


EGO ~
MAANDBLAD 1\
VAN DE DIENST I.
HUMANISTISCH
GEESTELIJKE VERZORGING
BIJ DE KRIJGSMACHT

nr. 6, juni 1997, 36e jaargang

Abonnementsprijs f 15,- per jaar, te
storten op postbank rekening 480414
t.n.v. Hoofdraadsman HGV te Zeist.
Militairen ontvangen het blad op aan-
vraag zonder betaling.

Aan dit nummer werkten mee:
Klazien van Brandwijk-Wiltjer
Martin Groenewold
Joost van Langen
Stef Kessels
Jan Naurs
Le()I1ore van Opzeeland
Cor Out
Leon Wecke
Hans van \X'issen

Tekeningen:
Arend van Dam
Tom Janssen
Willy Lohman
Len Munnik
René Naura

Speciale dank aan:
Wim Bunnik
Jan Hoekema
Oscar van der Kroon
Wil Martens
Jan Nlooy
Bauke Snoep
l'vlieke Sterk
Joost de Vries
Kees IJzerman
Fred van Brandwijk

Boeken:
Immy Beyer
Joost van Langen
Erika Krijt
Joan Merens
Frank Spoelstra
Fred Wilkens

Eindredactie:
Irma Ouwehand-Jacobs
Redactiesecretaris:
Fred Wilkens
Prepress/Li thografie/Druk:
Brouwer Utrecht B.V.

Adres redactie en administratie:
Bureau Hoofd krijgsmachtraadsman,
Coornherthuis, Oranje Nassaulaan 71,
3708 GC Zeist, tel. 030-6920906.
Bijdragen in EGO verschijnen op
persoonlijke titel en vertegenwoordi-
gen niet noodzakelijkerwijs de visie
van de redactie of de dienst HGV.

Overname van artikelen en tekeningen is
alleen toegestaan met bronvermelding.

2 - EGO / JUNI 1997

INHOUD

1. Voorpagina: DGP DRS. W.J.M. BUNNIK.

2. Colofon en inhoudsopgave

3. Humanistisch geestelijke verzorging:
VERANDERINGEN ZIJN ONVERMIJDELIJK EN GOED.

4. Joost de Vries: Hoofd krijgsmachtraadsman.
IK STA VOOR POSITIEVE RESULTAATGERICHTE COMMUNICATIE.

8. Popmuziek: Martin Groenewold.
DE DIJK ZIT AL 15 JAAR IN DE LIFT.

10. GEA: in de discotheek.

11. LESSONS LEARNED SPECIAL

13. Directeur Generaal Personeel: Wim Bunnik.
INDRINGENDE CONFRONTATIE.

16. Afdeling Individuele Hulpverlening: Wil Martens.
CONTROLE EN STRUCTUUR KRIJG JE DOOR TE WETEN WAAR JE
AAN TOE BENT.

19. Jan Mooij.
VAN UITDAGING NAAR WANHOOP, VAN WANHOOP NAAR STRIJD.

21. Algemene Federatie Militair Personeel: Bauke Snoep.
DEFENSIE MOET HAAR VERANTWOORDING NEMEN.

24. Militair Geneeskundige Zorg: Kees IJzerman.
IK WILDE LUISTEREN.

27. Nova Zembla: Oscar van der Kroon.
ONBEKEND PROBLEEM, DUS NIEUWS.

29. Tweede kamerleden: Sterk en Hoekema.
EEN STRIJDBAAR DUO.

32. Cartoon: Willy Lohman.
IDEALEN EN TAAK.

33. Prikkels: Cor out
POLITICI DRAAIKONTEN?
Gedicht: Jan Nauts.
IN MIJ WOONT DE DADER.

34. Sport: Hans Wissen.
SPORTPERS MONDDOOD DOOR CRUYFF EN VAN GAAL.

36. Films: Leonore van Opzeeland.
LIAR, UAR. BLOOD AND WINE. BEAVIS EN BUTTHEAD. ALL STARS.

38. In het vizier: Leon Wecke.
OVER DE TOEKOMST VAN DE KRIJGSMACHT.

41. Boeken.

43. Vragen staat vrij: Steven.
GRAAG KIJK IK NAAR EEN VOETBALWEDSTRIJD.
Wie-Waar Raadslieden.

44. Achterpagina: Willy Lohman.



VERANDERINGEN ZIJN
ONVERMIJDELIJK EN GOED

Jaren geleden tekende Willy Lohman onze eerste cartoon over de Geestelijke
Verzorging. Een wat bars kijkend mannetje, met helm en een soort geweertje,
staande op een grote kist met het opschrift: Geestelijke verzorging.
Misschien waren de humanistisch geestelijke verzorgers toen ook wel een
beetje zo: ze stonden op een verhoging, ze hadden wat te bevechten en te
verkondigen .... er moest strijd gevoerd worden, zowel in woorden als in
daden. Het viel ook niet mee, om in zo'n grote organisatie je taak te
kunnen doen, met te weinig mensen en veel tegenwerking: vanuit de
Defensie -en RK en Prot kringen. Wat moesten zij nou ineens met
die Humanisten? Wat moesten de Humanisten met hen???

"Eind jaren '80" veranderde er het nodige, zowel bij Defensie, als ook in de
kringen van de geestelijke verzorgers. Er kwamen meer en meer projecten
waar alle partijen bij betrokken waren: op het gebied van scholing, vorming,
uitzending. Ook op de dagelijkse werkvloer werd de samenwerking gaande-
weg een meer natuurlijke. Maar er bleven ook verschillen, er bleven ook
strijdpunten. Onder leiding van Wim Hey kreeg de Dienst Humanistisch
Geestelijke Verzorging bij Defensie een aanzet tot herbezinning: De
Humanistisch Geestelijke Verzorging is er voor de reflectie, niet voor de
aktie.
En wederom tekende Willy Lohman er een passende cartoon bij.

Ondertussen kijken we tegen de eeuwwisse-
ling aan, en tegen een wisseling van de wacht
op vele plaatsen binnen Defensie.
Zo ook in de Dienst HGV bij Defensie.
Unaniem werd Joost de Vries een jaar gele-
den gekozen tot het nieuwe hoofd van
dienst. Nieuwe bezems vegen schoon??? Iedere
dienst krijgt het hoofd wat hij verdient- dan wel
nodig heeft???
In dit nummer komt Joost de Vries aan het woord,
zijn visie op wat de dienst Humanistisch
~eestelijke Verzorging te doen staat de komende
Jaren.
Gelukkig is Willy Lohman er ook nog, die kon dus
alvast een nieuwe passende cartoon tekenen.
Veranderingen zijn onvermijdelijk en
goed ..... en sommige dingen veranderen
niet wezenlijk maar blijven in essentie
hetzelfde en dat is ook goed.

ot/ja.
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doel niet uit het oog verliest, dat je niet
over de grenzen van je eigen competentie
heen gaat en dat je blijft samenwerken
met de anderen. Voor mij geldt dat naar
mijn eigen humanistische collega's, de
geestelijk verzorgers van de andere de-
nominaties en de hulpverleners uit de
andere werkvelden.
Het heeft geen zin om je uitsluitend sterk
vanuit je eigen identiteit te gaan profile-

heeft een probleem met het concretise-
ren van een geweldsopdracht.
Ik zie het als mijn taak als hoofd van
dienst om te zorgen dat het aanbod van
geestelijke verzorging in de krijgsmacht
goed afgestemd blijft op de vraag er-
naar. Dat de kwaliteit van het aanbod
zo hoog mogelijk is. Als de situatie ver-
andert zul je daar rekening mee moeten
houden. Dan heeft het geen zin om
maar door te blijven gaan op de oude
voet. Een eenvoudig voorbeeld: door
de reductie in onze dienst moeten
raadslieden steeds meer taken gaan
uitvoeren in steeds minder tijd. Dat
vraagt om een heldere analyse van
het hele werkveld. Van een bezin-
ning op de kerntaken en het bijstel-
len van beleid. Het beleid zal gedra-
gen moeten worden door de raads-
lieden, die zullen dus ook mee
moeten denken in het tot stand ko-
men van dat beleid. Het heeft
geen zin als ik het beleid af ga
lopen kondigen, dan heeft
het geen draagvlak en
word ik als de man
met de kruiwagen
vol kikkers....... zie
die maar eens alle-
maal bij elkaar te hou-
den.
Het hoort bij mijn taak om te zor-
gen dat aan alle randvoorwaarden
wordt voldaan voor die raadslie-
den, zodat ze optimaal hun taak
kunnen uitvoeren. Want dat is
toch waar we voor staan.

• Gezamenlijk proces.
Joost: Als je weet waar je heen wilt, je
doel helder hebt, je grenzen voor ogen
houdt en niet te bang bent om een en an-
der krachtig te poneren, dan vind je
bondgenoten.
Dan begin je met elkaar aan dat traject,
dat proces. En tijdens dat proces is het
een voortdurend alert blijven, zodat je je

Joost de Vries laat er geen gras over groeien. Sinds een klein jaar in functie
als Hoofdkrijgsmachtraadsman.
Hij had nog geen eigen bureau, maar voorzag alle raadslieden al wel van uit-
gebreide enquête met het verzoek of dat omgaand, zo volledig mogelijk inge-
vuld terug kon komen.
Zijn computer amper geïnstalleerd, of de analyse van de enquête, zijn mis-
sion statement en taakopvatting rolden eruit. En niet te vergeten: zijn aanbe-
velingen en een informatiebulletin voor de raadslieden.
De eerste raadsliedenvergadering onder zijn leiding: niet meer in een kring
maar in een klas-formatie. Joost ervoor, met overhead projector. Positief re-
sultaatgericht communicerend. We zijn ondertussen weer aan hem gewend:
"collega-baas" Joost. Tussen alle veldverkenningen, collega bezoeken, over-
legsituaties en Haagse zaken in, toch ook tijd en bereid voor een interview.
Lachend:lk heb net een media training gehad

HOOFDKRIJGSMACHTRAADSMAN
JOOST DE VRIES.
Ik sta voor positieve, resultaatgerichte communicatie.

• Taak raadslieden.
Joost: De humanistisch geestelijk verzor-
gers zijn er voor het steunen en begelei-
den van de mens in de krijgsmacht. En
verder dienen geestelijke verzorgers een
bijdrage te leveren aan integratie en hu-
manisering van de krijgsmacht vanuit
een humanistisch perspectief.
Levensbeschouwingen zijn niet statisch,
er is voortdurend ontwikkeling. Ook het
godsbegrip krijgt telkens nieuwe invul-
lingen. Mensen hoeven niet zo nodig
meer bij een (geloofs) club te horen. Ze
worden meer en meer eigen baas. Met
een eigen geweten, eigen waarden en
normen. Toen ik tien jaar geleden deze
dienst verliet, was ik ervan overtuigd dat
het hebben van een individueel geweten
onze enige hoop was. Ondertussen heb
ik geleerd en ervaren, dat er toch ook
nog wel meer nodig is. Het hebben van
een goed functionerend eigen geweten is
een must, maar daarmee alleen kom je er
niet. Je zult ook als mens moeten samen-
werken en samenleven. De raadslieden
in deze dienst zijn stuk voor stuk hoog-
opgeleide, eigenzinnige en gemotiveerde
mensen met een diepgeworteld besef van
het belang van levensbeschouwing en
ethiek. Ze staan achter hun opdracht,
maar hebben ook te maken met een
sterk veranderende krijgsmacht, die een
grote structurele en culturele omslag
doormaakt.

• Taak hoofd van dienst.
Joost: Ik zit hier niet om een boodschap
te verkondigen. Zo zie ik mijn taak niet.
Voor mij ligt het heel simpel: ik ben aan-
genomen door het Humanistisch
Verbond én Defensie met een duidelijke
opdracht. Die opdracht komt voort uit
hetgeen in de grondwet vastligt over de
vrijheid van godsdienst en levensbe-
schouwing voor ieder mens. Mensen die
bij defensie werken, komen in een ande-
re zingevingscontext. Krijgen te maken
met een geweldsopdracht. Ieder mens
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ren. Deze tijd met al zijn veranderingen
vraagt vooral om een open en tot sa-
menwerking bereide opstelling. Zodat
we gezamenlijk kunnen komen tot dat
waar we allemaal voor staan: een kwali-
tatief hoogwaardig aanbod van hulp
aan de militair.
Daar sta ik voor, daar ga ik voor.

• Samenwerking.
Joost: Natuurlijk is het mogelijk en
soms ook noodzakelijk om de verschil-
len tussen de geestelijke stromingen bij
defensie aan te geven. Als je echter over-
tuigd bent van je eigenheid en je bewust
bent van de eigenheid van de ander, hoef
je niet zo nodig meer veel tijd en energie
te steken in jezelf bewijzen.
De essentie in kerntaken bij alle geeste-
lijk verzorgers, ongeacht hun zendende
instanties, is gelijk. Daar dien je je met
elkaar mee bezig te houden. Het aanbod
dat je als totale G.V. doet, moet voor de
hele krijgsmachtorganisatie dekkend
zijn. Daar ben je voor aangenomen. We
worden allemaal uit gemeenschapsgel-
den betaald voor het uitoefenen van die
taak. Dat geld moet niet verspild wor-
den aan muggezifterij, aan naar binnen

• Er was eens .
Er was eens een dominees zoon die
zich veilig en o.k. voelde. Maar zoals
dat wel eens gaat met dominees zoons:
het woord werd wel gehoord, maar
niet helemaal begrepen, het diende
nog getoetst te worden.
Dus ging de zoon op pad, de wijde we-
reld in. Er was nog zoveel wat hij niet
gezien, gehoord en beleefd had.
Hij reisde door de wereld van de
Theologie, onderzocht alles en verge-
leek het met zijn eigen denkbeelden.
Hij vergaarde nieuwe inzichten en ver-
bond die met reeds bestaande. Na een
tijd had hij die wereld wel gezien: er
moest nog Jneer zijn. Hij vertrok, met
achterlating van onnodige geestelijke
ballast. (Onderzoek alles en behoudt
het goede, nietwaar?)
Op dezelfde wijze reisde hij door de
wereld van het Humanisme.
Hij bezocht de landen van Vormers,
de Docenten, de Raadslieden de
Militairen, en de Directeuren. Maar
het land !Jande Managers leverde hem
het meeste op: de vorm waarin hij
voortaan verder wilde reizen.
Hij belandde in het land van Justitie:
de mensen klopten, de taak klopte,
maar het landschap was niet het zij-
ne .
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gerichte discussie waardoor je niet meer
optimaal aan je kerntaken toe komt, nl.
er zijn voor de mensen in de krijgs-
macht.
Wat mijns inziens wel moet gebeuren, is
een betere afstemming tussen alle hulp-
verlenende instanties binnen defensie.
Het helder krijgen van de grijze gebie-
den tussen de verschillende instanties.
Zodat je ook daar je aanbod aan hulp
beter kunt afstemmen op de vraag.
Het gaat tenslotte om cliënten die hulp
en begeleiding nodig hebben.Het mag
niet zo zijn dat een mens, een cliënt in de
kou komt te staan, omdat de hulpverle-
nings instanties niet goed op elkaar afge-
stemd zijn. Helaas zijn er nog teveel situ-
aties waarin dat gebeurt. Een mens in
nood is niet gebaat met elkaar beconcur-
rerende hulpverleners, die heeft gewoon
goede, adequate hulp nodig.
We zullen met elkaar uit de voeten moe-
ten kunnen met de werkelijkheid zoals
die zich presenteert. Vanuit onze visies
zullen we betekenis geven aan die wer-
kelijkheid.
Natuurlijk geven we soms verschillende
betekenissen. Dat hoeft geen probleem
te zijn, als je elkaar maar vindt in de uit-
oefening van taken. Als je maar de moei-

Hij overzag zijn reizen: van onderwijs
naar maatschappijleer, van vormings-
werk naar raadswerk, van directeur
naar manager.

te wilt nemen om met elkaar een klus te
klaren. Dit geldt op micro niveau, maar
ook op meso- en macro niveau. Als je
het proces maar me~ elkaar durft en wilt
aangaan. Daar draait het om. Op het
moment dat je het proces met elkaar
aangaat, hoeven verschillende identitei-
ten met daaruit voortvloeiende visies
nog niet te betekenen dat je het niet met
elkaar eens kunt zijn over de essenties.

Integendeel je vult elkaar aan. Een ver-
schil hoeft geen probleem te worden.
Maar zelfs al wordt het dat: een pro-
bleem wordt pas een ongeluk als je niet
meer met elkaar communiceert. Ik ge-
loof in positieve resultaat gerichte com-
municatie. En natuurlijk zie ik dat er
verdergaande mogelijkheden zijn tot sa-
menwerking en betere afstemming met
de andere geestelijke verzorgers bij de-
fensie. Zaken als zorg en aandacht voor
de mens dienen centraal te staan.
Bezinning, begeleiding, vorming, advies
en ethiek zijn de hoofdzaken. Zowel in
individuele- als groepsgerichte contac-
ten. Op kazernes en tijdens uitzendin-
gen. Daarnaast zijn er natuurlijk moge-
lijkheden tot verdere samenwerking en
betere afstemming met de hulpverleners

Hij had hard gewerkt, resultaten ge-
boekt, bijgedragen geleverd en veel ge-
leerd en beleefd. Hoe nu verder?
Hij bezag zichzelf: hij wist wie en wat
hij was. Kende zijn sterke en zwakke
kanten. Had zijn denkbeelden helder.
Wist hoe hij verder wilde en wat hij te
bieden had. Ergens moest nog een
land te vinden zijn waar hij al het ge-
leerde, al het ervarene, al het beleefde
weer om kon zetten in goede daden.

