgl'ven, die heel goede din-
gen hebben gedaan. AI met al kijk ik niet
met onvrede terug. Je moet er zelf iets
van maken . .\laar het is nu wel voorbij
en ik heb er geen hehoefte aan om de
films. foto's en documenten van wen uit
de kast te halen. ~
"Hoc is het voor de thuisblijvers ge-
weest?"
.\1cVrOll\V Niggendijkcr: "Ie staat aduer
je man. klaar. Je moeT ook vooruit den-
ken, en een beetje creatief zijn. Dan weer
je wat er op je af gaat komen en hoe je tr
her beste op kunt re;lgeren," Ze vertelt
hoc ze het toendertijd heeft gered. Eén
maal per dag luisterde ze naar het
nieuws van CNN. Ze verzamdde de be-
richten die ze kreeg van haar man, COJll-
bineerde dit met het algemene nieuws en
bdde dit dan door naar Diana en
Ilendrik-Jan. Verder liet ze zich niet gek
maken.
Toch ht'eft ze een punt van aandacht.
"Familieleden snappen niet waar het om
gaat." Er is in haar bdeving te weinig
aandacht geweesL Ze weet niet got'd ;un
te geven wa,lrom dat zo W:lS, ze denk
:lngst, ma:lr het kan ook onvermogen
zijn geweest.

• Flycatcher.
Een stem uit de luidspreker van het res-
taurant waar wij de lunch hebben ge-
bruikt, mddt dat de weerberichten op-
nieuw zijn verslechterd. We kijken d-
kaar aan, ieder van ons moet nog een
flink stuk rijden, Tijd om het gesprek af
te gaan ronden, Ik vr:lag aan Hendrik-
Jan wat nu zijn toekomstplannen zijn.
"Ik word op Leeuwarden gedetacheerd.
Eerst twee weken oriëntatie, dan tien
weken opleiding op de Peel, rCO, f1y-
c:ltcher. Dan een OTf. Dat staat voor
"opleiding tijdens tewerkstelling". In
Leeuwarden, In de vierde weck zal hij de
rang van sergeant halen. De on' zallCs
tot acht weken duren. waarna nog een
militaire rij-opk'iding volgt."
"Wat wordt uiteindelijk ie funcrie?"
"Flycatcher in het ALVD squadron 630
te Leeuwarden."
"Dat was van begin af aan je doel?"
"Nee, eigenlijk wilde ik ~'lieger worden,
maar daarvoor ontbrak het mij aan vol.
doende papieren." Ik herinner mij zijn
moeders woorden. Zijn :'\ederlands was
onvoldoende. liet stak haar dat, hoewel
haar zoon een :-.JederlandseJ'ongens is,
hij niet werd aangenomen, oordat hij
tijdens zijn jarenlange verblijf in
Duitsland onvoldoende J'\'ederlands had
geleerd, terwijl allochrone mensen soms
zo schijnbaar gemakkelijk worden roe-
~elaten in een opleiding. Het was niet
eerlijk. Dat is het misschien ook met.
:-.taar zc hoeft er gecn zorgen om te heh-
ben, hij komt er wel.

R<I,ldsmall Joost Af. I'all LangelI
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• Ontspanning
HMde reg~eamllziek knalt uit de spea-
kers en aan de wanden hangen vlaggen
in de drie rasta-kleuren geel, groen en
rood. Aan de lage tafeltjes zitten een
paar bezoekers stoond voor zich uit tc
kijken. Op barkrukken aan de toog
worden ijverig flinke toders gedraaid.
De lIlridJting is sobertjes, met in een
hot'k een groot terrarium waar af en toe
een hagedis sloom in heweegr. "breel,
11 jaar, studt'ert aan de landbouwhoge-
school. Hij wil wel vertdlen waarom hij
in ziin vrijt' tijd in de koffieshop rond-
hangt: "Het is voor mil' gewoon ont-
spanning. Ik kan ook (e hele dag op
mijn kamer zitten en een beetje na,lr de
muur staren, maar dat schid ook nietor." Hij blowt iedere dag wel wat, voor-
a l'\"ederwiet, maar bijvoorbeeld weer
niet als hij voor een tentamen staar. "Je
hebt van die g,lsten ", aldus .\tan:e1, "die
de helt' dag filet hun kop in de wolken
lopen, dat is niks voor mij."
De uitbater van de koffieshop valt hem
bij. Hij vindr de verhalen die de !.latste
tijd uit Frankrijk komen, zwaar overdre-
ven en met e\'elltuele schadelijkheid zou
het volgt'ns hem ook wel reuze meeval-
len. "Hier", ('n hij haalt een heduimeld
exemplaar van het Amerikaanse blad
'High Times' van onder de toonbank
vandaan, "als het goed is, staat hier een
artikel in dat roken van wiet juist goed is
vour mensen met astma." Dit moet hij
mij eens even uitleggen. Goed voor ast-
ma? Het is nauwelijks voor te stellen dat
Je vettige rook goed zou zil'n \"Imr men-
sen met ademhalinsspro )Iemen. "Ja
maar zo Illoet je dat met z.Îen", verduife-
lijkt de koffieshophaas, "Blowen ont-
spant juist, en daardoor schieten l.e min-
der snel in een kramp, hoe moet ik het
zeggen, he~rijp je?~ Hij ziet dat ik niet
helemaal overtuigd raak en vult daarom
haastig aan: "hovendien is gewoon ro-
ken veel slechter voor je gezondheid,"
Terwijl de reggeamuziek het tentje vult,
en een spotlicht de handgeschreven

prijslijst verlicht, vallen nu ook andere
blowers het gesprek bij. "En nt'em nu de
andere landen om ons heen", zegt een
jongeman die zijn na:lm liever niet
noemt. "Zij hebhen zelf een enorm
dru~sprobleem en geven Nederland
daar de schuld van. Wij hehhen zelf ei-
genlijk geen probleem, softdrugs zijn
niet vcrslan'nd, je k.lll er zo mee Stop-
pen als je wilt, \'\'e zijn geen junkies."
Hoeveel besteedt hij dan ongeveer per
dag aan het goedje? "Dat varieert, het
kan een tientje z.ijn, of minder. Per week
wel vijfentwintig gulden ..\laar als je een
avond gaat stappen, ben je meer kwijt",
constateert hij en lurkt weer lodderig
aan zijn joint,

• Criminelen
Per koffieshop verschilt Je inrichting.
De H)l~ende in de rij, wanr in dit buurtje
st,tan er nogal wat, l.oekt het meer in het
bruine interieur. Lage kunstleren han-
ken en gedempt licht, met in de hoek een
televisie dil' afgesteld is op .\nv. Een
enorme biljarttafel mot't de stoonde be-
zoekers tot enige activireit verleiden. Erg
graag een gesprekje aangaan doet de
koffieshophouder niet. "We worden al
zo lastiggevallen door de kranten en de
tv. Ze schilderen ons af ,lis een stelletje
criminelen, maar dat zijn we helemaal
niet. We verkopen geen harddrugs, daar
zijn we heel streng in en dat is ook niet
te vergelijken met harddrugs. Daar doen
\ve niet aan~, zegt hij stellig. Hier en
daar hangen de jeugdige bezoekers af-
wezi~ in de hanken. Wat vinden zij er-
van om de hele dag met hun hoofd in de
wolken te lopen? "Ik snap niet", zegt de
21-jarîge Ton, "dat de mensen zo lopen
te zeiken als je een beetje zit te blowen.
Drank is veel gevaarlijker, als je ziet
hoeveel mensen hezopen achter het
stuur zitten, Dat zal mij nier gebeuren.
En ik mOt't toch zelf weten waarom ik
wiet rook?" Genie, een 14-I'arig, werk-
Joos meisie valt hem bij. ,.A die politici
ziell het gewoon niet z.itten dat wij doen
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wat zij niet kunnen. Drinken mag wel,
en tabak roken ook. Maar als ik hier
rustig een joint rook, dan is dar opeens
niet in orde." !\let een brede armzwaai
wijst Ton op de kranten. "Kijk eens wat
een ellende er in de wereld is. Alle zoge-
naamde wereldleiders maken er toch een
zootje van? Er is overal oorlog en met de
economie gaat het ook niet goed, is het
dan gek dat ik zit te blowen?n Is dat niet
te gemakkelijk, is de tegenvra.lg . .\loet
er dan niet gewerkt worden aan een be-
tere wereld, in plaats van hele dagen in
de ruimte te zitten staren? Maar daar
hebben de koffie-shop bezoekers wel ecn
antwoord op. "Kijk, wij doen niemand
kwaad, toch? Wij rennen niet rond met
geweren en knallen de boel aan flarden?
Waarom laten ze ons niet met rust?"
Ook andere bezoekers vinden dat er nie-
mand mee lastig gevallen wordt, en ei-
genlijk zijn ze de vergelijking met hard-
drugsgebruikers goed zat. "We jatten
toch geen aUloradio's?" Stelt een stoon-
de bezoeker.