Met een heldere boodschap en passen-
de vorm ging hij op zoek naar het pas-
sende landschap. Waar komen theolo-
gie, humanisme, vorming, maatschap-
/Jij, hulpverlening, krijgsmacht en ma-
nagement samen? Waar is het ook
nog spannend, boeiend en leerzaam?
Waar kan hij al zijn werk energie nog
kwijt? Waar kon hij iets betekenen
!Jaar anderen? Waar kan hij construc-
tief met anderen samenwerken?
Nieuwe doelen realiseren? Waar is zijn
nieuwe werkveld?
Ach het lijkt wel een sprookje .....
Er was eens een dominees zoon .
die neuriet met plezier: het leven is een
Krijgsbanier .



uit de maatschappelijke- en psychologi-
sche- en medische diensten.

• Mission statement.
Joost: Ik denk dat ook voor de dienst
HGV een mission statement van belang
is. Een mission statement bestaat uit
twee delen; voor mezelf zou ik het onge-
veer als volgt formuleren.

1. De definitie van de maatschappelijke
functie van de organisatie. Het domein
waarbinnen de organisatie opereert, als-
mede de keuze van diensten die binnen
dat domein worden geleverd. Dus: be-
staansrecht en essentie van de organisa-
tie.

2. De wijze waarop de organisatie deze
definitie gestalte geeft: het leidend con-
cept. Deze meer onderhuidse doelstel-
ling in combinatie met een (zeer beknop-
te) visie op de toekomst geeft richting en
commitment.

bel trekken als er dingen fout gaan in de
organisatie, daar zijn we ook voor inge-
huurd. Niet als een luis in de pels, maar
vanuit een humanistische opstelling en
dat betekent dus ook: oog hebben voor
en erkennen dat de militaire organisatie
in een veranderingsfase zit. Dat wil ook
zeggen: militairen en ambtenaren die
zich inzetten voor een zo humaan moge-
lijke context binnen dat uiterst moeilijke
bedrijf, ook de erkenning geven voor die
inzet.
Kortom ook naar de militairen toe geldt:
mogelijkheden zien en onderzoeken tot
verdere samenwerking en betere afstem-
ming.
Ook daar het proces aangaan. Dat kan
alleen maar tot meer kwaliteit leiden.

Daar wil ik aan werken, samen met ie-
dereen.

Er was eens een dominees zoon en hij
werd manager. Hij neuriet met plezier:
het leven is een krijgsbanier.
Joost is terug van weggeweest. We wa-
ren er even stil van. Maar niet lang .....
er is werk aan de winkel: er dienen pro-
cessen aangegaan te worden samen-
werken afstemmen essenties vin-
den ..... dus zullen we doorgaan .... met
Joost voorop. Met een kleine humanisti-
sche aanpassing neurie ik: Zing, bezin,
huil, lach, werk, leef en verwonder. .....
tja.

ouja.

Uitgaande van het in de grondwet ver-
ankerde recht dat ieder heeft om zijn of
haar godsdienst of levensovertuiging, in-
dividueel of in gemeenschap met ande-
ren, vrij te belijden en te beleven, levert
de HGV in de krijgsmacht, mede in het
kader van het streven van het ministe-
rie naar kwalitatief hoogwaardige
personeelszorg en nazorg en onder
de erkenning van de overheid dat de
militair wordt gesteld voor een
existentieel problematische en et-
hisch geladen werk- en leefsitu-
atie, overal in de krijgsmacht
waar daar vraag naar is, vanuit
de humanistische levensbe-
schouwing, geestelijke zorg bij
existentiële vragen en nood.

De humanistische geestelijk ver-
zorger onderhoudt, op basis
van vrijplaatspositie en ambts-
geheim en door voortdurend
bereikbaar en beschikbaar te
zijn, vertrouwensrelaties met
militairen en direct betrokken
relaties; gaat professioneel om
met hun existentiële- en ethi-
sche vragen en problemen; .Ie-
vert een bijdrage aan integratie
en humanisering van de krijgs-
macht vanuit humanistisch
perspectief .

• Samenvatting.
Joost: Het draait telkens om
hetzelfde: Defensie maakt een
enorme structuur- en cultuur
omslag door. Daarin zijn wij
allemaal zowel betrokkenen
als mede-verantwoordelij-
ken. Hoe meer en beter wij
als hulpverleners samenwer-
ken en afstemmen op elkaar,
des te meer kwaliteit kunnen
wij dan gaan bieden aan de
mensen waar het toch uiteindelijk
allemaal om draait.

In de hectische periode die defensie
nu doormaakt, moeten we aan de

Joost de Vries: aan werklust geen gebrek,
welk pak hij ook aanheeft.
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DE DIJK
ZIT AL

VIJFTIEN
JAAR IN DE

LIFT
Of het niet gaat vervelen om twee

keer per jaar in, pak 'em beet,
Paradiso op te treden? Zanger Huub

van der Lubbe van De Dijk ant-
woordt ontkennend. We spelen op
prachtige podia, altijd voor volle
zalen. Echt, elke keer valt er weer
wat te winnen. Sommige mensen

komen voor het eerst kijken, hebben
ons nog nooit zien spelen. Die men-
sen moet je ook kunnen overtuigen.

De zanger slaat de spijker op de kop.
Vijftien jaar na de oprichting van de
band groeit het publiek van De Dijk nog
steeds. Van het pas verschenen (tiende)
album 'De stand van de maan' werden
in de eerste twee weken al 35.000 exem-
plaren verkocht. Hoe klef het ook mag
zijn, daar zijn we echt wel trots op, zegt
bassist Hans van der Lubbe, Huubs
broer. Een gouden of platina plaat
spreekt tot de verbeelding van iedere
muzikant. Het is toch een vorm van
waardering.
De Dijk trekt niet alleen steeds méér pu-
bliek, de groep liefhebbers wordt ook
gevarieerder. De meeste concertbezoe-
kers zijn tussen de 20 en 35 jaar oud,
zegt Hans. Maar je hebt ze ook van 18
en van 50. Zeker de laatste jaren wor-
den de verschillen steeds groter.
De stand van de maan is een album zo-
als je dat inmiddels van De Dijk kunt
verwachten. De tien nummers liggen
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stuk voor stuk in het verlengde van de
reeds lang geleden ingeslagen weg:
Nederlandstalige soul en rhythm &
blues, die doet terugdenken aan de mu-
ziek van Amerikaanse grootheden als
Otis Reddin~ en James Brown. Niet ver-
nieuwend ot schokkend, zegt Huub van
der Lubbe. Dat weten we zelf ook wel.
Maar het is de muziek waarmee we zijn
opgegroeid, waarin we ons volledig
thuisvoelen.
Conventioneel of niet, de arrangemen-
ten (van drummer Antonie Broek) zijn
vaak verrassend en voegen veel toe aan
het bekende Dijk-geluid. Een belangrij-
ke rol is uiteraard opnieuw weggelegd
voor trompettist Mike Booth en saxofo-
nist Roland Brunt van de Hot
Haarlemmerdijk Homs. Zij zijn bijna
een vast onderdeel van de band gewor-
den, zegt Huub. Zeker emotioneel, qua
vriendschap en samenwerking, horen ze
bij De Dijk. Live gaan ze ook altijd mee.

Maar de blazers komen niet met teksten
of eigen muziek. Zodoende bestaat de
harde kern van De Dijk nog steeds uit
de vijf bandleden die er al sinds de op-
richting bij zijn.
Een jaar of twee geleden verscheen van
Van der Lubbe de bundel 'Melkboer
met de blues', een indrukwekkende ver-
zameling songteksten. Sommige recen-
senten meenden er zelfs echte literatuur
in te ontdekken. Dat is leuk, maar zeker
niet mijn eerste uitgangspunt, aldus de
zanger. Ik probeer in begrijpelijke zin-
nen de kern van de zaak weer te geven.
Zonder moeilijke woorden. Gewoon zo-
als mensen op straat tegen elkaar pra-
ten.
De onderwerpen op de nieuwe plaat va-
riëren van racisme ('Heb je het hart', dat
twee jaar geleden als single verscheen)
tot eenzaamheid ('Stampvol café') en
hoop ('Laat het vanavond gebeuren').
Elk woord komt recht uit het hart.



Zonder franje, maar met volle overtui-
ging. De Dijk is nu eenmaal synoniem
voor gevoel en passie.
Over het geheel genomen klinkt De
stand van de maan positiever, hoopvol-
ler dan de vorige cd, 'De blauwe schuit'.
"Wanhoop niet, wanhoop nooit", zingt
Huub van der Lubbe letterlijk in het af-
sluitende nummer. Ik ben blij dat de cd
een positief beeld achterlaat, zegt hij.
Misschien dat sommige mensen er troost
of hoop uit zullen putten. Wanneer je
met de opnamen bezig bent, heb je geen
idee hoe de totale indruk zal worden.
Op dat moment telt alleen wat we er zélf
van vinden.
Hans van der Lubbe legt uit: Het is be-
langrijk dat de tekst en de muziek qua
sfeer bij elkaar passen. Uitgangspunt is
altijd de tekst van Huub. Hij schrijft die
zonder rekening te houden met het vaste
stramien van een ritme en een melodie-
lijn. De muziek maken we er pas later

bij, in de juiste sfeer.
Het resultaat is altijd typisch De Dijk,
herkenbaar uit duizenden. De band is in
deze bezetting een soort winning team,
vindt Hans van der Lubbe. Alles past
precies in elkaar. Dat is belangrijk, zelfs
voor de allergrootsten. Neem bijvoor-
beeld Paul McCartney. Sinds The
Beatles zijn. gestorven, heeft hij nooit
meer hetzelfde niveau gehaald. En dat
terwijl er in Wings waarschijnlijk betere
muzikanten rondliepen. Met de Stones is
het net zo. Charlie Watts is technisch ge-
zien geen werelddrummer. Maar is zó
heerlijk herkenbaar.
Jarenlang was Michiel Hoogenboezem
(Ten Sharp, Normaal, NoNoSay, Loïs
Lane, en anderen) de vaste producer van
De Dijk. Maar De stand van de maan is
- net als 'De blauwe schuit' trouwens -
geproduceerd door drummer Antonie
Broek en John Sonneve1d. Het geluid
lijkt daarmee rauwer, heftiger te zijn ge-

worden. Hans: We hebben zólang met
Michiel samengewerkt, dat we elkaar op
den duur geen verhaal meer te vertellen
hadden. Zo werkt dat nu eenmaal. Maar
bij radio-optredens doen we nog steeds
een beroep op hem. Michiel is in de eer-
ste plaats een geweldige radio-man.
Het bedrijf De Dijk draait de komende
maanden op volle toeren. Tot aan de zo-
mer treedt de band drie, vier keer in de
week op. In totaal moeten daarvan on-
geveer 15 mensen leven. Een hele druk,
zou je zeggen. Maar de bandleden blij-
ven er nuchter onder. De druk zou veel
groter zijn wanneer het plotseling wat
minder ging, zegt Hans. Maar daarvan
is totaal geen sprake. Na vijftien jaar zit
De Dijk nog steeds in de lift.

Martin Groenewold
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aar zit je vriend?', vraagt de jongen Heel leuke verpleegsters en ook een paar aardige broeders.
geïnteresseerd aan Gea die een beetje in Een keer mocht ze de broeder een beetje helpen bij de verzor-

de war is van zijn gezellige aandacht. ging van haar grootmoeder. Toen hij vroeg of ze ook ver-
'In Oirschot, bij 13 Mechbrig.' pleegster wilde worden wist ze dat haar keus gemaakt was.

'Mechbrig?' 'Vind je het niet eng? Ik houd met van de geuren die Je lil een
'Jij zit toch ook in het leger?' . ., . ziekenhuis ruikt.'

'Ja, maar bij luchtmobiel, defensie IS groot en Ik Zit er nog met 'De eerste stage is al voorbij en ik vind het nog steeds I~uk..'
zo lang bij.' 'Ik houd meer van de vrolijke kant van het leven. Een blerqe,
'Wat moet iemand doen als ie bij luchtmobiel zit?' goede muziek en af en toe lekker swingen. Houd jij ook van
'Lopen! Wij zijn de mensen waar het om draait bij defensie, in- dansen?'
fanterie, het zwaarste wapen.' 'Goed idee, kom!'
De laatste opmerking valt niet goed bij Gea. Wat Barto doet Als ze op de dansvloer staan is het nummer net afgelopen.
lijkt haar ook erg belangrijk. Ze staan even in een soort van tussentijd, verlegen met el-
'Als het zo'n zwaar wapen is mag je wel meer gaan trainen, zo kaars aanwezigheid. Maar dan verlost 'May-day' hen van al-
sterk zie je er niet uit.' Ie moeilijkheden. Gas! Sjakie springt op als geschrokken
Inpakken en wegwezen, denkt Gea. Wat wild, naar links, naar rechts, aange-
heeft ze in deze discotheek nog langer te schoten door het vuur van de onder-
zoeken? Ze kijkt op haar horloge, bijna buik. Gea reageert veel rustiger op het
twaalf uur. meeslepende ritme. Ze geniet er wel
'Infanterie is geen wapen?' van. Ook van Sjakie die zijn wilde blik-
'Je zegt het net zelf!' ken inruilt voor een lichte loens wan-
'Ze noemen het een wapen, maar eigenlijk neer hij Gea in de ogen kijkt.
is het een groep militairen die vooral 10- Op de dansvloer wordt het voller en
pend in de voorste linies moeten vechten.' voller. Meer mensen voelen het opzwe-
'Ik vind het allemaal maar knap lastig, al pende ritme dat hard op het lichaam
die vreemde woorden. En jullie doen alle- bonkt.
maal zo stoer. Nooit eens iemand die er En dan gebeurt het. Gea krijgt een duw
gewoon over kan praten.' in haar rug. Ze valt naar voren en in de
'Doet jouw vriend dat ook niet?' armen van Sjakie die even ook niet
Waarom zegt hij dat nou? Nu moet ze iets weet wat er met Gea gebeurt. Hun
gaan zeggen dat ze niet wil zeggen. hoofden zijn heel dicht bij elkaar. Ze
'Hij is niet van mij. We zijn niet van el- ruikt zijn huid wat, 0 wonder, maakt
kaar.' dat ze zich aan hem vastklampt. Sjakie
'Dat klinkt stimulerend. Zo'n vriendin reageert onmiddellijk met zijn lippen
heb ik nou altijd gewild, iemand die op op haar blote schouder. Nooit geweten
haar eigen benen kan staan.' dat zweet zo lekker kan zijn, denkt hij
'\XTaarom?' en voor ze het goed beseffen zoenen ze
'Waarom? Zal jij zeker niet weten. ~aelkaar met de tong.
Omdat het niet goed is als je elkaars bezit Gea wil ergens, om onverstaanbare re-
wordt, daar wordt je alleen maar een za- denen stoppen, maar laat niet los. Ze
mer van. Alsof je steeds iets mist, die an- wil geen afscheid nemen van dit heerlij-
der, maar ook je vrijheid.' 'cl cl' h k ke gevoel. Ze wil leven. En in de armen
Het is alsof hij in haar hoofd heeft kunnen In e IScot ee van Sjakie heeft ze het gevonden. Weg
zien, zo voelt het. Deze gekke, mooie jon- eenzaamheid. Welkom aandacht.
gen zegt precies wat ze voelt. Ja, ze heeft Minutenlang loodst Sjakie haar door
een relatie en ook ja, ze voelt zich sindsdien regelmatig heel een- de dansende menigte. Ze gaan arm in arm, huid op huid, met
zaam. Gezellig, ik heb een vriend. Niet dus! Hij is altijd weg. lippen die steeds weer opnieuw elkaar opzoeken. Als ze door
'Heb ik gelijk of niet.' het kijkende publiek heen zijn neemt de betovering af.
'Ik weet het niet. Zoals ik al zei, we hebben een wat vrije relatie.' 'Ik wil ontzettend graag met je vrijen', zegt Sjakie.
Ze vindt het vervelend dat ze niet vrijuit kan praten. Praten 'Ik ook met jou'.
voelt als verraad. Maar het liefst zou ze het hebben uitge- Gea voelt zich heel dichtbij. Maar ze voelt ook dat er iets
schreeuwd.IK VOEL ME ZO EENZAAM. niet klopt. Wat moet ze nu? Is ze eigenlijk al niet vreemd ge-
'Heb ik niet een beetje gelijk? Ik kan aan je gezicht zien dat je gaan? Wat is vreemdgaan eigenlijk? Tongzoenen? Help! Dit
hem al weken niet gezien hebt. Een plus een is twee, zo simpel is is niet goed. Ze bedenkt dat Barto dit nooit goed zal vinden.
het. Je mist hem, voelt jezelf alleen, gaat met je vriendin uit, Paniek groeit om haar heen als een windvlaag die haar koud
voor een deel omdat je weet dat hij ook zijn pleziertjes heeft, en en angstig maakt. Maar ook heet.
merkt dan in de discotheek dat iets je tegenhoudt om eens lek- 'Sjakie?'
ker de bloemetjes buiten te zetten. Lang leve de relatie.' Hij reageert met een zoen.
'Je hebt een slim bekkie, ... .' 'Niet doen.'
'Noemt u mij maar Sjakie, om u te dienen mevrouw.' Ze ziet hem nu alsof ze hem voor het eerst ziet, is verbaasd
'Barto is..' over dat ene oog dat steeds, meer dan eerder op de avond,
Hij laat haar niet uitpraten. Niets is vervelender, zegt hij, wan- naar haar rechter borst blikt. In Godsnaam, welk oog moet
neer een meid over haar heimwee vertelt en al helemaal niet ze aankijken? Jessus, zoiets maakt haar nog onzekerder dan
wanneer het onderwerp een andere gozer is. ze al is.
'Vertel over jezelf. Iemand wordt veel mooier wanneer hij over 'Het is niet goed. Ik heb verkering, het mag niet, het kan
zichzelf mag vertellen.' niet.'
'Jij bent vreselijk!' Even voelt het alsof ze zich moet losvechten uit zijn armen.
'Verliefd, het klopt.' Hij wil haar niet loslaten. In zijn ogen ziet ze tranen: zijn ant-
Ze hoort het gewoon niet. Ze voelt alleen dat zijn aandacht woord.
haar hart goed doet. Ze voelt dat langzaam haar eenzaamheid 'Het spijt mij ook, maar het heeft niets met jou te maken. Je
als een sluier van haar wordt weggenomen, bij ieder woord dat moet mij geloven, Sjakie.'
over haar lippen komt. Heel gewone verhalen vertelt ze, over Sjakie? Wat een lullige naam eigenlijk. Sjaak past veel beter.