• Levensdoel
Toch blijft het een beetie onduidelijk,
om door de wietdampen heen te zien
waarom de jeugdige bezoekers het zo
leuk vinden om de hele dag in een roke-
rig hol te zitten en een beet/Oevoor zich
uit te staren. Het is best geze lig, maar de
sfeer is op zijn zachtst gezegd een beetje

sIoompjes. Alsof je in een film zit die in
slow-motion wordt afgedraaid. Ook de
gesprekken gaan niet echt ergens over.
Als een stel bejaarden zitten de bezoe-
kers gezellig bij elkaar en daan ze de tijd
stuk. "Ach, het valt wch reuze mee?",
stelt de koffieshopbaas tevreden, "op
deze manier lopen ze tenminste niet op
straat zich te vervelen." Dat is inder-
daad zo. De meesten zijn inmiddels aar-
dig in de wolken, en er straalt geen
greintje aggressiviteit uit het gezelschap-
je. "\'('eet je wat ook belangrijk is?",
veert een bezoeker, die net een flinke
teug van een walmende I.oim heeft geno-
men, overeind: "liet he pt me met mijn
creativiteit. Ik maak muziek, en het is te
gek om stoond te spelen. Dan beleef je
de muziek veel intenser." Maar op de
vraag of hil. dan nog wel \~'~et wat hij
aan het spe en IS, reageert hl] wat vaag-
jes. Een venvard gesprek ontstaat tussen
de aanwezigen (wer muziek en commer-
cie. Ondertussen zijn et'n paar klanten
gearriveerd, die met hun gemillimeterde
koppen en loszittende kleding duidelijk
tot de house-scene behoren. "Nee, we
blowen ook wel eens wat hoor", re.
ageert één van de house-freaks relaxed,
"natuurlijk gaan \ve veel harder op een
pilletje, maar af en toe een joint is nooit
weg." .\let de toestand in de wereld
heeft het volgens hem niet zoveel te ma-
ken. "Die is klote, en was altijd al klo-
te." Hij is realistisch genoeg om te be-
grijpen dat zijn gebruik van softdrugs de
wereld niet zal veranderen, maar: "\'(fe
steunen toch indirect ook de kleine
boertjes in de derde wereld?", grapt hil..
De koHieshophaas heefr nog een verhe -
derende opmerking te plaatsen. "Als ie-
d~reen zou blowen, zou er geen oorlog
zIJn. Iedereen zou dan veel te stoond
zijn!" :Vlaar op de vraag hoe het dan
verder zou moeten met de samenleving
als iedereen de hele dag voor zich uit zat
te kijken, heeft hij ook niet direct ant-
woord. "Ik hen toch ook actief", grin-
nikt een bezoeker die aan de hiljarttafel
een balletje stoot.
Koffieshop nummer drie in de rij is wat
'psychedelischer' aangekleed. Grote vi.
trinekasten met hlacklights verlichten
';I.en gipsen schedels die een metallic
k eunje hebben. Posters mer glimmende
motoren en gespierde kerels in middel.
eeuwse uitrusting die draken bevechten
hangen aan de muren. In de bar is kun-
stig een aquarium verwerkt. Door de al-

gen die de ruit een behoorlijk groen tin-
tje geven, zijn een paar grote vissen te
zien. "Piranhas", zegt de dikbuikige
koffieshopbaas lijzig. "Voor klanten die
niet betalen." Een blik op zijn lijst
maakt duideIjk dat zijn aanhad niet veel
verschilt met dat van de overige shops in
de huurt. Ook de prijzen zijn praktisch
hetzelfde. Op de vraag, wat hij vindt van
de berichten, dat de politie maar eens
strenger moet optreden tegen de koffies-
hops en de overlast, zegt hil. nurks:
";\loet je horen, met crimine e zaken
houd ik mij niet bezig. Ik wordt toch al
in de gaten gehouden en ik wil niet ge-
sloten worden. Het is allemaal gelul.
Alcohol mag wel verkocht worden, en
hoeveel doden levert dat jaarlijks in het
verkeer op? Als de regering accijns zou
heffen op de wier, zouden ze er boven-
dien een aardig centje aan verdienen."
Harddrugs ziet hil' sowieso niet zitten,
want hij komt zoa s hij zelf zegt, nog uit
de hippiegeneratie, en "harddrugs ver.
ruimen je geest niet, weet je wel". Ook
hier hangt wat jeugd verlept in wat stoe-
Ien en banken. Veel wordt er niet ge-
zegd, af en toe grijpt iemand naar een
leesmap en bladert er lusteloos wat in.
Op de vraag, waarom zij eigenlijk hlo-
wen, hebhen ze niet echt antwoord. "ge-
woon, omdat stoond zijn wel tof is",
zegt een IS-jarige LTS-student, die zijn
naam liever niet genoemd ziet, "Als ik
stoond ben, kan ik me ook beter concen-
treren." Erg veel wijzer zijn wc er niet
van geworden, ondanks de venige walm
die het uitzicht binnen belemmert. Je
zou verwachten dat met al die grammen
wiet t'n hasj er behoorlijk verruimde
geesten in de koffieshop zouden rond-
zwerven, maar als die al aall\vezig zijn,
dan zeker verstopt in de rook.

• blabla
De laatste shop die wordt aangedaan is
iets aparts. Een voorbode van een nieuw
soort dopetenten, drugsshops, koffie-
huizen of hoe je het ook wilt noemen? In
de praktisch lege etalage staat een vitri-
nekast met vreemde flesjes en maffe pak-
jes en blikjes met oppeppende dranken.
"Nee, wij verkopen geen wiet of hasj",
zegt de eigenaar, "We hebhen weliswaar
alleen plantaardige spullen, maar het
zijn meer oppeppende dingen."
Enthousiast geworden van zoveel onwe-
tendheid, haalt hij een aantal vreemde
paddestoehjes tevoorschijn. "Kijk, als je
deze droogt, en dan eet, ga je licht trip-
pen. En dit hier, dit is goed voor je po-
tentie." -'laar wat zijn dan die pillen die
hij als extacy verkoopt? "Deze pillen
zijn geen extacy uit het laboratorium.
Deze pillen bestaan uit zuiver plantaar-
dige producten." Wat cr allemaal inzit,
weet hij ook te vertellen. "Het zijn in ie.
der geval geen harddrugs." Zo ziet het
er inderdaad niet uit, maar er waren ver-
der geen klanten te bekennen, dus het
doel van dit winkeltje bleef duister. Hoe
het ook zij, op zich valt het allemaal wel
mee in Nederland, en de indruk ontstaat
dat de werkelijkheid toch iets anders is
dan in de kranten beschre\.en staat.

Theo PIl)'mans
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Ahel had nog een toevalstreffer
kunnen zIJn, maar na De
Noorderlingen wisten de kenners
het zeker: Alex van Warmerdam
was een hegenadigd cineast, van wie
wc nog veel mochten verwachten.
Klopt: onlangs ging De Jurk in
premiere. Driemaal blijkt meer
dan scheepsrecht, want deze derde
film is de som van alle inspanningen
die de eerste produkties de nu 43.
jarige cineast hehhen gekost. Van
Warmerdam weet in de Jurk de
balans tussen absurdisme, drama
en komedie zo schinerend te
bewaren, en vertelt d3arnaast een
verhaal dat zo onvoorspelbaar is,
dat je als kijker aan je stoel ge03gcld
zit. En dat is extra leuk hij een
Nederlandse film!