wat ze later wij doen en worden. Ze vertelt dat ze graag wil Langzaam doet ze een pas achteruit. Hij zegt nog steeds
reizen, dat ze naar Italië wil (dat dat vanwege Barto's fa- niets. Een afschuwelijk kale stilte bij een muur van lawaai.

milie is, vertelt ze niet). Maar eerst wil ze haar oplei- Nog een pas. En nog een. Nu omdraaien en niet meer omkij-
ding afmaken, HBOV, de verpleging. Hoe ze tot die ken. En weten dat het niet is uit te leggen.

keuze is gekomen? Haa r oma is in het ziekenhuis
overleden, in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Maria.
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De Directeur Generaal Personeel, Drs. W.J.M. Bunnik:
INDRINGENDE CONFRONTATIE

De DGP, het AIH, de AFMP, de MGZ, de Pers en de Politiek.
LESSONS LEARNED



LESSONS LEARNED

Wat hebben Wim Bunnik, Wil
Martens, Jan Mooij, Bauke Snoep,
Kees IJzerman, Oscar van der
Kroon, Jan Hoekema en Mieke
Sterk met elkaar gemeen?
Zo op het eerste gezicht heel weinig,
behalve dan het meest voor de hand
liggende: het zijn mensen. Bestaande
mensen, in meer of mindere mate
zelfs bekende mensen.
Ze zijn allemaal Nederlanders,dat is
geen verdienste, alleen een overeen-
komst. Ze zijn allemaal te vinden in
het volgende katern, dat is niet al-
leen een overeenkomst, maar ook
een verdienste: hun verdienste.
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Wim Bunnik is Directeur Generaal
Personeel bij defensie, kortweg de DGP.
Hij siert niet alleen onze voorplaat, maar
hem siert nog veel meer. Een heel groot
deel van het katern had niet geschreven
kunnen worden zonder zijn professionele
en persoonlijke inzet. Nu is het niet zo
dat Wim Bunnik tijd of zelfs maar enige
ambitie heeft om ons blad te vullen, hij
heeft wel wat anders te doen. Zijn aan-
wezigheid in dit blad heeft te maken met
zijn motivatie, zijn inzet en zijn actief
handelen voor een grote groep mensen
binnen defensie die anders mogelijk nog
steeds van het kastje naar de muur ge-
stuurd zouden worden. Lessons learned:
bij de DGP geen loze woorden, maar een
actief beleid, in ieder geval in deze zaak.
Dat siert hem. Daar zijn veel mensen
hem erkentelijk voor.
Een topambtenaar met niet alleen een
menselijk gezicht, maar ook een mens-
waardige handelswijze: eerlijk en recht-
vaardig.

Wil Martens is plaatsvervangend hoofd
van de Afdeling Individuele Hulpverle-
ning bij Koninklijke Landmacht. Een ui-
terst bescheiden man, militair opgeleid,
maar hulpverlener in hart en nieren, ge-
pokt en gemazeld binnen defensie, met
een aantal uitzendingen op zijn naam.
Hij heeft een hekel aan publiciteit, maar
hart voor mensen in nood. Zijn strijd
geldt voor mensen en zorgvuldigheid in
juiste procedures en afspraken.

Jan Mooij is de voorvechter van de
groep van 27, de groep die zowel bij de-
fensie, als de politiek, als de pers aan-
dacht vroeg voor een van de moeilijkste
en noodzakelijkste lessen die defensie te
leren had (en vooral moet blijven oefe-
nen, tot het er als een drill inzit): mensen
hebben recht op eerlijkheid, zorg en er-
kenning. Mensen horen niet in een doof-
pot, hun problemen -opgelopen tijdens
actieve dienst bij defensie- ook niet.

Bauke Snoep is voorzitter van de
Algemene Federatie Militair Personeel,
kortweg de AFMP, de vakbond.
Voor een ieder die al langer in het defen-
sie bedrijf rondloopt is Bauke Snoep
geen onbekende. Dat hij zich ook in de-
ze zaak, vanuit zijn verantwoordelijk-
heid als vakbondsman, maar zeker ook
als mens heeft ingezet, siert hem. Bauke
spreekt voor zichzelf.

Kees IJzerman, Hoofd Afdeling Militair
Geneeskundige Zorg van de Directie
Militair Geneeskundig Beleid, kortweg:
H-AMGZIDMGB.
Kees I]zermans heeft als mens, als arts en

als hooggeplaatste functionaris het nodige
te zeggen over de medische kant van deze
casus: hij laat zich meer en meer horen.
Zijn er in de medische lijn nog lessen te
leren?

Oscar van der Kroon, programma-ma-
ker van o.a. Nova en Zembla. Oscars'
programma's hebben geen sensatie ele-
menten, maar registreren recht door zee.
Oscar houdt ook niet zo van persoonlij-
ke publiciteit, maar heeft als betrokken
buitenstaander wel een heel heldere visie
op het defensie bedrijf.

Jan Hoekema en Mieke Sterk, tweede
kamerleden met defensie in hun porte-
feuille. En niet alleen maar op papier.
Beide zetten zich ver buiten hun vakge-
bied in voor mensen in de defensie orga-
nisatie. Mieke trok een camouflagepak
aan en liep tijdens het paas reces een
week mee in de AMO opleiding van het
schoolbataljon in Ermelo. Jan maakt
zich ook sterk voor individuele zaken.
Indrukwekkende mensen, die zich van-
uit hun geweten, hun functie en vanuit
medemenselijkheid laten leiden in het
Haagse. Mensen waardoor je weer ver-
trouwen krijgt in het politieke gebeuren.

Wat hebben al deze mensen met elkaar
gemeen, verder dan dat ze betrokken wa-
ren vanuit hun eigen vakgebieden bij de
groep van 27, de zgn. jungle zieken???
Ze betekenden voor de betrokkenen:
HOOP; hoop op erkenning, hoop op
zorg, hoop op herstel.
Ze betekenden voor defensie: dat doof-
potten maar ten dele werken, dat het
professioneler, eerlijker en menselijker is
om het principe van lessons learned ook
daadwerkelijk toe te passen.
Het laatste wat deze mensen met elkaar
gemeen hebben, is dat ze Raadsvrouw
Klazien van Brandwijk- Wiltjer kennen.
En dat zegt alle betrokkenen meer dan
genoeg.
Ze heeft het bijzondere talent om men-
sen zowel professioneel als persoonlijk
te raken.

Deze Lessons Learned gaat niet over de
juridische verantwoordelijkheid van de-
fensie, maar over een morele zorgverant-
woordelijkheid. Daar kunnen de
Veteranen van buitenlandse missies
sinds 1945 over mee praten. Maar ook
de mensen die betrokken waren bij de
Hercules ramp, en de Asbest affaire.
Morele zorgverantwoordelijkheid gaat
altijd over mensen.
LATEN WE VOORAL DE MENSEN
NIET VERGETEN.

oUJa.



DIRECTEUR GENERAAL PERSONEEL:
WIMBUNNIK
Indringende confrontatie
Tien april 1997, op weg naar Den Haag horen we op het nieuws de laatste berichten over de asbestproblematiek in
de Cannerberg. We vragen ons af of dat ook in het pakket van de Directeur Generaal Personeel zit en hopen dat hij
de tijd die is vrijgemaakt om met EGO te praten over de Jungle-ziekte, nog heeft. Den Haag binnen komen is niet
eenvoudig en omdat we gewaarschuwd zijn dat de Kalvermarkt nog altijd 'open ligt' besluiten we de auto te parke-
ren in een garage bij het station. Na een wandeling over open gebroken trottoirs en straten bereiken we het gebouw
waarin de DGP is gehuisvest. Identiteitskaarten moeten ingeleverd, we krijgen een bezoekerspasje en de secretaresse
wordt gebeld. De deur wordt ontgrendeld en we mogen wachten in de hal. Na enige tijd worden we gehaald en pre-
cies om half twee stappen we het bureau van de DGP binnen. Een ruime smaakvol ingerichte kamer. Het is aan ons
of we 'hoog' of 'laag' willen zitten. De keuze valt op laag. Koffie en thee worden geserveerd en het interview kan
starten, maar: het is handig als u nog even uitlegt wat de bedoeling is. De afspraak is al enige tijd geleden gemaakt.
Naast alle reguliere zaken wordt veel van mijn aandacht op dit moment gevraagd voor het asbestdossier. De toe-
lichting word gegeven en na enig gerommel met de cassette-recorder gaat het gesprek van start .

• Personeelszorg inhoud
geven
Directeur Generaal Personeel van
Defensie, drs. W.J.M Bunnik: Het was
begin 1995 dat ik van het Jungle-syn-
droom hoorde. Het probleem van de
zieke Cambodja-gangers had zich in de
Koninklijke Landmacht afgetekend.
Vervolgens was er aan de orde dat de
mensen vroegen om een onderzoek naar
de oorzaken van hun ziekzijn. Als cen-
trale organisatie kregen we daar begin
'95, uit verschillende richtingen, signa-
len over. De vraag speelde waar een on-
derzoek zou kunnen worden onderge-
bracht. Vanuit de KL-staf kwam naar
ons toe dat er sprake van was om het
onderzoek in het militair hospitaal in
Utrecht te plaatsen. Ik heb toen indrin-
gend geadviseerd dat niet te doen. Men
moest zich realiseren dat het om een ta-
melijk gevoelige zaak ging. Voor wat be-
treft deskundigheid heb ik alle vertrou-
wen in het militair hospitaal. Om bij
voorbaat iedere verdenking weg te ne-
men vond ik dat het bij een extern insti-
tuut moest worden ondergebracht. Ik
hield er serieus rekening mee dat er mis-
schien niets gevonden zou worden. En
de ervaring leert dat een dergelijk resul-
taat met zich kan brengen dat we de ver-
denking op ons zouden laden als zouden
wij niet alle mogelijkheden hebben on-
derzocht. Of er belang bij hebben niet te
weten wat de oorzaken zijn. We moes-
ten ons ook realiseren dat het om een
bijzonder gevoelige zaak ging. Wij kun-
nen nog zulke goede bedoelingen heb-
ben, als mensen niet tevreden zijn met de
resultaten van een onderzoek gaan an-
dere mechanismen spelen. Als DGP ben
ik ook verantwoordelijk voor perso-
neelszorg. Ik moet die zorg voor mensen
inhoud geven. En als ik zie dat een grote
groep mensen, door de krijgsmachtdelen
heen, beschadigd raakt of ziek wordt
door dit soort operaties, dan zal ik daar
als functionaris op moeten reageren.
Moeten kijken wat ik daar beleidsmatig

EGO /JUNI 1997 - 13



mee kan doen. Ik heb erop aangedron-
gen deze zaak serieus te nemen en mijn
best gedaan om psychische stigmatise-
ring te voorkomen. Het eerste onafhan-
kelijk medisch onderzoek is, nadat het
op andere plaatsen vastliep, in de zomer
van '95 mede door mijn inspanningen in
het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft
terecht gekomen.

PSYCHISGH
De suggestie was dat het all.emaal
wel psychisch zou zijn, alsof Je dan
geen recht op begeleiding en steun
zou hebben.
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• De onderzoeksresultaten
Bunnik: De resultaten van de onderzoe-
ken, zowel het medische uit Delft, als het
psychologische van het AIH, zijn eind
december '95 gepresenteerd. 's Och-
tends heb ik de deelnemers aan het on-
derzoek in het Coornherthuis op de
hoogte gebracht van de resultaten. Er
was een gespannen sfeer. Veel kritische
geluiden. Er was geen eenduidig beeld
uit het onderzoek te halen en mensen
waren niet blij met de resultaten. Ik kon
die reacties wel plaatsen, maar vond ze
niet rechtvaardig. Het was een onafhan-
kelijk onderzoek. Met specialisten op
het gebied van tropische ziekten was een
onderzoekschema samengesteld. Naar
mijn idee hadden we al het mogelijke ge-

daan. En zeer zorgvuldig
gedaan. Iedereen kreeg
het aanbod voor verder
individueel onderzoek
en ik stelde voor om de
onderzoeksgroep op te
heffen. De gedachten-
gang daarbij was dat
groepsvorming wellicht
negatief zou kunnen
werken op herstel. De
groep reageerde daarop
verbolgen, bijna agres-
sief. Er was zoveel wan-
trouwen, dat was niet te
overbruggen. 's Middags
heb ik de pers geïnfor-
meerd over de resultaten
van de onderzoeken .

• Pers en Politiek
Bunnik: In de periode
daarna is de groep van
27 er bijzonder snel en
indringend in geslaagd
om de pers en de politie-
ke aandacht te mobilise-
ren. En om de problema-
tiek over de grenzen van
de krijgsmachtdelen te
krijgen. Er was een t.V.-
uitzending van ZEM-
BLA, waar de problema-
tiek uitvoerig werd uit-
gemeten. De groep van
27 werd in een besloten
zitting gehoord door de
2e Kamer. Er kwam
een besloten hoorzitting
waar wij, als defensie-
functionarissen die bij
deze zaak betrokken wa-
ren, ons verhaal konden
doen. Dat alles mondde
uit in het Algemeen

Overleg over Nazorg na VN-missies op
5 juni '96. In die tussenliggende tijd heb
ik de zaken nog eens geëvalueerd. Ik
had, vanaf het moment dat ik werd ge-
confronteerd met de Jungle-ziekte, het
Cambodja Klachten Complex, al het
mogelijke gedaan om de zaak in goede
banen te leiden. Het onafhankelijke me-
dische onderzoek in Delft onderge-
bracht, getracht psychische stigmqtise-
ring te voorkomen en de zaak serieus ge-
nomen, heel serieus genomen. En kwam
tot de conclusie dat ik al het mogelijke
had gedaan.

• Stress
Bunnik: De problematiek van de zoge-
naamde Jungle-ziekte kan een fysiek-



LASTIG
Het is heel lastig dat mensen die mij zie~
denken dat ik niet (meer) ziek ben. Dat IS
naast het niet weten waar ik medisch ge-
zien uiteindelijk uitkom een van de moeI-
lijkste zaken. Ik ben optimistisch .van
aard, doe mijn best om er met ziek Ult:e
zien. Smeer ladingen make-up op :nlJn
gezicht, trek wat gezelligs .~a~ en zie er
dus niet ziek uit. Dan schrllf Ik ook "nog
wel eens wat voor de "groep van 27 . En
zit daar de bijeenkomsten VOOL..Voor
sommige mensen is dat niet te be~rlJpen.
Zij zien niet dat ik na dat kwartiertje ~om-
puteren een uur op de bank lig. Dat Ik na
een ochtend op het MRCde hele middag
moet slapen. Na bezoek van een uurtje
twee uur moet rusten. En ga zo ma~r
dOOL.. Niet dat iedereen me nu zielig
moet vinden. Maar soms heb ik het gev~el
dat je als je ziek bent ?ok niet mag genie-
ten en profiteren van Je goede momenten~
Voor mij is schrijven en met mensen om
gaan mijn lust en leven dus als het even
kan probeer ik dat.

medische, een psychische, of een emotio-
nele oorzaak hebben. Of een combinatie
daarvan. Ik heb begrepen dat bijvoor-
beeld stress ten tijde van het vaccineren
waarde-veranderingen tot stand kan
brengen. In die zin dat het de werking
van ent-stoffen kan beïnvloeden. Ook
kunnen omstandigheden in het uitzend-
gebied een rol spelen. Zo ook vaccina-
ties, malaria-profilaxe. Alles is open. Ik
hoop dat het onderzoek van Professor
Van der Meer onder de 2900 Cambodja
gangers inzicht zal verschaffen in de om-
vang van de problematiek, de ziektepa-
tronen, de oorzaken en mogelijk ook be-
handelmethoden. Op de eerste plaats
voor de mensen die ziek zijn. Daarnaast
is het voor de organisatie van belang in-
zicht te krijgen om in de toekomst zaken
als deze te voorkomen, als dat even kan.
Ik ben al langer bewust van de impact

VRESELIJK
Het was ongelooflijk te horen dat er nog
iemand was die dezelfde klachten had.
Het was heel dubbel. Ik vond het vreselijk
voor die ander maar aan de andere kant
was ik ontzettend blij. Eindelijk herkende
iemand mijn verhaal, herkende ik ie-
mands verhaal. Opeens ben je niet meer
zo eenzaam in je ziek zijn. kan je delen.
Binnen de AAI (aan- en afvoertroepen),
waren er wel meer mensen die niet lekker
in hun vel staken, maar zo ziek als ik was
niemand. Ook waren er verhalen over ma-
riniers die niet topfit waren. maar daar
bleef het bij.

die stress op mensen kan hebben. Stress
is een niet te onderschatten factor.
Zonder nu alles daar onder te willen
schuiven. Maar er moet mee worden
gerekend, net als overigens alle andere
mogelijke factoren.