"Ik heb vijf jaar over deze film nage-
dao.:ht, en aanvankelijk wist ik alleen dat
ik iets wilde volgen. Eersr dachr ik aan
een porlood. Later werd het et'n Jurk."
!\let deze omschrijvin~ gaf Alex van
Warmerdam onlangs in een interview
aan dat hij bij ûjn derde film duidelijk
op een andere manier te werk had willen
gaan. En toen hij eenm;lal op het idee
\\'as gekomen om een jurk in zijn film
centraal te stellen, begon het geinspireer-
de schrijven. "Een vrou\v in een jurk,
dat is zelf al film", l.ei hij. "En als die
jurk dan telkens bij andere vrouwen te-
rechrkomt, kun je een ,ta.ntal verschillen-
de verhalen vertellen. Het staat je ge-
woon vrij om weer weg te gaan als je
daar zin in hebt. Dan verhuist de Jurk
eenvoudig van het ene personage lIaar
het volgende. ~
Die jurk, een blauwe, l-edrukt met
rood/gele blaadjes, wordt w,lt je noemt
van hegin tot eind gevolgd. De beginti-
teIs van de film zijn afgez"t teg"n de ach-
tergrond van een katoenplant, aan her
slor \'erbrandt de jurk _un het lijf van
een zwerfster die wordt gecremeerd na-
dat ze is doodgevror"n. Het all"rlaatste
reef je, dat haar aanhiddt'r van dt' Jnrk
hal afgt'scheurd, wordt zdfs nog verma-
len door de messen van een grasmaaima-
chine. En daartussen ontrolt zich dan
her hestaan van De Jurk.

Van alle facetten van het leven van d"
jurk heeft Van Warmerdam iets ge-
maakt. Zo spint hij eerst de perikelen
van de stofonrwerper breed uit. De man
krijgt ruzi" m('[ zijn opdrachtgevers die
niu revreden zijn over de dessins dil' hij
heeft ontworpen, en dat nieuws krijgt hij
te horen op de ochtend dat zijn vriendin
w)orgoed vertrt'kt. :\laar op het kantoor
van de textielfabriek woedt ook weer
t'cn privé-oorlogje, zodat er uiteindelijk
toch één van dl' afgekeurde ontwerpen
in produktie wordt genomt'n. Via dt'
machines zien wc het stofje ontstaan, en
\'ia dt' fattige mode-ontwerper, een Wie-
zel met wel heel merkwaardige seksuele
voorkeuren, komt Je jurk in een etalage
terecht. De eerste die hem koopt is een
oudere vrouw die het wanhopige gevoel
heeft dat die Jurk haar Illot't geven wat
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"r niet me"r is: jeugd, avontuur, k'ven.
llaar man vindt haar tt' oud voor ht't
fleurigt' ding, maar ze neemt helll toch.
N;l h_lar dood belandt het kl"dingsruk
via een aantal curieuz" omzwervingen
bij een mooi jong meisje dat met t't']\ ou-
derl' so.:hilder is getrouwd. Hij heeft to-
ta,ll geen oOf; voor haar. In dl' trein trekt
zij echter, in haar uithundige katoentje,
onmiddellijk de aandao.:ht van de trein-
o.:onduoeur die nog maar één V,'t'ilSheeft:
haar olltmo"ten. Na een vruchteloze
jacht, ontkolllt de vroU\V hem uiteinJe-
lijk op hn laatstt. nipPt'rtje. Zt. is hang
geworden van de bezeten treinconduc-
teur, en is blij dat cr een bus voor haar
stopt. Zt. is de ellige passagiere, en de
ch_luffeur, zo hhjkt al gauw, verwacht
een beloning voor b"wezen diensten. Als
de HOUW uiteindelijk weer thUls IS,gt'eft
ze de jurk, waar ze uiteindelijk weinig
plezier \'an ht'eft gehad. aan een paar
jochies die kleding voor Afrika komen
ophalen. Via l'en louo.:hetran~actie komt
ht't katoentlt' Jan in et'n tweedehands
zaakje terecht waar een blonde ti"ner
hem koopt. Als zij de \'olgend" dag in
diezelfde jurk in diCl.elfde trein zit,
wordt dit'zelfde conduoeur opnieuw
volledig gehiologeerd door de jurk. die
nu door l'en andere vrouw wordt gedra-
gen. Opnieuw rust hij 1lIet voor hij bij de
heeldige tiener tussen de laken~ i~ be-
land, maar ook dit keer rust cr geen ze-
gen op zijn ontmoeting. Het jonge meIs-
je. dat Je Jurk in een plastic tasje heeft
gestopt, raakt hem kwijt als ze even niet
opleL Een zwerfsrer in een park neemt
het tasje mee, en trekt de jurk aan over
haar andert' morsige lappen. Het is
koud. te slaapt in een hol vlak onder de
grond en illusies heeft ze niet meer. \Vel
een aanhidder: de man die aan her begin
van de film betrokken was bij de ruzie in
de textit'lfahriek, en die door zijn kille
vrouw inmiddels letterlijk het huis is uit-
gekeken. :\Iaar hij kan haar nit"t rntden.
Einde jurk. Bijna einde \"Crhaal, want dl'
schilder die zijn mooie vriendin niet lag
staan, heeft wel diezelfde jurk waarin ze
op cen da!-\thuiskwam, op een so.:hilderij
vereeuwigd. Dan komt de treinconduc-
teur toevallig in het llluseurn. en ziet het
schilderij ...

Van \X';lrlllt'rdam ht'dt De Jurk O\'erge-
houden uit een veelheid van ideeën. Zijn
allerhelangrijkste o.:riteflllln was dat elke
scene voortdurend rechtstreeks uf lijde-
lings l11t't ht't kledingstuk te maken
moest hebben. Daarvoor heeft hij, naar
"igeIl zeggen, heel stcrke scenes na rijp
b"raad toch uiteindelijk weggt'knipt.

Van \\'armerdcllTl kon, dankzij het on-
derwerp, bij De Jurk speelser te werk
gaan dan hij zijn twee vurige films, en
d_tt IS hem got'd be\'allen. De Jurk i~ al
met al een zeldz_urn originele, verrassen-
de film geworden di" zich toch zo soepel
en natuurlijk laat vertellen, dat Jt' cr al
het gesch;laf t'n gevijl absoluut nit't aan
afziet. Dat is ook meteen het crit"riutIl
voor echt vah\Trk: dat het lijkr alsof de
Jurk werkelijk op de grillen van het lot
van dt' ene naar de _Indere vrouw is ge-
fladderd. Van \Varmerdam heeft zich
omringd met grott' acteurs en actrices,
die nch soms niet te goed vodden \"Illlr
sCt'nes van t'en paar minuten of zelfs een

!,aar seconden (earol van Herwijnen
,ijvoorhecld als verkop('r in t't"n kl,,-
dingzaak, Rudolf Lucieer als de ;lbjt'cte
mode-oTltwerper, of Rijk de GoO\'er als
d" man di" de jurk te jeugdig vindt voor
zijn radeloze vrouw). Een vrij grote rol
IS weggelegd voor bt.t'ldige Anane
So.:hluterin de rol van de schildersvfOuw.
Olga Zuiderhoek is verrassend treurig
als de zwerfsrer, en Alex van \'{'armer-
dam zelf als de treinconducteur hrengt
de juiste dosis ;lhsurdisme mee voor l.ijn
rol. Hij fungeerde \"{lOns als producent,
scen_lrist en regisseur. De Jurk is "cn film
die voor \'t'c1 interprt'taties vath,lar is: je
kunt cr een parabel in ûen over de maat-
schappij waar alles in elkaar grijpT, of
ovn de conractgt'sroordheid van de
mensen, maar ook over de vergankelijk-
heid of over de onvoorspelbaarheid van
alles wat een mens overkomt. Van
Warmerdam maakt de indruk dat hij
zelf ook wurdt verr;lst door wat Ot' Jurk
aan capriolen heeft uiq.;cha'lld, alsof het
kledingstuk echt een eigen leven h(~eft
geleid. Ik voorspel weer veel prijzen,
ook op buitenlandse festivals. En een
Gouden Kalf is Tutuurli]k wd het min-
ste ...



CHILDREN OF NATURE
Alleen al vanwege het feit dat Childrcn
of Nature (Bom Natturunnar) de eerste
Ijslandse film is die ooit in ons land
wordt vertoond, is enige aandacht op
z'n plaats. Laat u verder niet afschrik-
ken door het feit dat het hier een verhaal
over twee bejaarde mensen betreft, want
in feile is dat van ondergeschikt belang.
De film gaat over mensen die het heft in
eigen handen nemen, als er dingen ge-
beuren die ze niet terecht vinden. En dat
is van alle landen en van alle tijden. De
oude Thorgeir ziet lÎch genoodzaakt
zijn vee te verkopen en hij zijn dochter
in te stad te gaan wonen. 2il" kan hem
niet lang hebben, en al snel he ande hij in
een bejaardenoord. Daar ontmoet bij
Stella, een vriendin uit zijn vroegste
jeugd. Stella maakt veel problemen,
want ze wil sterven in de streek waar z_e
geboren is. De rwee oude mensen stelen
een jeep en beginnen aan een barre tocht
door het woeste maar indrukwekkende
fjordengebied. Als Stella rust gevonden
heeft, is ook voor Thorgeir de missie
volbracht. Ijl van sfeer, en tegelijk vaak
geestig door de doortastende manier
waarop de oude mensen optreden, en te-
gelijk helemaal van deze tijd, waarin de
grijze golf onstuitbaar aangroeit.

CYCW
Regisseur Tran Ahn Hung, Vietnamees,
voorzitter van de jury in Cannes afgelo-
pen zomer, won met zijn eigen film
Cyclo datzelfde jaar in Venetië de
Gouden Leeuw. Eenvoudig is zijn film
voor westerse kijkers niet, maar wie oog
heeft voor uitheemse vormgeving en
problematiek. zal genieten. Centraal
staat een jonge jongen die met een fiets-
taxi in Ho Chi :vlinh Stad zijn brood
verdient. Hij woont nog bij zijn uitge-
breide familie en elke cent is hard nodig.
Op een dag wordt lijn voertuig gestolen.
Vanaf dat moment is hij overgeleverd
aan kwade krachten, want hij zier zich
genoodzaakt om in de kleine criminali-
teit te gaan om de fiets aan zijn werk-
geefster terug te kunnen betalen. Naast
een beklemmend beeld van die enorme,
meedogenlm.e stad die als een brullend
monster de nietige jongen en zijn fiets
dreigt te verslinden, vertelt de regisseur
een aantal zijlijnen in een veel poëtischer
stijl, waarbij hij een d.ladwerkelijke jon-
ge dichter als een soort commenta.
tor/annex alter ego laat optreden.

BLUE IN THE FACE

De manier waarop Blue in the Face tot
stand is gekomen is op zich al een ver-
haal. De makers van Smoke hadden n.l.

nogal wat materiaal over. Inmiddels
hadden vele beroemdheden te kennen ge-
geven dat ze best ook een rolletje in w'n
geestige film zouden willen spelen. En
dus veegden Wayne Wang en hoofdrol-
speler/producent Harver Keitel de krul-
len bij elkaar, en schree Paul Auster, die
ook het scenario voor Smoke had ge-
maakt, de verbindende teksten voor de
tweede film. Zo zien we sigarenhande-
laar Auggie Wren (Keitel) weer in zijn
winkel in Brooklyn, waar de klanten in
en uit lopen. Het blijkt dat de eigenaar
plannen heeft om de winkel te verkopen.
Uiteindelijk gaat dat natuurlijk niet
door. Verder vangt Auggie weer een klei-
ne straatrover, Roseanne klaagt haar
nood o~.er haar saaie echtgenoot,
,\1adonna komt een muzikaal telegram
afleveren, en Jim larmusch rookt bij
Auggie in de winkel zijn laatste sigaret.
Daarnaast gebeuren er nog veel meer
heel kleine dingen, vaak pure improvisa-
ties, die ook deze film tot een must voor
de echte fijnproever maken. 0, wat leuk!

GEl SHORTY/BROKEN ARROW
De miraculeuze manier waarop John
Travolta uit zijn eigen as is herrezen is in
Hollywood nog niet vaak vertoond.
:\laar hij is opeens weer hot, en maakte
kort na elkaar drie films. Twee ervan
gaan binnen afzienbare tijd in première.
In Get Shorty is Travolta, een beet\'e dik-
ker geworden maar nog altijd ekker
zelfverzekerd en soepeltjes in de heupen,
een geldschieter die voor zijn werk in
Hollywood terechtkomt. Daar ontdekt
hij dat er voor een handige jongen veel
te ritselen valt. In Braken Arrow van
lohn Woo is Travolta geen vermakelijke
handige jongen meer die het niet zo
nauw neemt met de wet: hij speelt een
doortrapte militair die de frustratie over
het uitblijven van promotie vertaalt in
het stelen van twee atoomw3rens. In fei-
te is de film hinderlijk simpe van opzet,
maar hij munt uit door de schitterende
actie-scenes, en de vele special effeets.
Bovendien was Travolta Woo dankbaar
omdat die hem eindelijk eens 'een pure
slechterik' liet spelen. Voor de fans is
dat wel evcn slikken, maar Travolta ge-
niet met volle teugen van zijn herkan-
sing. Geef hem eens ongelijk.

Leonore /Jall Opreeland

Travvlta;1I Get Short)'
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liet gebeurt wel vaker.
In feite is het een bekend
verschijnsel.
!'\ederlandse dames wor-
den met de regelmaat
van Je klok door
Italiaanse heren in veek'-
genheid gebracht. Het
was ook de vraa~ of me.
vrouw Thiss(,ll, de enige
vrou\vclijkc Nederlandse
dcfensieattachê, geaccre-
diteerd În Griekenland,
er goed aan deed haar
privé-bezoek in gezel-
schap van de Italiaanse
militaire attaché aan het
Griekse eiland Leshos te
beenge!l.
De Italiaan bleek, waar-
schijnlijk Ten behoeve
vall zijn kinderen, ijverig
nummers van voer- en
vaartuigen genoteerd te hebben en ken-
nelijk ook de huisnummers tc hebhen
opgeschreven vall percelen waarop zich
voor militaire doeleinden ook te gehrui-
ken hijskranen, loopplanken, fitness-
ruimten en wasseretleS bevonden. Hoe
het precies gekomen is, is no!-\ niet be-
kend. ~1aar op een terrastafeltje van een
visrestaurant, waar beide diplomaten.
kennelijk moe van hun geheime missie,
neerstreken, hebben zij het notitieboekje
met de geheime gegevens laten liggen.
De waag is natuurlijk waarom zij dat
gedaan hebben. Echte spionnen laten
hun, op zo levensgevaarlijke wijze ver-
kregen, gegevens immers niet slingeren.
En hoewel diplomaten over het alge-
meen geen echte spionnen zijn. zijn zij
toch getraind in het zorgvuldig omgaan
met de onder hun beheer zijnde stukken.
Er zijn een aantal verklaringen voor de
klaarblijkelijke achtelooshl~id. De eerste
is dat beiden meer interesse voor elkaar
dan voor de zaak hebben gehad en. wat
toch memel ijk is, het meisje voor het
werk hebben laten gaan. Een andere
mogelijkheid is dat de genuttigde vis-
schotel zo slecht viel, dat ze hals over
kop het erf van het etablissement hebben
verlaten en daarbij wel aan de n:genjas
maar niet meer aan de notities hebben
gedacht.

Nog waarschijnlijker is de verklaring
dat ze nwt opzet de notities hebben laten
liggen in de wetenschap dat de ober deze
vervolgens aan de Griekse geheime
dienst zou overdragen. Op die manier
zouden zij de Griekse regering de indruk
kunnen geven dat er mdl:rdaad door hen
gespioneerd werd. De Griekse regering
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zou zich dan uiteraard moeten afvragen
wat er Jan wel zo belangrijk op dar
lesbos is. dat het voor spionage door
:-\ederland en Italië ten behoeve van
Turkije in aanmerking komt. Het onder-
zoek zou dan uitwijzen dat er behalve de
nummers van de auto's en genoemde op-
stallen geen enkel militair interessant
object te bekennen is. En dit lOu dan
vervolgens hij de Grieken de vraag kun-
nen doen rijzen of men op dat eitand
niet echt iets dat hl't spioneren waard is
zou moeten installeren. En in dat geval
zouden beide diplomaten Tllet hun cata-
logus van overbodig geworden
Nederlands en Italiaans oorlogsmate-
rieel kunnen komen om daarmee de
Griekse bondgenoot en de eigen natio-
nale schatkist van dienst te zijn. Het
voordeel zou zijn dat men de te leveren
zaken van huis uit kent, en het tijdro-
vende achterhalen van scrie- en appa-
raatnummers achtenvege kan blijven.

Toegegeven, het lijkt een wat geknustcl-
de redenering. Maar het alternatief is
dat we echt gespioneerd ht-bben. Het
meest waarschijnlijke is dat we dat ook
gedaan hehbell. Zoals iedereen weet en
blijkt uit conceptrapporren, die alleen
staatssecretaris Linschoten nog niet ge-
zien heeft, bereiden we tezamen met
Italië met l'en aanval op Griekenland
voor. In het geheim zou in Amerika ko-
lonel Karrenlans al in een antieke
Romeinse strijdwagen gesignaleerd zijn,
rechtopstaand en in volle galop oefe-
nend voor onze glorieuze ovenvinnings-
parade, straks - samen met Je Italianen -
in de straten van het verslagen Athene.