• De organisatie moet leren
leven met uitzendingen
Bunnik: De organisatie moet leren le-
ven met uitzendingen. En met de in-
zichten die na 1992/1993 zijn verkre-
gen (de nota preventie is pas na '93
uitgekomen) te weten dat ingecalcu-
leerd moet worden dat 5'1'0 van de
mensen beschadigd terug zal keren.
Een indringend probleem. Het heeft
ons het inzicht gegeven dat de organi-
satie het besef moet ontwikkelen dat
deelnemen aan uitzendingen een dool-
hof is. Maar ook een weg die gegaan
moet worden. Daarnaast moet er een
cultuuromslag plaatsvinden. De orga-
nisatie moet zich er meer van bewust

worden dat de macho-cultuur, een mili-
tair kan niets overkomen, een achter-
haalde is. Dan moet er vanuit de mensen
die worden uitgezonden, en hun thuis-
front, een vertrouwen zijn, dat er echte
betrokkenheid vanuit de organisatie is.
De organisatie kan dat vertrouwen ont-
wikkelen als er adequater wordt op ge-
treden en minder afstandelijk naar zie-
ken wordt gekeken. Het is ook een
speerpunt om het beleid op dat gebied
helder te krijgen. Daar hebben mensen
recht op en daar heeft de organisatie be-
hoefte aan.

• Verbeterde relatie met
groep
Bunnik: De relatie met de groep, eerst
via de contactpersonen, verbeterde in de
loop van de tijd. Ik wilde graag probe-
ren met ze in contact te komen.
Uitleggen wat ons beweegt. Horen wat
mensen beweegt. Ik wilde me niet op-
dringen, maar toen de gelegenheid daar
was en de uitnodiging kwam, heb ik die
aangegrepen om werkelijk kennis met ze
te maken. Juist ook tijdens de pauzes en
maaltijden. Ik heb een oprechte belang-
stelling voor mensen. Ben werkelijk
geïnteresseerd in hun verhaal. In hun er-
varingen. In hun beleving van het ziek-
zijn en de impact die het op hun leven
heeft. Ik had ook de idee dat ik zelf de
informatie moest gaan filteren. Want er
zijn veel lagen en schijven voordat een
zaak bij mij terecht komt. Sommige la-
gen zijn ondoordringbaar. Ook rond de-

GRIEZELIG
De..bijeenkomst van de AFMP. Een aan-
gnJpend gebeuren vond ik dat. Een me-
vrouw die heel geëmotioneerd vertelde
dat haar man voor de zoveelste keer hals
over kop In het. zi~kenhuis was opgeno-
men :net verstlkkl~gsverschijnselen. Hij
had SIn~S Cambodja een alergie die niet
was thUIS te brengen. Mariniers die ver-
telden dat ze niet meer konden funktio-
neren, problemen met longen en hart.
Een hele Jonge man die vertelde dat hij
soms zomaar agressief reageerde. En een
paar mensen die direct na Cambodja een
hersen-infarct hadden gehad. Noem
maar op. Na die tijd hebben wij nog te-
gen .elkaar gezegd dat wij dachten dat
we zle~ waren, maar dat er toch wel hele
gnezellge verhalen bij waren.

ze problematiek is me dat steeds duide-
lijker geworden. Dan was er het wan-
trouwen. Wantrouwen waar ik mij, na
alle verhalen van de groep van 27 ge-
hoord te hebben, wel iets bij voor kan
stellen. Wantrouwen naar de organisa-
tie, deels terecht denk ik. Maar ook
wantrouwen naar mij als persoon, daar
werd ik wel eens moe van en ik voelde
me soms miskend. In het voorbije half-
jaar is er heel wat ten positieve gewijzigd
in de contacten. Ik heb de indruk dat de
groep zich er nu van bewust is dat wij,
de organisatie, ze echt serieus nemen.
Het bezoek van de Staatssecretaris in
Zeist, de acties die daaruit voortvloei-
den richting de artsen en de krijgsmacht-
delen, heeft daar zeker een positieve bij-
drage aan geleverd. Dan de persoonlijk
begeleider die de Staatssecretaris toezeg-
de en de antwoorden die ik heb kunnen
geven op rechtspositioneel gebied, geven
mensen lucht, denk ik. En hopelijk wat
rust. Er zijn al zoveel onzekerheden met
betrekking tot het ziekzijn voor hen en
hun partners/gezinnen. Collega's menen
dat er wel heel veel aandacht van mij
naar deze groep gaat. Het maakt mij in
deze zaak niet uit wat collega's daarvan
vinden. Mensen hebben recht op aan-
dacht. Elk mens moet serieus genomen
worden. Zeker ook als het gaat om zo'n
indringend probleem. Was ik in decem-
ber '95 van mening dat de onderzoeks-
groep moest worden opgeheven, de tijd
heeft mij geleerd dat de groep nodig
was. Zelf heb ik gezien dat een groef als
deze juist ook voor de partners hee be-
langrijk is. Het feit dat de groep er was
heeft de problematiek rond ziekte na
uitzendingen indringend op de agenda
gezet bij defensie. We kunnen er niet
meer omheen. We willen er ook niet
meer omheen.
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AFDELING INDMDUELE HULPVERLENING
Wil Martens: Controle en structuur krijg je
door te weten waar je aan toe bent. DQM,

NIET NAGEDACHT

De militair psycholoog, kolonel drs.
W. Martens, hoofd van de Afdeling
Individuele Hulpverlening van de
Koninklijke Landmacht, kwam al in
een vroeg stadium in aanraking met
dat wat later de Jungle-ziekte werd
genoemd.

Martens: In het najaar van 1993 had ik
contact met iemand die met een reeks
van klachten teruggekomen was uit
Cambodja. We hebben in eerste instan-
tie alle aandacht gericht op een mogelij-
ke PTSD. We hebben de uitzending en
alles wat daar mee samenhangt doorge-
sproken. Van PTSD was geen sprake en
we hebben de zaak in het voorjaar van
vierennegentig afgerond. Ik ben met uit-
zending gegaan en kwam in januari vijf-
ennegentig terug. Betreffende cliënt
kwam weer op mijn lijn. Uitgebreid me-
disch onderzoek had geen uitsluitsel
kunnen brengen. Toen ook bleek me dat
zij niet de enige was met klachten. Er
had zich inmiddels een groep van
Cambodja-gangers gevormd en men wil-
de van defensie een breed medisch- en
psychologisch onderzoek. Begin 1995
kwam vanuit de groep de vraag of het
AIH in staat en bereid zou zijn een psy-
chologisch onderzoek onder de
Cambodja-gangers te verrichten. Een
aantal groepsleden had positieve erva-
ringen met het AIH en daardoor het ver-

trouwen in een
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objektief en onafhankelijk onderzoek bij
ons.

• Wat is er aan de hand?
Martens: In de daarop volgende tijd ben
ik bij een paar bijeenkomsten van de
groep van 27 geweest om die zaak goed
voor te bereiden. Mensen wilden weten
wat er met ze aan de hand was. Men
wist niet waar men aan toe was. Dat
staat me vooral bij. Daar ging het om.
Zonder iets van een destructie in de rich-
ting van de organisatie. Men wilde ei-
genlijk alleen weten. Ik heb iets, wat is er
met me aan de hand en kan er wat aan
gebeuren. Mensen waren voor een deel
de controle kwijt over hun bestaan, over
wat ze hadden en wilden daar zo vlug
mogelijk weer controle over krijgen.
Controle en structuur krijg je door te
weten waar je aan toe bent. Naarmate
dat langer duurt, des te groter de onge-
rustheid. In dit soort situaties moet je zo
vlug en zo duidelijk mogelijk zijn. En in
overleg. Je moet mensen er zelf heel na-
drukkelijk bij betrekken. Een procedure
of een protocol afspreken. En vooral in-
zicht geven in hoe de stand van zaken is
en hoe je denkt dat aan te pakken. Door
mensen weer wat controle te geven kan
angst verdwijnen.

• Voorbarige conclusies
Nadat de generaal Pollé het onderzoek

heeft toegezegd

Na Cambodja ging het helemaal niet
goe~ ..met me. Toch ben ik nog naar
BosnI; gegaan. Dom, natuurlijk, maar
op' zo n mom~nt denk je daar niet goed
b~J na. Toen Ik terugkwam ben ik van
dienstvak veranderd. Dat ging hele-
maal niet. Van de ene op het andere
moment heb ik toen ontslag genomen.
Binnen de kortste keren stond ikbuiten
diezelfd.e dag nog. In de burger maat~
s~happlJ lukte het natuurlijk niet. In
dienst kon je nog wel eens stil in een
h?ekje gaan zitten. Enals je zei dat het
n1~t goed ging begrepen ze dat.. Bij
~IJn burger~azen niet. Via de Stichting
DI~nstverlenlng Veteranen kijken ze nu
of Ikweer terug kan in dienst. Dan kan
er een goede uitkeuring en dergelijke
komen. En misschien lukt het me toch
w.eereen beetje te werken. Ik kan toch
niet de rest van mijn leven niksen?

volgt er voor het AIH een tijd van wach-
ten op de uitslagen van het medische on-
derzoek. Wel verschijnt er aan het eind
van de zomer een artikel in het
Algemeen Dagblad waarin wordt aange-
geven dat er geen eenduidige medische
oorzaak voor de klachten van de
Cambodja-gangers is gevonden en dat
het dus wel een psychische oorzaak zal
hebben.

Martens: De meest logische volgorde in
situaties als deze is dat je eerst de zaken
medisch onderzoekt. En in tweede in-
stantie psychologisch. Medische facto-
ren kunnen van invloed zijn op hoe
mensen zich voelen, op het psychisch
functioneren van mensen. Als AIH

hebben wij ons bewust buiten
het medische gebeuren ge-



LARlAM
Mijn onderdeelsarts
wil geen aanteke-
ning over Lariam-
gebruik maken in
mijn dossier. En de
"jungle-ziekte" ,
ach daar moet ik
maar niet zo zwaar
aan tillen.

weten wat er aan de hand zou
kunnen zijn en dan de mensen
niet zou verwijzen. Dat zou on-
zorgvuldig zijn. Dus wel weten
wat er aan de hand kan zijn en
niets doen. Dat kan, nee dat
kan natuurlijk niet. Nee, waar-
om ook. In het algemeen heb ik
best goede ervaringen met de
eerste lijn. Ik vind dat ik ook
nog steeds uit moet gaan van
goedertrouw van mensen. En
het is natuurlijk, nou ja zeg, we
praten over een soort van mis-
dadigheid als hulpverleners
dingen wel zouden weten,
maar de cliënt maar laten lo-
pen. Met daarbij het risco van

het toenemen van verdere beschadigin-
gen van cliënten. Nee, dat past niet in
mijn mensbeeld. Nee! Er zijn ongetwij-
feld hulpverleners bij, daar ben ik van
overtuigd, die menen dat het probleem
op hun gebied
ligt en dat er
geen reden is
voor een ver-
wijzing. En dat
omdat ze niet
bekend zijn met
dat wat er ei-
genlijk aan de
hand is. Ik
denk dat grens-
en stellen aan je
vakgebied heel
subjektief is.
Natuurlijk achtergrond en vooroplei-
ding spelen mee in het weten of niet we-
ten, maar die subjektiviteit blijft. En op
zich is daar niets mis mee. En soms kan
een ervaren mens iets beter dan een on-
ervaren hulpverlener. Even los van de
discipline.

• Politiek en pers
De groep van 27 besluit om politiek en
pers in te schakelen omdat ze zich door
defensie niet voldoende erkend en ge-
steund voelen. Defensie wil de groep op-
heffen.
Martens: Dat is geen realiteit hé. Je kunt
als defensie wel zeggen dat je de groep
op wilt heffen, maar als de groep van
mening is dat dat niet moet, wordt hij
dus niet opgeheven. Het heeft geen zin
dat als defensie te stellen. Ik vond het
heel logisch dat die groep wel bij elkaar
is blijven komen op grond van verbon-
denheid. En vanwege het samen sterk
gevoel. Het is logisch dat de groep van
27 vindt dat de onderste steen boven
moet komen. En als je dat niet gehono-
reerd krijgt via de normale lijnen of dat
het te lang duurt, dan is het logisch dat
je toch ook andere wegen gaat inschake-

len om het voor elkaar te krijgen.
En ik begrijp dat ook wel. Mijn
advies is altijd geweest je moet
kompleet open kaart spelen en
aangeven wat er aan de hand is en
wat je eventueel wilt gaan doen. Je
kunt mensen niet bozer krijgen en
je kunt het niet ingewikkelder
gaan maken door de zaken achter
te houden en te denken als we dat
nou geheim houden dan komt het

MINDER ACTIEF
Mijn gezinsleven is behoorlijk veranderd. Ik be.n
minder aktief dan voorheen. De akti~~e va~er die
overal aan mee deed en vaak met zijn gezin een
stuk ging fietsen kan het even niet meer. ~e laat=
ste twee en half jaar. Ik speel al 31 Jaa~.actlef wa
terpoio. Nu kan ik een kwart wedstnJd volhou-
den. Als wisselspeler ben ik niet eens brUikbaar,
want na een kwartier ben ik al op.

hechten en niet afdoen als flauwe
kul of opmerkingen als het zal wel psy-
chisch zijn. Of weet ik wat. Mensen
moeten niet afgescheept worden. De mi-
litair moet in ieder geval het gevoel heb-
ben hé dat is iemand die luistert, iemand
die mij serieus neemt. Want als je het af-
doet met: ach, het zal wel psychisch zijn,
het zal wel tussen de oren zitten, dan
neem je daarmee die mens niet serieus en
laat hem niet in z'n waarde. Dat vind ik
kunstfouten. Ja kunstfouren, vakfouten.
Dat houdt ook in dat de diagnostiek
heel belangrijk is. Dat je goed moet kun-
nen taxeren wat er eventueel aan de
hand kan zijn. Ik vind dat het vak van
psychologen en psychiaters. Zij kunnen
psychische problematieken, oorzaken of
relaties vaststellen. Op eerste lijns ni-
veau moet je niet zo maar in den blinde
aannemen dat het wel psychisch zal zijn,
dat zou kunnen maar dat wil niet zeggen
9at het een tweede kwaliteits probleem
IS.

• Klachten serieus nemen.
Psychisch wil dus niet zeggen, ga maar
rustig slapen. Psychisch wil zeggen dat je
het heel serieus moet nemen en mensen
moet gaan begeleiden en steunen.
Natuurlijk het is geen gebroken been.
Maar je moet wel zorgen dat mensen
kunnen helen. Als je bij de Cambodja-
gangers kijkt is het probleem, denk ik,
dat er niet een eenduidig syndroom is
vastgesteld. En op dit moment bij een
aantal mensen nog medische onderzoe-
ken lopen. Er is nog steeds niet duidelijk
wat het zou kunnen zijn.

• Doorverwijzen.
Martens: Als we de mensen niet hier
krijgen is het naar mijn idee meer een
kwestie van onbekendheid van dat wat
er aan de hand zou kunnen zijn. Ik zou
het veel erger vinden als men wel zou

KlACHTEN
Nee. gek is dat. Ik dacht in eerste instantie ook dat ik
de enige was die ziek was. Alle~aal rare vreemd:
klachten, had ik. Gelukkig hoorde Ik dat er meer .men
sen waren met die klachten. Ik z~c~t het ~elf niet in het
psychische, want bij mijn debnefing biJ het AIHwas
gezegd dat ze bij mij geen problemen v~rwachtt.en. Tja
en bij opgezette Iymphe-klieren denk Ik ook met aan
psychische problemen. Alhoewel, als ik alle .zoge-
naamde deskundigen moet geloven. dan kan .Je van
psychische problemen van alles ~rijgen:.lk ben in eer-
ste instantie in de militair medische lijn behandeld.
Daar zijn wat zaken niet helemaal gelopen .zoals h~t
moest en als aandenken heb ik nu een fraai litteken in
mijn hals.