Leoll Wake

Het is alweer enige ;arell geleden, dolt
een goedmoedige rode kater deel uit
gillg make/l vall Ol/Sgezin. Bi; zi;n intre-
de, 11.1een zicht/Jaar zwerversbestaan,
werd hi; voorlopig "rooie" genoemd.
Na enige ti;d herstelde Zl;n lIiterli;k
maar het bleef de goedheid zelve. We
zochten dus /laar een IMam voor hem
die meer van toepassing was.
111{Jiezelfde fJeriode werd de toenmalig
politiek leider l'an de VVD, joris
Voorhoeve, door zi;1I parti; de !aml uit-
gestuurd. Zoa!s hi; zich mallifesteerde
ti;dens dl' verkiezingscamfJaglle was
reeds te ['oorspe/len dat hi; niet Wil sco-
reil. A1usicerelld op di! hoorn, Si/metl
/liet zi;n gezinsleden, lJleek geen succes
voor stemmenwinst. Hi; UhlS t'igenfi;k
veel te aardig lioor 1'1'11 politicus. V,maf
die tiid noemden u'e Olllt' nieuwe huis-
genoot joris.
Oll;;e I'er/Jazing was groot toen de VVD
hi; de formatie lian het [!Jarse kabinet
Voor/meve kandidaat ste de als minister
van defellsie. We haddm ;lIist de indruk
d,lt hi; als wetenschapper bi; het insti-
tUllt ClingedJeI optimaaf fl/nctioneerde.
1111,laats I'an met militante Iiheralen
kn'eg hi; /lil te maken met generaals.
Dat is ook niets I'oor joris, liac1Jten uii;
en na een ;aar werd Ii,lt duide/i;k. Een
gellera,ll, die zich bclangri;k t'(Je!t, zal
zich Ili; een zwakke politieke leidinK
prob",,,,, te manifesteren. Toen
VredelilIg als millister ['an liefellSie Ino-
blemen kreeg met dergcli;ke gm",aa!s,
stllllrde hi; ze naar huis. Voor/Joel-'e
heeft dat niet geliaan en dat had ook nie-
mand "erwacht.
De gezagscrisis in het landsbestuur be-
perkt zich niet tot defensie. Eé" I-'an de
conclusies I/an de commissie Van Tra,l
was duidcli;k. ,'vfm stelde dat het funda-
menteel mis WJS met Ife gezagsl'",hou-
dillg tllSsen enerziids ministers ('1/ lmrge-
meesters en anderzi;ds de ambte/lïke top
tiall ;ustitie en politie. je Zalf denkelI dat
sommige topambtenaren staan te drin-
gen om ee'l politieke (Illlktil' te gaan wr-
l!IIllen. De prakti;k is echter anders. Het
sal,lris en uk", de rechtspositie Filn een
tOfJambtenaar zi;n zodanig dat men niet
wil ruilen met het o/lzekere besta,m 1'an
eell politicus. Allar de CO/lz}"s en de
Nord/JOits wil/eli zich in de pulJ/ifiteit
wel als zodanig gedragen als de fmlitieke
leidillg zwak is.
Eén dezer dagen w",d bekend dat millis-
ter Sorgdrager haar amhteli;ke top ~'al1
het ministerie van ;lfsitie n<1<1relders

!'aat overIJIaatsen. Indlell zich aan mi;1I
misdeur een wat agressiel'e zU''''fpoes
meldt, kriigt zii zeker de naam Wi/my.

Cor DJ/t



In mei 1968 speelde Daniël
Cohn-Bendit een helangrijke rol
bij de studentenopstand in
Parijs. Hij diende de stad
frankfurt als functionaris voor
multiculturele aangelegenheden
en is thans lid van het Europese
Parlement \'oor de Groenen.
Zijn kosmopolitische achter-
grond zal mede hem ert(>c ge-
bracht hebben lÎch te verdiepen
in de \X'esteuropese en in her hij.
zondt:r de Duitse multiculturele
samt:nleving in wording.
Thuisland Bahylon schreef hij in
samenwerking met Thomas
Schmid. Als eerste houfdpunt to-
nen zij aan dat immigratie en de
ontwikkeling van een muIticui.
tureIe s<1menleving weliswaar de
la<1tste jaren, met grote aantallen
gastarbeiders, vluchtelingen en
asielzoekers, een grote versnel-
ling ondngaan, maar d<1tzij in
feite al eeuwen aan de gang zijn.
Dat is eigenlilk altijd met wrij-

reeks Kleine Klassieken. Di( zijn
fraai gebonden boekjes in zak-
formaat, die oude teksten op-
nieuw en goedkoop onder de
aandracht willen brengen. Zo
verschenen De Bhagavad Gîtá,
De Yoga-Aforismen van
I'atanjali en Het evangelie van
.\bri<1 .\hgdalena en verschilnen
in septemher De Bergrede en
Thomas en zijn evangelie.
In zijn inleiding op de DaoJejing
vertelt Paul Kluwer, die zich al
50 jaar in Laoz.i verdiept, dat hij
meer dan 70 vertalingen in het
NeJerlands, Duits, Engels en
Frans bezit en hoe sterk deze on-
derling verschillen. Gewoonlijk
wordt de titel vertaald als hl't
Boek (Tjing) van de Weg (Tao)
en de DeugJ (Te). Kluwer koos

voor het
Boek van 'de
diepste z.in
van het
le\'en' (Oao)
en 'de ware
weg van het
hart' (De) of
(kort samen-
gevat) het
Boek van het

leven en de Liefdl'.
Laozi, hl'Cgeen 'grijsaard-kind'
en 'oude wijze' berekent, was ar-
chivaris in het keizerlijke China
in de 6e eeuw v. Chf. en een ou-
dere tijdgelloot van Confucius.
Tot slot een deel van nr.33 van
zijn Hl wijze spreuken:
IX'ie de ander keilt is lIerstJl/dig,
wie zichzelf kmt is I'er/icht.
\'e'ie de ander olll'nvim is
krilchtig.
wie zichzelf bedwingt is
machtig.
Lauzi: Daodcjing. Ankh-
Hermes, Deventer 1995. 120
hll. geb. f 17,50.(FS)

Thuislaud Babylou

hoek: I.evenlAHIN£ DI GIOIIANNI
LEVEN EN
STERVEN ..
INIBOS IE~--

Al enkele keren ecrder werd hier
meldin~ gemaakt van weer een
nieuwe vertaling van de Tao-Te-
Tjing van bo.tse. ylcestal be-
trof het nogal dure uitgaven. 1'\u
kan men voor een zacht prijsje
in het bezit komen van dit ju-
weel van oude Chine,e wijsheid.
Eind '':15kwam crn door !'aul
Kluwer ingeleide en vertaalde
Daodejing van laozi uit bij
Ankh-Hermes in de nieuwe

Cbioese wijsheid

en sterven
in Bosnië.
In de inlei-
ding licht de
auteur toe
wat de lezer
te wachten
staat: Het
zii'l per-
sool/lijke

herinneringen, een poging om
met te I'ergeten. een pogmg om
me te herim,ae'l hoe de dillgen
Wurell, hoc de mellSl."l/leefde/I,
hoe z,' stierIlen. Het is zonder
meer een zeer geslaagde poging
en wie dit boek gelezen heeft zal
de inhoud niet snel vergeten.
Ze is l'en schnp waarneemstet
{OVeTeen oververmoeide arts in
Mostar: Ze ug eigenliik lIiets,
ha..lr hersells waren (wcrgescha-
ke/d up de :Iutolll<ltisc/Jepiloot,
ze bewoug zich plichtmatig, op
eelluitgeputte, hersem/ode m:l-
lIier, lII<larze bewoug tel/Illinste
1I0gha,,, hal/dNI. haar villgers
kllipt('III'erhund door, lIamNI de
poiss/aR op, I'II/den spllitell.) en
een voortrcffdijk interviewster
(een moslim-ingenieur: En we
kllnnenlliet~ uller de toekomst
zeggen. Het is net el'lI ziekte, een
I'resdijke ziekte, we zii'l er a/-
donr mee bezig. We wl'fell 'lil'!
wuur we I/aar toe gadll, mailr we
maken OIIS geen ~orgel/ want
hier hebben we toch l/iI,ts
meer.). Oaart:nbnven neemt ze
haar vak uiterst serieus en
schuwt te geen moeilijkheid om
datgent: te (\oen wat V<1nh~ar
verwacht wordt; te beschrijven
hoe mensen ~edurende lange
tijd, onder de meest hizarre om-
standigheden, in le\'en trachten
te blijven.
In één woord: indrukwekkend!
Tenslotte nog een opmerkelijke
pas\age ui( haar bOt:k (in ht'( hij-
wnder voor het pt:rsoneel van
13 Luchnllohiel): SreJireniUl,
el."I/IJcilig toel'/lIcJits(Jord. be-
schal/U! door de wereld, was ei-
gl',J!ijk ai ill hal/den 1'(111 de
Sen'iërs get'allen. Di Giovanni
,chreef dit in april 1993.
Waarvan acte!
janinc di Giovanni: Leven en
sten'cn in Bosnië. Van Gennep,
Amsterdam. 1995. 190 bIl.
J 29,90.(WH)