Ik wil wat zeggen over de problematiek
rond de ex-militairen. Deze mannen zijn
bang om naar bijeenkomsten te komen.
Bang voor de vragen die de burger werk-
gever dan gaat stellen. Om de baan veilig
te stellen blijft men maar doorlopen, men
lost de problemen op het werk op door
thuis niets anders te doen dan slapen. Dat
legt een grote druk op de relatie. Ik heb
het dan over ex-TS-ers en KVV-ers die
zich in de beginfase van het samenwonen
bevinden.

houden. Natuurlijk heb ik het artikel in
het AD gelezen, maar het is niet mijn
gewoonte om op krantenartikelen te
reageren. Wij kunnen als AIH niet in-
gaan op verhalen en krantenartikelen.
Wij moeten onze onafhankelijkheid
bewaren. Dat heeft denk ik te maken
met de beroepsdeformatie die psycho-
logen eigen is. Mee gaan hollen heeft
geen zin. Meegaan in boosheid of ver-
ontwaardiging heeft geen zin. Wil je
als psycholoog je werk goed doen dan
moet je die onafhankelijkheid bewa-
ren. Het heeft ook voor ons ingehou-
den dat als we het onderzoek hadden
moeten doen onder bepaalde voor-
waarden van defensie, we het niet had-
den gedaan. Datzelfde gold voor' het
publiceren van de resultaten. Ook als
we dat psychologisch onderzoek doen
met de groep van 27 mag er in die relatie
geen barriëre zijn. We wilden ons onder-
zoek onafhankelijk kunnen houden.
Echt strikt gescheiden van het medische
en alles wat daarom heen gebeurde. Ik
heb daarover geen informatie uit de eer-
ste hand. Ik kan me voorstellen dat het
niet erg duidelijk is geweest voor de
mensen die aan het onderzoek hebben
deel genomen. Temeer er afspraken wa-
ren gemaakt over de te volgen procedu-
re, onder andere over het verkrijgen van
de individuele medische informatie. Die
afspraken zijn naderhand bijgesteld,
zonder dat wij of de groep daarbij zijn

geraadpleegd. De uitkomsten voor ons
onderzoek hebben we volledig open ge-
laten. Het was op de persoon gericht.
Wij zijn het onderzoek met een open
vraag ingegaan. Er zijn een aantal crite-
ria ontwikkeld voor het onderzoek van
waaruit we konden concluderen of er
sprake was van PTSD. En of er een mo-
gelijk causaal verband was tussen de li-
chamelijke klachten die mensen hadden
en eventuele psychische faktoren.

EX-MILITAIREN

• Onderzoeken en taxeren.
Martens: Mensen willen weten waar ze
aan toe zijn.
Als afspraken en dergelijke niet worden
nagekomen worden mensen bang en
gaan van daaruit reageren. Je moet
klachten serieus nemen. Altijd. Als je dat
niet doet ontstaat er wantrouwen. In
ons onderzoek hebben we daar niets van
gemerkt. Maar nogmaals je moet men-
sen serieus nemen! Als iemand met be-
paalde klachten bij je komt moet je daar
als arts, als hulpverlener, waarde aan
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MALARIA

ook voor die mensen de afstand
heel kort wordt. En dat het voor hen
herkenbaar wordt, dat ze zien hoe dat
mensen in hun dagelijks leven gaat ra-
ken .

I~ was twee weken in Cambodja toen ik ernstig
ziek ~vergebracht werd naar een VN-EHBO-post
waar Ik ter plekke in elkaar zakte. Per ambulance
werd Ik naar het Duitse VN-hospitaai overge-
bracht. .Als symptomen waren er: braken, diarree
en gewichtsafname van zo'n dertig kilo. De art-
sen die me onderzochten stelden vast dat ik
Malana had. En dat terwijl ik Lariam gebruikte en
voornamelI)k in Phnom Penh werkte. Als klap op
de vuurpijl ..hoorde ik in Cambodja dat in
Nederlan? mijn funktie was weggeschreven. Dat
ma~kte Ik aa~hangig en bij terugkomst, op
Schiphol kreeg Ik te horen dat ik een week later in
DUitsland moest beginnen.

• Terug naar de beginvraag.
Wat me opvalt, is dat de beginvraag
waarmee mensen zaten nog steeds over-
eind staat. Wat is er met me aan de hand
en kan er wat aan gedaan worden? Ik zie
ook de waardigheid die de groep gehad
heeft en nog steeds heeft. Niet destruc-
tief en met een enorme power. En dat
het niet destructief is geweest blijkt wel
uit het feit dat de hele populatie nu
wordt onderzocht. Ik ben benieuwd
naar de resultaten van dat onderzoek. Ik
ga er vanuit dat we het goed gezien heb-
ben. Een onderzoek is altijd een onder-
zoek op een bepaald moment. Je weet
ook niet of dat wat er in de voorbije pe-
riode allemaal gespeeld heeft, ook op
medisch en rechtspositioneel gebied, ge-
leid heeft tot secondaire victimisatie.
Dat kan ook nog. Dat kan tot PTSD-
achtige verschijnselen leiden. Op zich
hoopte ik eigenlijk toen we het onder-
zoek deden dat mensen PTSD hadden.
In de hulpverlening die ik geef beschouw
ik PTSD als iets dat je kunt pakken. Dan
kun je daar met betrokkene best een
hoop mee doen. Waardoor ze toch weer
het leven kunnen gaan leven wat ze
graag willen .

niet aan de orde. Als er zo aan je
wortels wordt gekomen dan is het
niet meer dan logisch dat je van
alles in het werk stelt om daar
zicht op te krijgen. Ik denk dat je
er mee te maken gehad moet heb-
ben om te weten hoe dat mensen
raakt. Naarmate je hoger in de
militaire organisatie komt zitten
er meer filters. De afstandelijk-
heid wordt groter. Endan blijkt,
dat als je doet zoals de groep van 27
dat gedaan heeft, je er toch op een be-
paald moment doorheen prikt. Dat

NACHTMERRIES
Ik zat in uganda. Daar ben ik erg ziek ge-
worden. volgens de Braziliaanse arts had
ik een zware bronchitus. Dat ga~t door tot
ik in Nederland weer naar mIJn onder-
deelsarts ga. Ik krijg weer eenzware ku~r
en mag 14 dagen niet naar bUlt~n. Ik blijf
slecht slapen, krijg nachtmeHl~s" moet
veel hoesten en raak ongeveer tWintig kilo
aan gewicht kwijt. Altijd. maar ~oe, luste-
loos, depressief, agressief en ,Iedere d~g
maar hoofdpijn en nergens Zin meer In.
Op een gegeven moment weer naar het
ziekenhuis. De arts zegt: "je hebt a~~oluut
iets opgelopen in Afrika, alleen ~IJ kun-
nen het niet vinden". De begel~ldlng van
defensie is zo goed dat ik na mIJn vertre~
niemand meer gezien heb. En dat ter.wlJI
ze weten dat ik lichamelijk en psychisch
niet in orde ben.

• Eigen betrokkenheid.
Martens: Ik heb een rooms-katholieke
achtergrond, maar als ik vanuit het con-
fessionele kijk, sta ik daar helemaal niet
bij stil. Want ik vind dat ieder mens in
de gelegenheid moet zijn om tot zijn
recht te komen. En als mensen tussen de
wielen dreigen te komen, dat ik, als ik
dat kan, dat moet zien te voorkomen.
Dat je dat als taak hebt. Dat vind ik
breed maatschappelijk.

Als werkgever van een bedrijf waar risi-
co wordt gelopen door de aard van het
werk, moet je goed voor mensen zorgen.

18 - EGO / JUNI 1997



JAN MOOIJ
Van uitdaging
naar wanhoop,
van wanhoop
naar strijd.

Kapitein Jan Mooij stond als eerste bekend als iemand die met een mysteri-
euze ziekte was teruggekeerd uit Cambodja. Hij zat in Phnom Penh als plv.
CC van de MOVCON eenheid (movement control) tevens was hij CC
MAMS (mobile air movements squad). Hij werd na de officiële shift wisse-
ling van Cambo I en II apart ingevlogen als: Kameraad Specialist.
De uitzending vond hij een UITDAGING en dat werd het voor hem ook,
maar dan in een heel andere betekenis. AI tijdens zijn uitzending werd hij
meerdere malen ziek, maar bleef wel doorwerken. Na beëindiging van zijn
uitzending, bleef Jan kwakkelen met zijn gezondheid. Van de BIKKEL die
altijd alles kon, werd hij een militair die weliswaar werkte maar zieker en
zieker werd. Door zijn toenmalige regimentscommandant Kolonel Siliacus
werd hij er óp gewezen, dat er meerdere mensen vanuit de Cambodja uitzen-
dingen met klachten rondliepen. Op advies van zijn commandant ging Jan
Mooij op zoek naar de andere zieken. Hij was een van de leidende krachten
achter de groep van 27. Onlangs kreeg Jan te horen dat zijn centrale zenuw-
stelsel definitief beschadigd is. Tot op de dag van vandaag strijdt Jan Mooij
voor erkenning en herstel.

Naast het feit dat je als persoon er alle
belang bij heeft dat er een goede diagno-
se komt van je ziekte, waarom zette je je
zo in voor erkenning van de jungle ziek-
te?

Mooij: Het zou automatisch zo moeten
zijn, dat je als personeel van de defensie
niet in de kou komt te staan, zeker niet
na een uitzending en helemaal niet als je
dan ziek bent.
Defensie heeft een verantwoording voor
zijn personeel. En in ons geval nam de-
fensie die verantwoording niet.
Het was pas nadat Kolonel Siliacus mij
had gewezen op het feit dat er meerdere
mensen ziek waren teruggekomen, dat
ik me realiseerde dat defensie zijn men-
sen in de kou liet staan. In eerste instan-
tie kon mij mijn eigen lot niet zoveel
schelen. Ik vond dat je als verantwoor-
delijke op welk nivo dan ook, de hele
verantwoordelijkheid draagt voor je
personeel. Iedere commandant weet, dat
70% van zijn tijd in personeelszaken
gaat zitten. Dat hoort er gewoon bij. Je
komt als commandant voor de rechten
van je personeel op. Nu moest ik consta-
teren dat defensie dat niet deed voor de
mensen die ziek terug waren gekomen
uit Cambodja. Ik ben dus gaan strijden,

omdat ik vond dat dat moest. Dat heeft
wel veel schade opgeleverd.
Ten eerste leed mijn gezin eronder. De
groep van 27 wordt je werk, en je neemt
dat werk steeds mee naar huis. Mogelijk
heb ik daar mijn eigen herstel mee ver-
traagd, maar ik moest het gewoon doen.
Hoe dan ook, ik heb daar toen voor ge-
kozen en ga er ook nu nog mee door als
dat weer nodig mocht blijken. Die keuze
heb ik gemaakt en daar houd ik me ook
aan. Het was ook nodig. De collega's
weten nu, dat als er iets mis is met ze,
dat ze dat moeten melden. De krijgs-
macht mag deze fouten nooit meer ma-
ken. Als het goed is heeft de hele krijgs-
macht er nu van geleerd.

Wat is je het sterkst bijgebleven uit de
beginperiode?
Mooij: De ANGST, in de eerste plaats
weet je niet wat er met je is. Ik kende
mezelf niet als zieke, ik bleef het ook
ontkennen: ik ben niet ziek, iedereen
wordt ziek behalve ik .
Daarna de angst voor vermenging van
de medische lijn bij defensie en de com-
mandanten lijn ..... er zijn zoveel ondui-
delijke lijnen in dit bedrijf. Bij sommige
artsen is het gewoon zo dat het bedrijfs-
belang voor het patientenbelang gaat.

De artsen hebben dubbele rollen, je kunt
er niet op vertrouwen dat medische ge-
heimen ook daadwerkelijk uit de com-
mandanten lijn blijven.
En verder de angst om voor gek ver-
klaard te worden. Wat dus ook gebeur-
de, van sommige directe collega's tot no-
tabene de hoge marine mensen toe die
beweerden dat het wel tussen de oortjes
zou zitten bij ons. Zoiets doet zeer, on-
nodig zeer. En dan nog de angst om af-
gerekend te worden op het strijden voor
erkenning en herstel.

Voor jou is het een vanZelfsprekendheid
dat een commandant op onderdeelsni-
vo, maar ook defensie voor het grotere
geheel, verantwoording draagt. Waar
baseer je dat op?

Mooij: Op loyaliteit, vooral bij uitzen-
dingen. Voor mij is het heel vanzelfspre-
kend: SAMEN UIT, SAMEN THUIS.
Als commandant vraag je dingen van je
mensen, als de vraag andersom komt,
moet je er als commandant ook voor je
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ADEMLOOS
Ik ben 23 jaar. Ik ben als marinier voor een half. jaar naar C~~b~dja
geweest. Na thuiskomst kreeg ik last van ~r~stlge vermoei I e~t e~
een enorme behoefte aan slaap. Mijn conditie ga~t da~ sne ac er
it Ik kan nauwelijks nog sport bedrijven. ~~ vllf mll1uten ben I~
~u;ten adem en word duizelig. Ik meld me biJ de arts. Ga voor on
derzoek naar het militair hospitaal. De long-arts const~teerd een
slechte longfunctie en ik krijg daarvoor medi~ijnen. E~nd 94 takell~
steeds verder af. Op dat moment was ik zo zle~ dat Ik e: van over.
tuigd was dat het nu elke dag afgelopen kon zIJn. ?P miJn werk, biJ
de luchtmacht, moet ik me dan ziekmelden want Ik kom nOb.m~t
amper voor uit. Momenteel gaat het wat beter met me, maar I)e e
lichte inspanning worden de klachten weer heViger.

mensen zijn. In het groot geldt dat na-
tuurlijk ook voor de defensietop t.a.v.
het personeel. Ook daar moet je op el-
kaar kunnen vertrouwen, dat vertrou-
wen moet wederzijds zijn. Je moet op el-
kaar kunnen bouwen zeker met uitzen-
dingen.
Ondertussen heeft defensie wel het nodi-
ge geleerd, zeker ook door de groep van
27, dat kun je zien aan hoe ze nu de an-
dere rampen aanpakken. Ze proberen
niet alles meer in de doofpot te stoppen,
ze onderzoeken en ondersteunen. In die
zin ben ik wel blij met wat de groep van
27 voor het grotere geheel heeft kunnen
betekenen, maar het blijft een hard gelag
om te betalen. Als werknemers verwacht
je toch dat je werkgever ook loyaal naar
jou toe is..... en dat bleek in ons geval al-
les behalve waar. Ondertussen is een en
ander ook bij ons wel beter geregeld, .
maar het blijft zuur, dat je eerst strijd
moet voeren: jaren lang, terwijl je nota-
bene ziek bent, om dat te krijgen waar je
van het begin af aan gewoon op had
moeten kunnen rekenen. Waar je ge-
woon recht op hebt.

In hoeverre speelt je levensbeschou-
wing/overtuiging hierin mee?

Mooij: Ik ben Nederlands Hervormd
opgevoed, maar ik herinner me daar niet
zoveel meer van: zondags naar de kerk
met pepermunten, de boodschap kwam
niet echt over.
Mijn ouders hebben me wel groot ge-
bracht met een nadruk op eerlijkheid.
Mijn moeder was een goed mens, ze was
voor alles eerlijk en stond ook voor alles
en iedereen open. Ze was heel trots op
me, dat is mijn jongen zei ze dan. Mijn
moeder had ook altijd door als ik oneer-
lijk was. Dat heeft me geleerd om van
jongs af aan dus ook maar gewoon eer-

lijk te zijn.
Mijn vader re-
deneerde ook
zo: je moet eer-

lijk zijn, doen wat je beloofd hebt.
Verder was hij het type die altijd alles
voor elkaar kreeg. Hij zei dan ook:
Jongen niets is onmogelijk.
Mijn ouders zijn inmiddels beiden over-
leden. Maar ik leef nog steeds volgens
die principes. Ook in mijn werk deed ik
dat.
En eigenlijk verwacht ik zo'n instelling
ook van defensie.
Ze moeten eerlijk zijn en doen wat ze be-
loofd hebben, en niets is onmogelijk, als
je maar wilt. Dat bedoel ik met loyaliteit
door alle lagen heen.

Zijn er zaken die je speciaal, f)ositief en
ot negatief, zijn opgevallen door je acti-
viteiten met en rond de groep van 27?

Mooij: Als zieken hebben we heel veel
zelf moeten doen, we hebben heel hard
moeten knokken voor de erkenning
voor ons ziek zijn. We hebben heel veel
effort in het knokken voor erkenning
van het bestaan van een hele groep zie-
ken moeten steken. Dat heeft sommige
van ons te lang weggehouden bij de
hoognodige rust, die we ook nodig had-
den.
Anderzijds is de groep van onschatbare

VERGEETACHTIG
I~.vind het moeilijkste dat ik in mijn ziek-
zIJn niet serieus wordt genomen. Niet
d?or de dokter. Niet door mijn baas en
niet door mijn kollega 's. Wat zeur je nu. Je
werkt toch gewoon? Ja, je vergeet wel
ee.ns wat, maar ach. Ook gebruiken ze
miJn ver-geetachtigheid als excuus voor
hun fouten. Ik heb een systeem ontwik-
keld waardoor het bijna onmogelijk is dat
Ik zaken vergeet. Dat heb ik ze niet verteld
en als er iets niet loopt valt gelijk mijn
naam. Ik ben trouwens niet de enige met
de~e problemen. Ik ken meerdere kolle-
ga s met dezelfde klachten, maar ze hou-
den het voor zich uit valse schaamte.
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ALGEMENE FEDERATIE-
MILITAIR PERSONEEL
Bauke Snoep: Defensie moet haar verantwoording nemen

Het wordt tijd dat defensie dit probleem niet langer uitsluitend door de KL
laat oplossen, (alsof er bij de KM géén problemen zouden zijn), maar haar
verantwoordelijkheid neemt als werkgever. De zorgplicht van defensie is
een blijvende zorgplicht, aldus Bauke Snoep, voorzitter van de Algemene
Federatie Militair Personeel in zijn jaarrede in mei 1995. Twee jaar later en
twee dagen na het congres ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de
AFMP, dat als titel had: "Defensie in de 21e eeuw" blikt hij terug op zijn er-
varingen met de Jungle-ziekte.