Bosnië

avontuurlijke levensloop inge.
houden beschreven en de nadruk
willen leggen op de innerlijke
problemen die ermee gepaard
gingen: ziln houding ten aanzien
van de Indonesische revollllie
(De doodstr4fl."ll die ik zu moei-
te/miS geëist Ill/d bezu.',wrden
me), zijn opvatting over de he-
rechting \'an oorlog,misdadigers
in Japan, de opkomst van het
nationalisme in Suriname. Ook
vertelt hij verhelderend o\'er de
achtergrond van ziln verhalen t:n
over de hoeken die hem hehben
heïnvloed.
Hugo l'm: In Triplo. In de
Knipscheer, Amsterdam 1995.
252 bil. ~eh. f 39,50.(fS)

AI weer enige maanden ligt de
nieuwste roman Strandmuziek
van Pat Conro}' in de boekwin-
keL Conroy is de auteur van de
wereldberoemde en met succes
verfilmde romans Prins der
Getijden, De Grote Santin i en
Heren der Discipline.
In Strandmuziek heschrijft
Conroy een aanwijpend verhaal
over lidde, de verwerking van
verlies en het ncsef dJt het nooit
te laat is om te vergeven. jack
I\IcCall is, na de l,elfmoord van

zIJn vrouw
Shyla, met
zijn dochter-
tje Le<1hge.
vlucht n<1<lr
Rome, weg-
gelopen voor
het verdriet
en de conflic-
ten met dt'
mensen die

hem dierbaar lijn. Als J<1ck
fvlcCall noodgedwongen terug-
keert 1l<1<lrAmerika komt hij
door toedoen V,1llzijn vrienden
en schuonzuster opnieuw in dt:
greep van het verleden wa<lrin de
Holocaust (Joden-vervolging)
een hele belangriike rol speelt.
Er komt langl,aam een proces op
gang waardoor uiteindelilk ou-
de, door de Holocaust veroor-
laakte wonden worden geheeld
en een reeks verzoeningen, o.a.
met zijn hroers, tot stand wordt
gebracht. Van begin tut het eind
een prachtig leven,echt verhaal,
verteld door een mee'aer.
Pat Conroy: Strandmuziek.
Spectrum Ulrecht, 1995.648
hlz. gcb. f 59,90.(EK)

Straudmuziek

De in Engeland werkende
Amerikaam;e journaliste janinc
di Giovanni wcrd midden 1992
door de SunJav Times n<1<lr
Bosnië gestul1r~1.Ze verbleef er,
met tussenpol.en, tot de zomer
van 1':1':14.Over haar hevindin-
gen schreef ze een indringend

Hugo Pos
In 1985 kwam hij In dl."
Knipscheer hl."Tdehuut uit van de
toen 71-jarige Hugu Pos, df' ver.
halenhundel Het doosje van
Tocti. Eind vorig jaar verschn'n
ziin negende bock, de autobio-
grafie In Triplo. AI in de inlei-
ding ontneemt hij nieuwsgie-
rigen naar pikante onthullingen
uit zijn kleurrijke kvcn dl' hoop:
Intieme details Fan mijn per-
soonliik let'en kOn/cII er niet in
vuor, het is in de 11aste verte
geen familiealbllnl. Ter zelf-
rechtvaardiging zegt ros even-
min tC hebben gl."schrn'en;
ZeI(rechtvaardigillg voor f'/l te-
genover wie? Voor God? Afijn
dh'pste geloof is mijn ongeluof.
Waarom dan wel dit huà?
Halverwege verklaart Pos dar hij
...dour het schrijven Vi/n dit t'go-
duel/mellt er achter tracht te ko-
men 17(>1." op de hlll[!,edl/ur mijn
drie afzonderlijke gestalten,
Surinamer, Neder/allder ,'11 jood,
die om beurten hUil gezichtelI
lieten zien of als het zu uitkwam
zich sclm;/hidden, in elkaar zijll
gn'/oeid tut één en dezelfde per-
SOOII.
Hugo Pos (Paramaribo, 1':113)
komt op 14-jarige leeftijd naar
Nederland, studeert rechten in
leiden en Parijs, vlucht na de ca-
pitulatie via Rusland, japan en
Canada naar Engeland en krijgt
een officiersopJeiding bij de
Prinses Irenebrigade. In 1942 is
hij kannnnier op e,:n koopv'aar-
dijschip in de Carihische Zee
(...geen aalmrwunier die ie aall
je huufd zeurde met de grote Ic-
vellsvragl'll ... ) en overleeft t:en
geslaagd\' Duitse duikl1Outaan-
val. Na rechterlijke taken in
Nieuw Guinea, Portugees Timor
en bil het Internationaal
Trihunaal in Tokio, werkt hij
\'anaf 1950 in Surinamt: als re<:h-
ter en procureur-generaal. Til

J964, ik bell dan ~'iiftlg jaar,
t'ahuis ik met mijn gezin II..1Jr

Honllld. Daar wordt hij rechter
in Amsterdam in de Provo-tijd

en dan
raadsheer in
Den Haag.
Na zijn pen-
sionering
wordt hij li-
terair reeen-
sent \';m Het
Parool en
Trouw. Po<;
heeft zijn
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Vuorgoed. Hier st.z Ik da/I. Het
is heet, f't'n zomamidd>l!: in ,/11-
gl<s!lls. Ik kiik /I>l<lr de midd<l!:
om me hl'('lI, l'ell hell>lllwe/lde
hitte, eillddiik mijn I'Îndhestem-
ming binIJl'/1 bereik. Eli een .Jh-
rupt Kel'oe/pall ()/JwilldiIlK . fIOS-
tig 'Wil l1war. VallweKe het se-
rene <l>lllierelll'ilfl dl' stilte. Niets
anders di/I je lIog zou moetelI le-
ren? Nee. Zo hegint Voorgoed
van Vergilio F(.'"rreira(1916),
wa;lTvan hegin dit jaar een Hrt-
:lling (door Piet Janssen) uit-
kwam in I'ortugt"se Bibliotheek
van De Promo Dl' roman VeT-
,cheen in 1983. twee jaat na
Ferreir:l 's pensiouering als leraar
kla<;<;iekelillen, en heeft duide-
lilk aurohiografis('he trckken.
De oude hibliotht .•..aris Paulo
kent terug naar het huis van zijn
kinderjaren in et'l1 landelijk
dorpje waar hij door twee tantes
is opgevoed. Hij herinnnt zich
tijdens dal" enc zinderende mid-
dag in het verlaten huis fragmen-
ten van zijn leven en prohct'rt
daarvan de hetekenis te door-
gronden. Hij liet de realiteit on-
dt"r o!,en: hij was een~aam en is
eemaam gcblc\'en. Zijn geliefde,
aan kanker overleden vrouw
S,lndra, zijn op haar 21ste ver-
jaardag van huis weg!,clopen
dochter Xana, zijn in een p,y-
chiatrisch gesticht g('swn'en
moeder. ~ijn liefde Hmr de raaI.
lijn vak, nielS kon die een/aam-
heid opheffen. Nooit gehonden
aan enig geloof of levensleer ver-
~l}t'nt hij zich tenslotte - een-