• Ze worden belazerd
Snoep: In januari 1995, in een gesprek
met Wim Heij, de toenmalige hoofd-
raadsman, indiceerde die dat er wat pro-
blemen waren rond een aantal

Cambodja-gangers. Hij gaf daar een
schets van. Ik heb toen gezegd: luister
als daar geholpen moet worden, ik ben
bereid om te helpen. Hij heeft dat aan de
groep voorgelegd en naderhand terugge-
koppeld met het bericht 'àp dit moment

QNr-ST:EKINGEN, _
Met mij is eigen/'l .
Heb onstekingen ;~ ~;~ I~oveel aan de hand.
ten en ben voortdure~d ezen. S~ms hele ga-
kunnen toch. Het m aan d~ diarree. Moet
eigenlijk nooit serie~:~:aba:.t.~k ervan dat ze
heb. Volgens mïn vro ~ IJ en .naar wat ik
ach tig, kan ik m~ . t uwtJe ben Ik vergeet-
~an die dingen, m;~~ d~~ncentreren en meer
Ik. Alhoewel als ik eer/Ookb valt wel mee denk
gelijk.' IJ en dan heeft ze wel

niet.' Nou prima, ze kunnen altijd op de
lijn komen. In maart '95 werd ik daar
nog een keer mee geconfronteerd. Wij
zaten bij de Chef Defensie Staf, de gene-
raal van der Breemen. De CDS gaf aan
dat als het om personeel ging wij altijd
bij hem terecht konden. Mijn collega
Henk van Keulen gooide toen de vraag
op tafel of er wat bekend was omtrent
mensen die in Cambodja hadden ge-
diend. Daar wist men niks van.
Apekool... Nada ... Men zou het uit gaan
zoeken. Een week later werd er terugge-
beld. Er was niets van bekend. Dat heb
ik toen teruggekoppeld aan Wim Heij.
Die was hogelijk verbaasd omdat hij het
probleem al in oktober '94 in het
Haagse had gemeld. Én toen heb ik ge-
zegd dan worden ze belazerd, ga nog
maar eens naar die groep en zeg dat ze
geholpen moeten worden. Ze worden
gewoon verneukt. Toen is die trein gaan
lopen. We hebben in mei '95 een ultima-
tum gesteld naar defensie. Ik in mijn
jaarrede en Mieke Sterk, 2e kamerlid
PvdA, heeft vragen aan de minister ge-
steld. Dat resulteerde in een onderzoek
in Delft. Na veel wikken en wegen heb-
ben we uiteindelijk in juli/augustus '95
de publiciteit gezocht .

• Defensie muur van onwil,
onbegrip en onbenul.
Defensie weigerde te aanvaarden dat er
een probleem was. Er werd algemeen ge-
suggereerd dat het bij de patiënten wel
tussen de oren zou zitten. Ik was er al
vrij snel van overtuigd dat dat misschien
wel mogelijk was, maar dan niet in de
psychische zin waar defensie op doelde,
maar hooguit in de fysieke zin. Je kunt
die opinie op een gegeven moment alleen
maar ombuigen als je heel indringend de
publiciteit gaat zoeken. Een maand of
twee hebben we toen bijna dagelijks in
de één of andere krant aandacht voor de
problematiek gehad.
Bij de jungle zieken was publiciteit niet
prioriteit.
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• We zijn er nog lang niet.
Het onderzoek dat nu loopt in Nijmegen
is een gigantisch moeilijk onderzoek
omdat je niet precies weet waarnaar je
moet zoeken. Professor Van der Meer is
op dit moment in Neder-
land vrijwel de eni-
ge, zo niet de echt
enige autoriteit
die daar

mercommissIe, niet alleen hun pro-
bleem, maar ook de problemen van de
partners en hun toekomst verwachtin-
gen hebben laten zien en horen. Dat
heeft er zeker toe bijgedragen dat de
Kamer zich breed achter de groep heeft
opgesteld. Ik denk dat de groep in de-
cember van ons een wat strijdbaardere
houding had verwacht. Ik was op dat
moment content.

Natuurlijk heeft zo'n directe
confrontatie met zieken een
veel indringender impact. Je
kunt je afvragen of het zo
moet. Of adviseurs niet beter
moeten adviseren. Ik denk
dat het met name richting
defensie daar de eerste pe-
riode aan ontbroken
heeft. Binnen de KL
zijn in die beginperiode
gigantische inschat-
tingsfouten gemaakt.
Om van de ontken-
ning van de KM maar
niet te spreken. En
dan zie je dat er ineens
heel andere dingen
kunnen gebeuren.
Maar terugkomend op
bijeenkomsten in de-
cember 1995 en de
sfeer en meningen ge-
proefd hebbend heb ik
met de groep van 27
gezegd: we moeten
proberen het via de po-
litieke band te spelen.
Dat is ook gelukt. Ik
heb nog steeds grote
bewondering voor de
manier waarop de
groep van 27 in maart
'96 tijdens de besloten bij-
eenkomst met de vaste ka-

• Directe confrontatie
heeft impact.

Op de bijeenkomst in Utrecht ben ik ge-
schrokken. Je kent de groep van 27.
Daar zitten veel meer mensen, daar hoor
je op een vrij directe en indringende ma-
nier hoe ziek mensen zijn. Daar schrik je
van, als dat voor je geëtaleerd wordt. Ja
daar schrik je van. Ik denk dat, als ik
even een sprong mag maken, toen uit-
eindelijk de Staatssecretaris bij de
groep van 27 is gekomen die er
ook van geschrokken is.

dat soort dingen nog
meer, gerealiseerd
was. Ik kon redelijk
tevreden zijn omdat

ten minste de erkenning van het pro-
bleem er was! De rechtspositie werd min
of meer zeker gesteld omdat integratie
voorop stond. Men was bereid om ver-
der te gaan zoeken. Nu moeten we ge-
woon even een pas op de plaats maken.
We hebben dat nodig, defensie heeft dat
ook nodig om z'n eigen wonden te kun-
nen likken.

ONZEKERHEID ..
Het is zo vermoeiend steeds maar weer a~n te m?eten geven bIJ
de dokter dat het ondanks mijn inspannlT1gen m.~t echt lukt. En
steeds maar weer geen reactie te krijgen. De.tWiJfel neemt toe?
Weet de dokter, weten de dokters soms ook met wat ze ~oeten.
Wat moet ik er toch mee aan? De klachten ver~nderen m~~ e~;~
ik krijg een voorlopig MGO en mag voorlopig geen tr d'P
dienst meer doen. Een beperking met alle gev.ol~~n van le~~~
Ik hou mijn hart vast, onzekerheid, onzekerheid .... En de a~ ..

d. 'k k" ? "I J'anuari treedt er een meuw sociaal beleid bIJzen Ie I rIJg. bl"f 'tt ndefensie in werking, als ik je een raad mag geven: IJ. Zl e.
waar je zit en verroer je niet. vestig niet de aandacht op Je. Ie Zl~
nu op een regelnum~er, wat wil je nog meer. Als er een over
plaatsing aankomt zie Je wel weer.

• Defensie blijft niet handig
bezig.
Dat men bij defensie toch niet zo handig
met zaken omging, blijkt uit een artikel
in een periodiek van de AMC, waarin
gegevens van het onderzoek in Delft ver-
werkt waren, gesuggereerd werd dat het
ziekzijn een psychische oorzaak had.
Een aantal groepsleden heeft toen, van-
uit boosheid en verontwaardiging over
dit soort zaken, meegewerkt aan een ra-
dio-documentaire van de HOS. En toen
Watch Dog, een consumentenprogram-
ma in Engeland, op de lijn kwam wilden
verschillende mensen meewerken.
Watch Dog onderzocht de effecten van
Lariam, omdat in Engeland veel mensen
ziek waren geworden na gebruik van dat
middel. Men is daar trouwens nog
steeds mee bezig.
Na de presentatie van de rapporten van
de onderzoeken door defensie bleken de
mensen niet tevreden. Ze kregen geen
bevredigende antwoorden. Ik probeer
daar rationeel naar te kijken. In decem-
ber constateerde ik dat al datgene wat
we hadden ingezet, de registratie van
mensen, rechtspositionele gevolgen en al

Men wilde weten
wat men had en of er genezing mogelijk
was. En vergeet niet de mensen zijn ziek.
Verder waren een aantal mensen bang
dat ze er binnen het eigen krijgsmacht-
deel problemen mee zouden krijgen.
Met name marine-artsen hadden geen
hoge pet op van de mensen die zoals zij
zeiden: zogenaamd jungle-ziek waren.
De benadering liet nogal wat te wensen
over. Het psychologisch onderzoek
stond nog niet eens in de steigers of via
kombuisverhalen werd duidelijk dat de
Jungle-ziekte niets voorstelde en dat het
'gewoon' psychisch was. Dat kwam
hard aan bij de mensen uit de groep. En
toen belde Twee Vandaag. Die gelegen-
heid hebben we aangegrepen. Publiciteit
heeft geleid tot een omslag in denken.
Niet alleen in de maatschappij, want ik
denk dat ik toch wel mag constateren
dat we de hele pers aan onze, de groep
van patiënten en de AFMP als een blok,
kant hadden staan. Uiteindelijk kwam
bij defensie heel langzaam ook het besef
van potverdikkie we hebben een pro-
bleem, we hebben een veel groter pro-
bleem dan we hebben ingeschat. En dat
werd mij informeel ook al begin septem-
ber '95 van de kant van de staatssecreta-
ris te verstaan gegeven.
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PARTNER
Mijn man was ook in Irak geweest en natuur/ïk h"
het niet. Direct na de inentingen werd hO' J. ~o~ IJ mee naar Cambodja. Zover kwam
het ziekenhuis worden opgenomen Nogl) frgil~ kk reeg problemen met zien en moest in
vige hOofdpijnen heeft mijn man I~st s ee tS u en een h:leboel zaken niet. Naast he-
p!oft hij op de bank. Een uur later moetV~ij v~~ r;me vl~r-~oeldheld. Zodra hij thuis komt
hier onder. Hij werkt wel maar zïn ca'" . ure e en e naar bed. Ons hele gezin lijdt
moeite met de loyaliteit di'e mijn ec~tgenme/e IS stoPcfezet.Als part.ner heb ik de meeste
hem niet serieus. Ik heb de staatssecretari~~ï~og stee s naar defenSie heeft. Artsen nemen
kleiner wordende kringetje waarin we door Jd:n~ %nze ?ntmoetmg verteld over het steeds
het ware ~~rlammend op je sociale kontakten. ~~~ :e zIJn terecht gekomen. H~t werkt als
man te blijven steunen. Soms denk ik doe n . ost me soms erg veel moeite om mijn
neuroloog in het CMH. Die ba ataliseert ou .eens wat man .. Pas waren we nog bij een
:vel PTSSzal zijn en dat wij daa~ niet aan w~l~e~ar~am-pr~bllematlek. Hij suggereert dat het
IS.Wat moet je nu met ZO-iets Is het zo vre d' d et~syc ? oog zegt echter dat dat het niet

. em a Je seneus genomen wilt worden?

gaat om de jungle problematiek, dan kan
ik dat wel van me afzetten, maar het zit
wel in me. Het laat me niet los, het raakt,
dat komt deels omdat ik me er zo in vast-
bijt, ervoor vecht, omdat ik zie dat die
mensen onrecht wordt aangedaan. Zeker
in de periode dat ik er heel direct bij be-
trokken was, bleef het maar door mijn

kop malen. Hoe moeten we hier uitko-
men, waar gaat het naar toe? Daar ben
ik mee bezig, dat laat me niet los. Niet
vanuit de politieke optiek, maar gewoon
als mens. Of dat nu komt vanuit mijn le-
vensbeschouwing? Ach ... ik vind dat ie-
der mens, of hij nou zwart of wit of
bruin, of wat zijn geloof is, ieder mens op
deze aarde is evenveel waard en moet
met evenveel respect behandeld worden.
Als je dat terugvoert op de categorie mili-
tairen dan komt daar de extra zorg, de
bijzondere positie waarin ze zitten en de
bijzondere aandacht die ze dus ook moe-
ten krijgen als ze problemen hebben.
Zie ik dat daarvoor wordt weggelopen,
hetzij door de politiek, de ambtelijke top
of door de bewindslieden, dan kan ik
daar niet tegen. Dan wordt mensen on-
recht aangedaan. En als mensen onrecht
wordt aangedaan, dan ben ik niet func-
tioneel boos, maar dan ben ik echt van
binnen kwaad.

Ik zou graag zien dat we met dit soort
activiteiten gezamelijk optreden. Het
gaat toch uiteindelijk om de militair. De
NOV haakte in deze zaak af. De andere
bonden geloven de aantalen niet en de
VMB ontkent tot op dit moment dat er
rond Cambodja problemen waren. Ik
begrijp dat dus niet.

• Onrecht moet bestreden
worden.
Ik vind dat er op een volstrekt onbehoor-
lijke wijze met mensen werd gesjoemeld.
Mensen die waren uitgezonden door de-
fensie, die terugkomen en ondefinieerba-
re klachten hebben, die om hulp aan-
kloppen bij de werkgever. Die daar badi-
nerend over gaat doen in de zin van: je
moet je niet aanstellen joh, het zit tussen
je oren. Drink een keer een stuk in je
hoef en dan komt het wel goed. De werk-
gever heeft een klip en klare verantwoor-
delijkheid als het gaat om rroblemen die
ontstaan tijdens, dan we na, een uit-
zendperiode. Als de werkgever die ver-
antwoordelijkheden probeert te ontlo-
pen, dan kan ik me daarover kwaad,
echt kwaad maken. Dan zet ik me daar
niet voor honderd maar voor driehon-
derd procent voor in. Zo zit ik in me-
kaar. Ik kan niet tegen onrecht. Als het

onderzoek naar zou kunnen verrichten.
Ik hoop echt dat het onderzoek iets op-
levert over wat de oorzaak zou kunnen
zijn van de problemen. Omdat wellicht
ook op grond daarvan, misschien niet
bij iedereen, maar mogelijk bij een aan-
tal mensen nog iets met medicatie te
doen is. En in ieder geval het beleid erop
afstemmen om bij toekomstige uitzen-
dingen herhalingen daarvan te voorko-
men. Defensie heeft inmiddels z'n vacci-
natie-beleid aangepast en er wordt beter
gekeken naar combinaties van dode en
levende vaccins. Als het gaat om het ge-
bruik van Lariam is het beleid in ieder
geval zodanig geformuleerd, dat als ie-
mand echt bezwaar heeft tegen het
slikken van Lariam dat in een ge-
sprek met de arts aan de orde kan 0 ~'l\J\v.)>ft (0

komen. De arts kan in theorie~~\1i.\'\(,
een ander anti-malaria middel ,11~'~ \
voorschrijven. In die zin is het ~I~\
denken van defensie wel veran- t)l
derd. Men reageert nu alert op
signalen. Bij defensie heeft men
duidelijk een groter bewustzijn
gekregen met betrekking tot dit
soort problematieken. Men heeft
in die zin uit de ervaringen met de
groep van 27 geleerd. Absoluut,
daar ben ik van overtuigd. Ze zijn
vreselijk geschrokken en hebben
zich inderdaad gerealiseerd dat mi-
litairen net mensen zijn en als je erin
prikt komt er bloed uit. Je moet ze
dus ook normaal als mens behande-
len. Het lijkt erop dat defensie
daar nu toe overgaat. Ik ben er-
van overtuigd dat de echte top
van defensie en dan heb ik het
over de staatssecretaris en de DGP
en de DMGB precies weten wat ze wil-
len en dat de mentaliteit anders moet.
Maar naarmate je lager in de organisatie
komt, bijvoorbeeld op onderdeel sn ivo
zijn er nog steeds artsen die daar toch
hele conservatieve om niet te zeggen hele
idiote opvattingen over hebben.Tot mijn
droefenis.

• Geen kennis van zaken.
Als vakbond kom je erachter dat je over
dit soort problemen veel te weinig ken-
nis van zaken in huis hebt. Je kunt je
daar heel moeilijk op voorbereiden.
Verder: wij, als AFMP, hebben dat pro-
bleem toen opgepakt omdat het door
andere bonden werd gebagatelliseerd.
Op het moment dat dat tot publiciteit is
gaan leiden zie je een stukje kinnesinne
tussen de bonden ontstaan. Rare bewe-
gingen, waardoor we, als er zich weer
wat voordoet, we elkaar vliegen lopen af
te vangen.
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MILITAIR GENEE'I

In negentien vierennegentig hoorde
kolonel arts C. Ijzerman, Hoofd
Afdeling Militair Geneeskundige
Zorg van het DMGB, voor het eerst
over militairen die klachten hadden
na de uitzending en over het ont-
staan van de groep van 27.

IJzerman: Ik was toen werkzaam binnen
het projectbureau van de Souschef
Geneeskundige Dienst KL en had regel-
matig contact met Lkol.arts Wertheim,
die vanuit de KL was belast met de
groep van 27. Verder belden er artsen
uit het veld om te signaleren dat ze men-
sen, die naar de tropen waren uitgezon-
den, op het spreekuur kregen met tal
van klachten. De vraag was: wat doen
jullie eraan? Ik zat op afstand, maar fun-
geerde af en toe als klankbord voor col-
lega Wertheim. Meedenken en sugges-
ties doen met betrekking tot een plan
van aanpak. We kennen allemaal de ge-
schiedenis. Het onderzoek is toen in
Delft terecht gekomen ondermeer omdat
de tijdlimiet niet gehaald kon worden.

. Omdat er door het bedrijf afspraken
niet konden worden nagekomen raakte
de groep het vertrouwen in de organisa-
tie kwijt. Ik ben op afstand de zaak blij-
ven volgen. Hoorde intern over de on-
derzoeken die werden gedaan, en de
rapportages die volgden. In de media
zag ik hoe op een andere manier aan-
dacht gevraagd werd door de groep.
Toen ik in juni 1996 op deze functie
kwam ben ik, door mijn voorganger,
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Van Ankum, helemaal geïnformeerd
over de stand van zaken tot dan toe. Het
debat in de kamer was toen net geweest.

• De kennismaking met de
groep
Voordat ik de groep ontmoette was er
een voorgesprek met een paar van de le-
den, ondermeer de kapitein Jan Mooij,
die ik van lang geleden kende. Ik had
dus al een idee over de ernstige manier
waarop mensen getroffen waren, waar-
op mensen klachten hadden. Verder had
ik in de loop van de tijd de serieuze aan-
pak vanuit de groep gezien. En gelukkig
ook gezien dat het bedrijf serieus gehoor
had voor de groep. Het was eigenlijk een
hele plezierige kennismaking. Ik heb uit-
gelegd wie ik ben en dat ik, vanuit mijn
voorland als directe zorgverlener, wilde
luisteren en kijken wat ik zoy kunnen
doen in dit traject van zorg. En wat ik
zou kunnen en behoren te doen in een
traject van beleid. Ik heb de mensen ge-
zien. Heb ze tegemoet kunnen treden op
mijn eigen manier. Heb wel even een
stukje voorzichtigheid gevoeld, maar
niet een hele serieuze argwaan, in de zin
van: je bent niet welkom. Mensen wil-

den praten en ik wilde luisteren, dat ge-
voel had ik erbij, heel plezierig.

• Artsen
Het ergste is als mensen zich niet ge-
hoord voelen. En hier was duidelijk dat
men zich niet gehoord voelde. Er zullen
ongetwijfeld artsen geweest zijn die op
hun manier geprobeerd hebben om
mensen te horen. Alleen ze hebben niet
altijd gecheckt of ze wel goed hoorden.