~aam voor-
><;.Jnm.-r.' !,ocd - toch

H}ORGOED met het bc-
1<,...", staan door

de groots-
heid van al
wat hem
omgeeft en
te boven
gaat It' a:ln-
vaarden,
~oals de <;te'
nen, sterren
en dieren,

die er gell(}e!,en mee nemen te
l_ijnwat ~c zijn.
Een melancholische, in taal en
heelden schitterende roman die
naar meer \'t"rtalin!,en doet ver-
langcn uit dit rijke oeuvre.
Ferreira, een van de gf(H'tste
Portugese schrijvers van dele
t"cuw, overleed hc!,in maart V:ln
dit jaar.
\'ergilio Ferreira: Voorgoed. De
Prom, B:lMn 1996. 251 blz.
f 35,=.(FS)

\l;'im Heii
Erika Krill

Cnrnelis Schepel
Frank Sl'0elstra

Portu ese prachtroman

Rohert ~1. Sapolsky is huitenge-
woon hoo!,leraar in de biologie
en neurotechnisch onder:wck
a,ln de Uni\"er~iteit I'an St.1nford
en ontving in 1992 de prilS mor
de Ik.te Jonge Onder~oeker van
het Jaar. Sapolsky zelf zegt (wer
zijn hoek Waarom krijgen zc-
br'l's geen maag1.\\Cer? het vol-
gendl": "Dit hoek draait om
stre.s, om ~iekten die verhand
houden met stress en om de ma.
nier('n waarop mct strcSS omge-
gaan kan wurden. Hoc kan het
dat ons lichaam zich aan sommi-
ge stressvolle !,eheurteni.sen kan
aanpassen en dat we van andere
ziek worden? Waarom l.ijn som-
migen van on<;uit~onderlijk ge-
voelig voor ~iekten die verhand
houden met qress? Hot" kan p'y-
chologi~che stress ons zick ma-
ken? \'('ar heeft stress van doen
met on~e gevoeligheid ,'oor de-
preo;o;iesof met het tempo waarin
we verouderen? Tenslotte. hoc
kunnen we effecriever omgaan
met dl' str(.'"ssorcndie om omrin-
!,en?~
Voorgaande vragen worden ,11-
len op ecn lCcr tocgankdijke.
ulfs geestige manier hesproken.
Ook de tips O\.t"rhoe met stress
om te ga'ln maken Waarom krij-
gt"ll zebra's geen maag~wcer? tot
een uniek en lecr7aam bock.
R.M. Sapolsky: Waarom krijgen
zehra's geen maagzweer?
Spectrum, Utrecht 1995. JIII
hlz. f 4l.S0.(EK)

reilen Robert I'ortland en ~ijn
trouwe maatje luitenam Eduard
Fokkema plot.klaps af naar
Praag om "een zaakje" op te los-
sen. Beide officieren ~ijn in
dienst hij de Sectit" 130
(Bijzondere Opdrachten), dl" ge-
heime organi~atie voor contra-
,pionage en het is in die hoeda-
nigheid dat lij op zoek gaan
naar de moordenaar van de
echtgenote van een hoge marine-
officier. De vrouw van schout-
hij-na('ht Van Twickel, dl" beeld-
schone Tsjechische Ircna
Sjramek. wordt met ingeslagen
s••.h",dcl gevonden op het strand
~'an Scheveningen. Het .poor
leidl na,iT Praag. Het is het jaar
193i met een nazi-Duitsland
waar in het bijzonder voor
Tsjechoslowakije al de nodige
hedreiging vanuit gaat . .\-Iet de
twee spionnen lijkt ht"t dezc ket"r
verkeerd te gaan aflopcn wan-
n('er ~e op een gemaskerd hal
van het "Sudetendeutsche
HcÎmiltfront~ ontma,kerd wor.
den en door de Tsjt"chische auto-
riteiten wordt"n aangc~ien vnor
leden van de Gestapo.
Manin Ko()men: Adieu,
I'onland. Van Gennep,
Anmerdam. 1995. 172 blz..
f 29.90.(WH)

Stress

Vo..,r liefhehh("f~ ,'an thrillcn
met een hhwrische invalshnek
hdlOeven de I'ortland-ho<:ken
van .\Iartin Koomen geen aan-

bcwlilll-:.
Dat geldt
onvermin-
derd voor
l-ijn ti('nde
en naar ver-
luidt laatste
I'ortland-
thrillcr:
Adit'u.
I'ortland.
In dit boek

Jorges ~'ader, de laatste repuhli-
keinse amhassadeur van Spanje
in Ned("r1and, kon vertrekken. In
hallingschap in Frankrijk raakt
de jonge Semprun hij het v-er1.et
tegen Nazi-Duitsland betrokken.
Hij wordt opgepakt. lllaar over-
lt"eft het concentraliekamp
Buchenwald. De hevrijding bete-
kent voor hem nog geen terug-
keer naar Spanje. Daar heer,>t
immers nog ,>teedsFranco. Als
communist hlijft Sempnm onder
de s,:huilnaam Federicu Sanchcz
actief in het Spaame verzet. Ook
in de inrern,l(ionale communi,ti-

.che hewe-
gin!, speeh
hij een rol.
Ilij maakt
na:lm als
scenario-t"n
roman-
schrijver. In
de loop van
de jaren '60
neemt hij
'lfstand van

hct hcersende communisme. en
lenslolte wordt hij door de
Spaame comnumistische partij
uitgestoten. Na Fr:mco's dood in
Spanje tcnl!,gekccrd fungeert hij
enkde jaren ah minister van
Cultuur. Nederlandse televisie-
kijker. kunnen ~ich hem herin-
neren als een ,'an de deelnemers
aan \'('im K,l)'lerS programma's
'Nauwgezet en wanhopig'.
Federico Sanchez groet u is niet
Jorge Sempruns auwhio!,rafie.
Die heeft hij alecrder geschre-
ven. In dit hu",k komen de Ha-
gen aan de otde die een levens-
loop als de l-ijne opwerpt.
Banneling, vt"r~etsman, commu-
ni,>t, renegaat. minister in een
postdicraturiale parlementaire
monarchie - I_o'n carrière kun Ie
niet do..,r1open zond("f enig zelf.
onJer~oek. Semprun doet dat
bocÎend en ook wel overtuigcnd,
lij het nit'l zonder lelfgenoeg.
~aamheid.
Jorge Semprun: federin,
Sanchez groet u. Uil hel Frans
vertaald door Ineke l\kertens.
Ambo, Baarn 1995". 224 hl~.
f 39,90.(CS)

Thriller

vin!,,,,n en
botsingen
gcpaard ge-
gaan, cn
soms ~lIn
er. direct of
indirect.
rampen uit
,'oortgeko-
men. Siets
of niemand
beeit die

omwikkeling echter kunnen te-
genhoudcn. Zonder volstrekt
onmenseliJke 1110latregden is zij
ook nu niet tegen te houden. als
wc dat al zouden willcn. De au-
teurs vinden dat we dat nict l_on-
den moeten willen. en tonen ook
aan dM die ontwikkeling, met
,11kmoeilijkheden waarvoor ~e
ons stelt en W,lJrvoot zij de ogen
allnminst sluitcn, intCJ~endeei de
samenleving ten goede komt. De
'ontvangendc' samenicving, in
dit geval Jus de Dnihe, wordt er
kleurrijker en in veel op~ichten
beter van. De aUleur. ]x'cijferen
lelfs, n1l't voor mij niet contro-
let'rhare getallen. dat de Duitse
economie jaarlilks tenminste
300.000 immigranten nodig
heeft. en dat de financii'le halans
- van overheidsuitgaven ten be-
hoew ,',ln dl" nieuwkomers te-
genover inkomsten uit aan ht'n
opgelegde belastingen - voor dt'
staat miljardt'n D~I positief is!
Prohlemen te over imussen, dil"
de autt"urs heIlier heschrijven en
voor enkele waan"llll.ij oplos-
singen voorstellen. Ze doen dat
heel overtuigend, zodra it' als Ie-
~er de soms wat Duits-ingewik.
keldt" redencring kum volgen.
De vertaling, door een collectief
van .tudemen aan de Katholieke
Vlaamse Hogeschool in
Amwnpen. is helaas slordig en
nit,t vrij van barharismen. De
tekst wisselt van het cne hoofd-
stuk op het andere stnk ,'an
toon lUssen Zuid- en
:'>!oordnederlands. Nog afge~ien
daarvan wemelt de vertaalde
tl.kst van fouten die hij een turg.
vuldige reJ.1Ctie wrmeden had-
den kunnen worden. Jammer
van een in alle andert" opzichtt"n
helan!,rijk en hijwndcr bNJen-
lijk bock. dat aan iedereen, en
aan sommige politil'i in het hij-
zonder, ter le~in!, aanheH,len
moct worden.
Daniël Cohn-Bendit en Thomas
Schmid: Thui~land Babylon. Uit
het Duits \'ertaald door studen-
ten van de KVH Antwerpen.
Hadcwijch, Anlwerpen/Baarn.
135 bl~. f 34.90.(CS)

Federico Sanchez groet u,
In 1939 W;h Jorge Semprun vijf-
tien jaar oud. In dat jaar erkt"nde
de Nedt"rlandse regcring aan hel
eind van dt' Sp,lanse burgeroor-
lo!, het rt"gime van Franco.
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'W'cczcn mer twee cc's best,lan niet meer.
'\-laar bestaan cr ook geen wezell meer?
Her woord roept 19de-eeuwse associa-
ties op met armenzorg, nooddruft, hedé-
ling ... Natuurlijk, de moderne sociale
voorlÎcningen en studieregelingen heb-
ben veel materieel leed doen verdwijnen.
~1aar toch, kinderen cn jongeren kun-
nen bij het overlijden van een van hun
ouders geconfrontc('rd \vorJcn mer een
diep in de eigen lcvcnssfcrr ingrijpende
materiële verandering ...

Het gelijktijdig overlijden van heide ou-
ders is uitzonderlijk (al komt het hij ver-
keersongevallen nog steeds voorj, maar
ook als één van de ouders of vcrwrgt'TS
overlijdt, vindt vrijwel onvermijdelijk
inkomens vermindering plaaTS. Ofwel
door een. altijd lager - wcduwen/\vc-
duwnaars pensioen, ofwel omd.lt veel
extra kosten gemaakt moeten worden
voor huishoudelijke vervanging. De kin~
deren merken dat omdat allerlei zaken
die tot hun levenssfeer en -stijl behoord
hebben, opeens niet meer 'kunnen': dure
scholen of studies, aanschaf van muziek-
instrumenten of sportattrihmen, lessen
en duhs, vakanties met vnenden ...

De vereniging \X'enenkas maakt die 'ex-
tra's voor uw kinderen mogelijk, wan-
neer u of uw partner onverhoopt voor-
tijdig komt te overlijden. fen zekerstc1-
ling die voortduurt tot het moment
waarop meer dan het minimumjeugd-
loon verdiend gaat worden voor een
contributie van t 20,00 per jaar.

• Voor niet-kerkelijken
De vereniging Weezenkas werd in 1895
opgericht op initiatief vail de \'ader der
vrijdenkers A.H. Gerhard. Een eeuw ge-
leden konden ouderloze kinderen van
niet-kerkelijken slechts op de lokale ar-
menzorg rekenen. Vandaar dit idealis-
tisch initiatief. De oude uitgangspunten
indachtig staat het lidmaatschap van de
Weezenkas ook nu nog alleen open voor
die meerderjangen die zich niet als lid
van een kerkgenoorsch:lp beschouwen.
Daarhij maakt de vereniging geen on-
derscheid russen gehuwden en duur-
zaam samenwonenden: het gaar om de
steun :lan getroffen kinderen, niet om de
samenlevingsvorm die hun oudets of
verzorgers gekozen hadden.
De \X'eezenkas is geen verzekerings-

Raadslieden - waar en wie

maatschappij in de gehruikelijk zin. In
situaties waarin een beroep op de
\X'eezenkas geda:ln moeten worden,
neemt de \X'eezenkas ook een begelei-
dende taak op Zich. Er wordt dan een
tweeral deskundigen benoemd dat in
overleg met de minderjarige(n) en
dien!Jhun opvoed(stler noden en wen-
sen hespreekt en hudgetten vaststelt.
Deze commissie, die in het gtij:re verle-
den 'Commissie van Opvoeding' werd
genoemd vervulr in on/.e tijd jegens de
jongeren de functie van mentor.

• Contributieregeling
Ledr:n kunnen zijn:
1. Elke gehuwde, of duurzaam samen-
wonende, die geacht wil worden niet te
zijn ingeschrc\'en in dr: registers van een
kerkgenootschap, beide partners op mo-
ment van aanmelding nog geen 45 jaar,
en een gezondheidsverklaring naar eer
en geweten invullen.
2. Iedere ongehuwde meerderjarige, die
aan voornoemde eisen voldoet en op het
moment van aanmelding niet ouder is
dan 45 jaar.

Meer informatie: Van Dalenlaall 75,
2082 VC Santpoort Zuid,
tel. 023-5385321.

nur~au Naam Telefuon bureau MDT!'\ Telefoon pri,'';

W~lcprt I LuJei l.J.H. (L.ex)!kekers 0525.658109 • 06 - 536 - 8109 038.4212656
Vlh. Tw~nlhe 052-4806093 '06.514-6093
Oir>ehot 1.L.(Immy) !kijer 040-2627909f2627913 .06 - 549 -7913 073.6445711
S~~dorf J. (Jacqu~s) van Jen Blink 00-4942817510, N. 2285 .06 - 594.2285 00-4942848629
RotterdamfDuom K. [Klazicn}van Brandwijk. Wiltier 0348.414787
Den Helder c.e. (Tineke) Dekker-HunJling 0223-652089 • 06 - 209 - 52089 0299-403525
Steenwiik A.B. (Adri) van Deurzen 0521-341:1754 .06.532-2643 0522.262273
Curaçao :\1.J. (~hrias) \'an Dorp 00-5999637136 00-5999658948
D~n Helder ]. (joop) Flokstra 0223-656820 •.06 - 209 - 56820 072-564IOS0
Den Helder R. P. (Rob) Geen.: 0223-652089 •. 06 - 209 . 5201:19 0223-644487
Utreçht (Kmar) ].]. (Jaap) Geuze 030-2365234 .06-557-5234 030.2343235
Assen W.A. iBart) Hetehrii 0592-358574 .06-541-8574 0516.513579
lX'een e.H. (Kees)van d~r Hilsl 076-5273341 '06-578.702 013-5425425
Driehuis-
D~n Helder C. (Carine) \.an Hime 0255-561222 .06-219-204 0172-213248
[d, A.H.T. (Ad) Homi. 0318-681826 '06-678-1826 030-2937808
Oirs<:hot K. (Karen) Joachim 040-2627316 •.06 - 549 - .H6 020-4904824
De Peel F.G. (Frits) ,"an de K"lk 0493-598872 .06-443-259 045-5212183
Se,'dorf B.J.T. (!kn) van der LinJ~n 004942817510. !Sl. 2285f2286 •. 06 - 594 - 2285 00-49476173578
Utrecht IU,1. (Be~rnoud) :\Iuojen 030-2365234f5753 .06.557-5234 035-6234907
Rhcindahlen J.G.]. (Jan) Nauts 00-4924344572 00-49-24345995
Ermelo I.P. Ilrma) Ouwehand.Jacobs 0341-47780~f4'77810 .06-533-7810 033-4557722
Oirs<:hol V.).B.:\'l. {Vincent)Peelers 0164-247215
Amersf"urt K.S. (Kees) Roza 033-4607051/4607698 .06-500-7051 020-63237!U
VoikeI P. (peter) Samwel 024.3563833
Schaarsbergen G. (Gerard) Snels 026-3533377 of 3.)]2774 "06-564-2774 024.3229069
Schaarshergen :\1. (Mariike) van der Stigchcl-Wijngaard 026-3532752 of 3532774 "06-564-2774 0318-591675
Seed"rf j.W.F. (Jan) Sulman 00-4942817510, tst 2285 .06.594.2285 00-4942818445
VughlfIX'eerl ].E.M. (José) Verheyen 0495.582702 .06-.BI-1564 024-3732564
Leeuwarden G.J. (Gerrit) Vlietstra 058.2346826 .06 - 519.6826 051/-472385
Rotlerdam M.e. (Mart) Vogels 010-4539341/281 .06-213-34lf281 033-4952099

llooidraadsman W.H. (Wim) Heij 030.6914436 0521-513657
Stafraadsvrouw ].J. (Joan) i\-lcrens 030-69144,\6 of 6920906 026.3629745
Coornhcrlhui~
(raadsman) ]. Uan) dcn Boer 030-6914060 032],]18934
iraadsman) J.M. (Joost) \"111 Langen 030.6914060 0317-410205
(raadsvrouw) J. P. (Joke) van Straalen 030-6914060 010-4362192
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