Dat betekent dat mensen na het contact
het gevoel hadden dat er niet geluisterd
was. Er hoeft dan helemaal geen sprake
te zijn van boze opzet. Ik weet ook dat er
mensen, door hun arts, heel direct wer-
den afgehouden. Ik ben het daar niet
mee eens. Het is terecht dat mensen
daarover hun vinger opsteken.
Aangezien ik arts ben zullen ze ook wel-
eens naar mij kijken en denken: wat ben
jij er voor een? Jullie artsen vinden we
niet allemaal even betrouwbaar. Daar
leer je mee omgaan, je moet bij wijze van
spreken altijd op persoonlijke titel het
vertrouwen verwerven van mensen. Ik
heb daar aandacht aan besteed en ben
gewoon mezelf geweest.
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Toen ik hoorde dat we een gesprek met de staatssecretaris van defensi:
zouden hebben dacht ik: "ik hem nog wel het een~n ander te v.~rtel
len." Ondermeer dat ik zo teleurgesteld was over zIJn optreden t~1e~s
het debat over nazorg. Wij zaten met een.hele groep op:e pu ~ta~

~~~~~:n~:~~ d:a~d;e~~~rTïj~::~i~i~~~j~ld~~~: ~e~~~~~w:~~I.t1 ;:~
niet over ons ging. Als hij alleen maar even. naar ons a ge nl _
het denk ik al anders geweest. Ikwilde ?erse wel met de staatssecreta
ris praten. Gelukkig ging het tijdens zIJn bezoek I~ hetdcoornh:-:thu~~
heel anders. Ik heb het gevoel dat hij naar ons lUister e: Dat IJ ec
wilde wetén hoe het met ons gaat. Kijk je man wordt er nlet:et:r va~,
maar een beetje echte aandacht van iemand op dat niveau oe goe .
Defensie vaccineert militairen, geeft malaria-profilax me: enhst~u~e~:
dan naar crisisgebieden overal in de wereld. Mense~ m?~ e~iSa~ee Je
ken en maken soms heel wat mee. Daar IS ?P ZIC nl. s .
wordt niet voor niets militair en in mij~ geval Je t:ou~t nl~~~~m:~r ~~~
n beroepsmilitair. Maar dan mag Je naar mIJn I ee . ?

~eachten dat defensie zich ook na terugkeer om Je bekoml~t~~gOll~;~:'r
Ik denk dat het goed is dat iedereen nu een pers?o.n ~ b . _
krijgt toegewezen. Zo'n man of vrouw kan dan voor Je In e res spnn
gen als dat nodig is.

Wat mij goed heeft gedaan is dat de staatssecretaris een bri.ef naar
de arsten heeft gestuurd. Ik ben een aantal.kere~ met :rll~~~~
mee eweest en heb me keer op keer doodgeerger aa~ 00

g I .. gelooft me n'let maar het is toch echt psychisch, zolangnersas: u' .... h' Il"e
u daar niet aan wil kunnen wij niets voor u doen. e~. ac JU I
willen zo'n onderzoek in Nijm~ge.n, maar wat z~d~n dl~,nu meer
kunnen vinden als wij hier, er ISniets met u aan e an .
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• Grenzen
Je moet aan mensen
geen beloftes gaan
doen die je niet waar
kan maken. Je moet
daar niet gaan zitten
als iemand die het alle-
maal wel even voor el-
kaar kan brengen. Als
hoofd AMGZ/DMGB
ben je een van de tand-
jes in het netwerk. Je
moet zorgen dat je
voor wat je kan doen
betrouwbaar bent en
geen pretenties hebben
om meer te kunnen dan je in werkelijk-
heid kan. In die zin heb ik ook in het eer-
ste contact met de groep mijn grenzen
aangegeven.

• Brieven
Ik kwam in een gunstige tijd. De tweede
kamer had gevraagd om een breed on-
derzoek onder de Cambodja-gangers.
De staatssecretaris had dat overgeno-
men en het onderzoek werd uitbesteed
aan Professor van der Meer in
Nijmegen. De groep van 27 benaderde'
mij direct en open. Als alles goed gaat
worden eventuele misverstanden op een
zo laag mogelijk niveau aangekaart en
uitgesproken. Die kanalen zaten ver-
stopt. Bij voorbeeld het contact op ne-
men met artsen van de krijgsmachtde-
len. Dat ging niet goed. En de signalen
de wij kregen moesten via het centraal
niveau terug naar de krijgsmachtdelen.
Dat was typisch een taak van het
DMGB. Ik kan aangesproken worden
op die verantwoordelijkheid. Als ie-
mand die tot taak heeft, het begeleiden
van en intermediair zijn tussen de groep,
het beleidsniveau en de onderzoekers.
De signalen die we tijdens de terugkop-
peling kregen deden ons, vanuit de
DMGB, besluiten nog een brief naar de
artsen te zenden. In die brief hebben we
nog eens een toelichting gegeven op de
beleidslijnen die uitgezet werden. We
hadden het gevoel dat één keer een sig-
naal geven te weinig was geweest. Dat
was een activiteit waar ik me mee bezig
hield. Bijna gelijktijdig heeft de staatsse-
cretaris een nogal stevige brief aan de
artsen geschreven, waarin hij aangaf:
luister eens: je moet wel doen wat ik
aangeef, wat ik belangrijk vind moet
ook voor jullie belangrijk zijn! Ik denk
dat men zo hier en daar wel geschrok-
ken is. Hoe hard het is aangekomen,
daar heb ik niet voldoende zicht op. De
brief die door de DMGB verstuurd is
heb ik wel zien landen bij de artsen.

Daar is ook commentaar op gekomen en
er zijn vragen over gesteld. Gelukkig
merkte ik dat veel artsen de zaken al wel
serieus bezagen en positief reageerden
op de informatie die ik ze verschafte.
Men had het gevoel dat men tot dan te
weinig informatie over de ontwikkelin-
gen had. Men vond het erg verhelderend
dat er ook informatie werd gegeven over
het komende onderzoek.

• Het is maar psychisch, ga
maar weer werken.
Als een arts geen somatische oorzaak
voor klachten kan vinden is hij niet goed
bezig als hij de indruk wekt dat de
"klachten alleen maar psychisch zijn".
Om te beginnen schieten soms de eigen
mogelijkheden voor somatische diag-
nostiek tekort. Dan is een verwijzing op
zijn plaats. Ten tweede moet je ook seri-
eus aandacht besteden aan een meer psy-
chosomatische georiënteerde klacht. AI
definieer je het als psychische klachten
met eventueel lichamelijk gevoeld lijden,
dan nog kun je niet zeggen ga maar aan
de slag. Zeker niet als de klachten om-
vangrijk zijn, of iemand verhinderen aan
de slag te gaan.
Dan zul je de psy-
chische kant moe-
ten ontwikkelen.
Mogelijk kan je
dat zelf en anders
zul je moeten ver-
wijzen. Ik heb be-
grepen da t er
mensen zijn die
het gevoeld heb-
ben als een afwij-
zing van de klachten. Gevoeld hebben
als een stigmatisering het is maar psy-
chisch. De mens kun je niet in tweeën
delen. Zo van het is psychisch of het is
lichamelijk. Het is vrij logisch dat wan-
neer je langdurig lichamelijke klachten
hebt, ook al zijn ze niet helemaal her-
leidbaar tot een bepaald ziektebeeld, je

daar ook psychisch van in de war
raakt. Dat is niet te scheiden. Je
moet een mens in de totale con-
text zien. Als ik een militair zie,
dan zie ik een mens die z'n werk
heeft, die daarnaast een hele so-
ciale context heeft. Dan zie ik ie-
mand die uit vlees en bloed be-
staat. Maar ook uit een hele ge-
dachten wereld en opvoeding. In
die zin heb ik een holistisch
mensbeeld. Daarnaast verdient
iedere mens serieus genomen te
worden. Dat zijn twee essentials
die voor mij in de hulpverlening
vooraan staan.

• Vertrouwen en mondiger
In de loop van de tijd is er wel wat meer
vertrouwen gekomen t.a.v. de organisa-
tie. Ik zie nog wel dat er met name bij
marine-mensen soms nog niet veel ver-
trouwen is in de zaak. Mensen zijn
mondiger geworden. Ze durven, als het
nodig is, hun arts ook wel aanspreken
met luister eens je informeert je maar, je
regelt het maar voor me. In die zin zijn
er wat meer mogelijkheden binnen con-
tacten waarin de mensen hun zorg kun-
nen krijgen. Het is nog niet zo dat men-
sen van harte naar hun militaire huisarts
gaan. Dat zie ik nog niet echt. Er zijn op
z'n minst nog littekens. Dat kun je ook
niet af dwingen dat moet groeien. Als
beleidsmakers moeten we ons inspannen
om de artsen in de spreekkamer op de
hoogte te houden van alle ontwikkelin-
gen rondom de mensen met klachten na
uitzending. We moeten ze er op wijzen
dat we met een serieuze zaak te maken
hebben. Los van het feit dat goede aan-
dacht en goed professioneel handelen al-
tijd gevraagd wordt. Ook als je het niet
weet. Dan moet je zorgen

dat de mensen de entree krijgen naar een
zorgsysteem. Dat is de algemene lijn die
we goed in de gaten moeten houden.
Met betrekking tot het post Cambodja
Klachten Onderzoek hebben we de
Inspecteurs Geneeskundige Diensten
ook van informatie voorzien over het
onderzoek, omdat ze als aanspreekpunt
dienen naar de krijgsmachtdelen. Twee
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Mijn man, altijd actief diendend marinier.
Oefeningen en uitzen-dingen of welke plaatsing
dan ook. Het maakt niet uit waar defensie hhem
naar toe stuurt. Hij gaat. Nooit ziek geweest, want
dat kennen ze niet. Tot oktober '92. Na een reeks
inentingen is hij zo ziek dat opname in het zieken-
huis noodzakelijk is. Dit gebeurde net voordat hij
naar Cambodja zou gaan. Probeer je daar maar
eens bij neer te leggen.

PARTNER . .
'd' ' lïk niet te beschrijven. Je kunt met Je verhaal

Het totale gevoel van machtelooshel ,I.S elg::/e echt en oot mankeert, als je vragen krijgt
nergens naar t.oe. Hoe moet J~ o~sch:ll:en t je ~chtge~oot? Hij is depressief, lusteloos, som.s
van familie, vrienden, collega s~ter Ie s ~e oorheen daarnaast het gevoel dat je daarbij
agressief, kortom een totaal an e~e man ..an v eesteli:k kun 'e ook niet meer kwijt. Je echt-
alleen staat. Je eigen pro?le~et, IiCha;.e~J:f~~~mers ~enoegJ aan zichzelf en geen oog voor
genoot kan je daarmee niet e asten. IJ e aar meer en meer opgebouwd. Dat heeft gevol-
het andere dat spe~lt. De.druk wordt alleen.; werk Ikwerk ook bij defensie, maar daar kan ik
gen voor je relatie, Je ~~ZIl1,maar ook vo~r ~ isch ~Is het woord defensie valt. V~n naaste ko\-
niets over vertellen. MIJnman re.ageerlt a e gVd fensie als werkgever van mIJn echtgenoot
lega's en directe chefs ontvang Ik we steun. an e
totaal niet.

dingen die we bij voortduring onder de
aandacht brengen zijn: 1. het is belang-
rijk, belangrijk voor de mensen, belang-
rijk in het zorgsysteem. We hebben hier
als organisatie veel van geleerd naar de
toekomst en moeten er veel van moeten
leren. 2. is de politieke kant. Als de poli-
tieke kant, de staatssecretaris en de top-
functionarissen het belangrijk vinden
dan dienen jullie het ook belangrijk te
vinden. En te zorgen dat eventuele on-
volkomenheden opgelost worden .

• Verschillende petten
Een voor mij hele belangrijke stellingna-
me, die ik in de tijd dat ik praktijk voer-
de ook altijd gebezigd heb is: de belan-
gen van de cliënt, de patiënt zijn pri-
mair. Zijn belang is ook bedrijfs-belang.
Daar waar bedrijfsbelangen aan de orde
komen raken die zo nauw aan de patiënt
dat je eigenlijk niet echt keuzes moet
maken. Het kan best een keer zijn dat je
naar beide kanten wat moet verhelde-
ren. Dat het lijkt alsof je naast je ene pet
en een andere pet hebt. Uiteindelijk is
het van belang dat iemand beter wordt.
Dan wel dat iemand een zo goed moge-
lijke zorg krijgt, ook als hij niet beter
kan worden. Dat is van belang voor be-
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trokkene! Dat is primair! Secondair is
dat van belang voor het bedrijf, secon-
dair maar ook belangrijk. Zo af en toe
raken artsen een beetje in de problemen
met die petten. Soms zie je wel eens art-
sen die ten opzichte van het bedrijf het
gevoel hebben dat ze de mensen moe-
ten laten werken, waardoor de afwe-
ging misschien niet goed gemaakt
wordt. Ik denk dat wij, mensen die
toezien op het systeem, ze daarover
aan moeten spreken. Het is altijd van
belang dat iemand goede zorg krijgt,
goed gehoord wordt en zich onder-
steund voelt bij z'n problemen. En de
vertaalslag kan meemaken, samen met
de dokter, naar wat betekenen die pro-
blemen voor mezelf, voor mijn omge-
ving, maakt het werk deel uit van die
problemen en wat betekent dat voor

mijn werk. Die kanten moeten goed be-
keken wordt. Dan moet de dokter de
kunst verstaan de commandant op zijn
lijn te zetten. Hij zal naar de comman-
dant aan moet geven dat hij verwacht,
dat als er adviezen zijn rondom me-

dische zaken, die door de com-
mandant worden opgevolgd. In
het belang van betrokkene en in
het belang van het bedrijf. De
commandant zal duidelijk moe-
ten hebben dat die twee samen
moet blijven gaan. Dat mag je
niet uit elkaar rukken.

• Goede leerschool
Je moet iemand altijd serieus
nemen als hij een klacht heeft,

ergens de aandacht voor vraagt. Dat heb
ik door deze zaak weer bevestigd gekre-
gen. Een stuk erkenning voor proble-

men. Niemand klaagt voor niks. Ook al
is soms niet datgene aan de orde waar-
over wordt klaagt. Dat is helemaal niet
belangrijk. Je moet samen kijken wat je
eraan kunt doen. Iedereen wenst serieus
genomen te worden. Binnen de organi-
satie is dat nu ook heel duidelijk. Aan
dit soort dingen moet je niet voorbij wil-
len gaan. Mensen hebben mogelijkhe-
den, zijn mondig. Maar los daarvan, je
moet het ook niet willen dat je mensen
afduwt en in de kou laat staan. Het is
niet goed en het werkt zo niet. In deze
maatschappij komen de mensen toch
weer via de achter deur binnen. Dat is
iets wat nu wel heel duidelijk is geble-
ken. Ik denk dat dat uiteindelijk goed is.
Het is een goede leerschool geweest voor
het bedrijf.
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NOVAZEMBLA

Oscar van der Kroon: onbekend probleem, dus nieuws.
Toen ik een leidinggevende funktie bij NOVA had heb ik een collega ge-
vraagd aan de slag te gaan met dat wat later onder de Jungle-ziekte naar
buiten is gekomen. Die heeft aanvankelijk het ondelwerp niet voldoende
onderkend, in die zin dat hij geen antwoord kon vinden op wat de oorzaak
was van de gezondheidsklachten van Cambodja-gangers. Die collega is
toen afgehaakt. Het was voor mij heel duidelijk dat het een ondelwerp voor
NOVA was. Het was een onbekend probleem, dus nieuws. Niet iets onbe-
nulligs. Een van onze aannames als redaktie was dat ernst en omvang van
het probleem helder moeten zijn. Het bijzondere was dat ik in de periode
echt duidelijk had dat hier een probleem, wel degelijk een heel ernstig pro-
bleem was dat ook de nodige omvang had. Er waren toen zo'n vijfentwintig
militairen met vergelijkbare ziekteverschijnselen terug waren gekomen.

Daar blijkt de onmacht. Onmacht van
de slachtoffers, onmacht van de medici.
Onmacht bij defensie. Dat is een legitie-
me onmacht. Maar er is ook een vol-
strekte abjekte onmacht. Dat is de on-
macht van een zogezegde professionele
organisatie om op een zorgvuldige ma-
nier met z'n personeel om te gaan. En
daar heb ik wel voorbeelden van gezien
die op zich heel subtiel, heel weinig zeg-
gend zijn voor veel mensen maar die mij
heel erg troffen. Bijvoorbeeld de bijeen-
komst waarin de mensen geïnformeerd
zijn over de resultaten van het medisch
onderzoek. De directeur-generaal van

Het is voor ons, als ~artners, soms ondragelijk te
zien ~.oe sterke, energieke en sociaalvaardige men-
sen zIJn verworden tot, en ik realiseer me dat ik het
sterk aanzet, wrakken. De buitenwereld is vaak al-
.Ieen maar getuige van de goede momenten, dus
p'r~.te~ over angst voor de toekomst is er niet bij
Hl}ziet er nu toch goed uit!" of "Kom op er kome~

weer meer goede dagen!" Het is moeilijk onder
woorden te brengen hoe het voelt om niet te weten
~at dege~e die je liefhebt heeft. Hoe zal de ziekte
Zich ontwikkelen?

PARTNERAldus Oscar van der Kroon, maker van
de TV-documentaire over de Jungle-
ziekte: Ik heb de eerste gelegenheid die
zich er voor mij voor aandiende, dat was
toen ik programmamaker werd bij
ZEMBLA, aangegrepen om me hele-
maal in die zaak te verdiepen. Dat heeft
geleid tot een programma van veertig
minuten. Het duurde tot eind '95 voor-
dat ik met de groep van 27 in contact
kwam. De echte confrontatie met de
groep was tijdens een bijeenkomst in ja-
nuari '96, in Zeist in het Coornherthuis.
De verhalen daar )Varen nogal uiteenlo-
pend van aard. Eén verhaal kende ik
niet. Dat was het verhaal van Carel,
maar die had niet in Cambodja gezeten.
Dat was een verwarrende factor. Ik had
tijdens de pauze met zijn vrouw Erna ge-
sproken en die vertelde zo beklemmend
over het onbegrip bij defensie. Daar zat
ook de grote paralel met de mensen die
in Cambodja waren geweest. Die bijeen-
komst was voor mij vooral die van de
kennismaking met Carel en Erna. Dat
heeft me toen zeer aangegrepen. Mensen
die zo lang, ze werken aIIebei bij defen-
sie, hun ziel en zaligheid aan een organi-
satie hebben gegeven en dan op zoveel
botheid en onbegrip stuiten. Ik vind het
tamelijk onbegrijpelijk dat zoiets kan
gebeuren.

• Engelse televisie
Op grond van de bevindingen
van de collega waar ik net over
sprak had ik wel twijfels gekre-
gen of Lariam de oorzaak was.
Het leek mij goed om bij de
research rekening te houden
met de mogelijkheid dat er ook
iets anders kon zijn. Maar er
waren tegelijk zoveel vragen
over Lariam dat mijn collega
Judith Pennarts en ik daar toch
heel veel werk van hebben ge-
maakt om zicht te krijgen op
de bijwerkingen van het middel.
Er waren inmiddels ook bij de Engelse
televisie uitzendingen gemaakt die grote
vraagtekens hadden geplaatst bij het ge-
bruik van Lariam. Dus daar was op zich
alle aanleiding toe.

• Onmacht
We zijn heel intensief met het onder-
werp, met de mensen bezig geweest. Ik
maak voor ZEMBLA vijf documentaires
per jaar, we hebben de tijd om daarna
op de hoogte te blijven rond de ontwik-
kelingen betreffende het onderwerp. Je
bent op de een of andere manier, toch
anders dan de meeste journalisten be-

trokken denk ik. Bovendien
was er zoveel blijven liggen in
het eerste programma dat er
alle aanleiding was om kort
daarna nog een tweede pro-
gramma te maken.
Het centrale woord is on-
macht. Onmacht in de eer-
ste plaats om een ziekte te
bestrijden om de simpele
reden dat de ziekte niet
is benoemd. Is niet hel-
der en als je niet weet

wat voor ziekte het
is, dan kan je

ook niet be-
strijden.

het ministerie kwam de uitslag aan de
groep melden. Ik was erbij toen hij bin-
nen kwam. Mij valt dan op dat hij nie-
mand begroet, niemand een hand geeft
en gelijk achter een tafel gaat zitten. Dat
vond ik merkwaardig. Dat zegt mij dan
iets over een cultuur van een organisatie .
Men heeft blijkbaar moeite om zich te
identificeren met individuele medewer-
kers die door een uiterst moeilijke perio-
de in hun leven geholpen moeten wor-
den. Ik ben er van overtuigd dat defensie
er heel lang over gedaan heeft om iets te
begrijpen van datgene dat het personeel
heeft door moeten maken. Kijk in dit
vak word je best cynisch als je ziet hoe
sommige bedrijven en instellingen met
hun personeel om gaan, niet aIIeen de-
fensie. Maar tegerlijkertijd als je lang ge-
noeg goed om je heen kijkt dan weet je
ook hoe het anders kan. Defensie is geen
uitzondering. Een paar jaar geleden heb
ik me intensief met het ministerie van
landbouw bezig gehouden. Daar zijn
best wel enige para lellen te trekken.
Maar het kan ook echt heel veel beter.
En het is op zich heel treurig elke keer
weer te moeten constateren dat er zo on-
zorgvuldig met het personeel wordt om-
gesprongen.

EGO / JUNI 1997 - 27



PARTNER
..' d t'e er van baalt dat alles op jou terecht komt.

Als partner m.ag je eigenli!k nooit zeg;~n av Ior mij zijn die bijeenkomsten met de groep
Nooit vraagt Iemand hoe I~.het nu me jOnUdieOhetzelfdedoorstaan kun je eens praten over
van 27 daarom zo belangriJk. Me: mense .. .. ziekzïn ook ebruikt om onder bepaalde
je twijfels. Bijvoorbeeld over he~ Ide~ ~~t:i~ ~~~oms h~b. Bij ien ander de aardige meneer
zaken uit te komen. Of ove! d~ oos eli' I ap vallen Judith Rijsdijk en Joost van Langen
spelen en op de terug~eg In e auto a In s a eor a~iseerd en dat was echt goed. Judith
hebben een conferentie voor de gro~p vtn 20~hefben heel wat afgepraat, gelachen, ge-
ging met ons, dus.de partnerfsI' at~ ~ s a~eren zaten bij looSt. Die moesten over de bele-
mopperd en gehuild. Dat ga uc . e an
ving van hun ziek zijn praten.

• Taak journalistiek
Ik geloof dat de journalistiek in zijn al-
gemeenheid tot taak heeft om mensen te
informeren en gelijkertijd de macht te
controleren. Journalistiek heeft wat dat
betreft de bijzondere positie dat ze vra-
gen mogen stellen. Er is zelfs een wet
openbaarheid bestuur die ons wat dat
betreft ter beschikking staat. Met het
controleren van de macht heb je wel een
hele belangrijke taak. En kun je eventu-
ele misstanden in ieder geval aan de op-
pervlakte brengen. Wij zijn over het al-
gemeen bij ZEMBLA geen zendelingen.
We hebben niet het idee dat we de sa-
menleving moeten veranderen. We gaan
niet met een opgeheven vinger de kijker
tegemoet. We willen ons beperken tot

PARTNER
Dat praten met de Tweede Kamer. Dat was
goed. We hadden het goed voorbereid,
zodat we niet allemaal met dezelfde ver-
halen kwamen. Want je kunt er natuurlijk
ook een klaagzang van maken. Dat heb-
ben we denk ik niet gedaan. Ik zat zelf
niet aan tafel maar op de publieke tribu-
ne en zag hoe de verhalen sommige ka-
merleden raakten. Het was heel bijzonder.
Je ziet Den Haag Vandaag op TVen dat is
vaak een ver van mijn bed show. Nu zaten
we er midden in en er werd echt geluis-
terd. Het mooie is dat het ook echt resul-
taa t heeft gehad.

het zo volledig en evenwichtig mogelijk
informeren van de kijker. Dat is al pre-
tentieus genoeg vinden wij.

• Krampachtige reactie
Als ik naar de reactie van defensie kijk is
me vooral de krampachtigheid opgeval-
len. Een krampachtigheid die er toe
heeft geleid dat ze een dag voor de uit-
zending, zonder dat ze de film hadden
gezien, een persbericht hebben uitgege-
ven. Daarin probeerden ze naar hun idee
de film zoveel mogelijk onschadelijk te
maken. Ik vond het een dieptepunt dat
een departement niet naar de inhoud
van de zaak kijkt, maar zoekt naar stra-
tegieën om een onwelgevallige bood-
schap onschadelijk te maken. En dat
heeft er bij ons toegeleid dat we ons nog
weer eens hebben afgevraagd van hoe
moet je daarmee omgaan. Wij zijn zelf
heel erg open naar de partijen met wie

wij communiceren. We verbergen niks.
Wij houden in principe weinig achter.
Dus ook defensie is met open vizier
benaderd gedurende de hele voorberei-
ding van die film. Maar dan zie je toch
dat dat eigenlijk wordt beantwoord op
een manier zoals je dat toch niet zou
verwachten. Dat heeft me weer ver-
baasd. Ik heb overigens niet het idee dat
de aktie van defensie op zich heeft
gewerkt. Het van te voren reageren op
een uitzending heeft de kracht van de
film niet ondermijnd. Er is in ieder geval
heel goed naar die uitzending gekeken
en hij is ook goed gewaardeerd, dus
daar hebben wij geen klagen over. Ik
hoor, wat misschien wel het allerbelang-
rijkste is, dat er iets fundamenteels is
veranderd bij het departement. Ik zou
het niet durven om dat louter en alleen
aan die uitzending toe te schrijven, maar
ik hoop wel dat het een kleine bijdrage
heeft geleverd.
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TWEEDE KAMERLEDEN
STERK EN HOEKEMA

Naar het Binnenhof voor een gesprek over de Jungle-ziekte met twee
Tweede Kamerleden. Klokslag half zes haalt Mieke Sterk, Tweede Kamerlid
voor de PvdA, ons op bij de portier van de Tweede Kamer. Ik haal wat te
drinken en dan gaan we naar mijn kamer. In hoog tempo stapt ze door de
Haagse gangen, haalt de beloofde verfrissing en troont ons mee naar haar
werkkamer. Terwijl we wachten op Jan Hoekema, 2e Kamerlid voor D'66,
en plaatsvervangend voorzitter van de Vaste Kamer Commissie voor
Defensie, verhaalt ze enthousiast over haar belevenissen tijdens het paasre-
ces. Ik wilde met eigen ogen en eigen lijf meemaken hoe de opleiding van de
nieuwe beroepssoldaten is. Vijf dagen in het groen meedoen aan de AMO
(Algemene Militaire Opleiding) in Ermelo. Ongelofelijk wat ik in die vijf
dagen heb meegemaakt. Volgde er lessen, deed mee aan de sportoefeningen,
liep een mars. Heb er geslapen. Heb met mensen door de rangen heen ge-
praat. Het waren maar vijf dagen, maar je krijgt toch een ander, een reëler
beeld dan van de briefings tijdens officiële bezoeken. Er moet nog het nodi-
ge gebeuren bij die opleidingen. Defensie maar ook wij als politiek zullen
die opleidingen serieus moeten nemen. Daarin investeren, met gemoti-
veerd, goed opgeleid kader. Met een gedegen sportopleiding waardoor
mensen het fysiek ook vol kunnen houden. Kijk die BBT-ers willen wel. De
leiding wil wel. Het kader wil wel. Maar werken in groepen van vijf soms
zesendertig mannen en vrouwen. Daar kun je toch heel wat vragen bij stel-
len!
Als Jan Hoekema binnenkomt verplaatst het gesprek zich naar hét onder-
werp: de Jungle-ziekte. .

Hoekema: Vooraf even dit: normaal ge-
sproken zou ik me met zaken als deze
niet bezighouden. Vanuit de D'66 frac-
tie heeft collega Marijn de Koning dit in
haar portefeuille. Echter als fungerend
voorzitter van de vaste commissie werd
ik begin zesennegentig geconfronteerd
met de Cambodja-groep, de Jungle-ziek-
te. Mieke had laten weten dat ze dat op
de agenda van de commissie wilde. In de
Kamer werkt het zo dat je het eerst eens
moet zijn over de procedure. Het is be-
langrijk die zaken goed te regelen. Later

kun je het dan echt over de inhoud heb-
ben en die hoeft geen tijd te verdoen met
procedures. In eerste instantie moesten
we dus door die procedures heen.
Vragen als: waar hebben we het over?
Individuele ziektegevallen? Is het wel
een groep? Is het wel nodig dat de hele
commissie met zo'n groep spreekt?
Krijgt het geen te zware lading? Er is
toch al een onderzoek geweest en dat le-
verde niets op? En ga zo maar door.
Iedereen heeft zijn eigen contacten en in-
formatielijntjes met defensie en reageert

mede van daaruit. Uiteindelijk hebben
we unaniem besloten dat we in een
hoorzitting de Cambodja-groep wilden
horen. Achter gesloten deuren zodat de
mensen zich werkelijk vrij zouden voe-
len om te spreken.

Dc eerste stap was dus de procedure.
Toen hebben Mieke en de griffier Ton
Teunissen de zaken voorbereid met ie-
mand uit de Cambodja-groep. Daarna
was de bijeenkomst met de jungle-zieken
en hun partners, ouders. Een week later
hebben we functionarissen vanuit defen-
sie gehoord. Een aantal verantwoorde-
lijke zoals de DGP en mensen uit de me-
dische lijn. Verder iemand van de AIH,
de commandant van de Aan en Afvoer
Troepen en de Hoofdraadsman om ver-
dere achtergrondinformatie te krijgen.
Tijdens die hoorzitting was de
Staatssecretaris ook aanwezig. Daarna
heeft de commissie een door Mieke ge-
concipiëerde brief met een aantal vragen
en eisen aan de Staatsecretaris gezonden.
Er volgde in juni een openbaar debat en
later in het jaar werden alle nog open-
staande vragen beantwoord.

Stcrk: Alles wat we hebben gevraagd is
gehonoreerd. Voor het debat hebben we
ook nog het nodige geïnvesteerd om de
Staatssecretaris er van te doordringen
dat het ons als Kamer serieus was. Dat
hij in een kwetsbare positie zat. Hij gaf
op bijna alle punten toe. Zei dat ze het
verkeerd hadden gezien. Dat ze de pro-
blematiek onderschat hadden. Dat er in
de bejegening het nodige mis was ge-
gaan. Dat er op de rol van de artsen wel
wat af te dingen viel. Dat ze de medische
kant veronachtzaamd hadden omdat ze
veron.gerstelden dat het wel psychisch
zou zIJn.

Hoekema: Het is heel bijzonder dat er in
een periode van een maand of twee, drie
een hele andere houding ten opzichte
van een problematiek kan ontstaan. Het
is voor ons als Kamerleden soms erg in-
gewikkeld om te gaan met de wijze
waarop dingen worden afgehouden.

Sterk: De Kamer is de vijand niet van de-
fensie! Defensie is erg gesloten en komt
daardoor soms een beetje paranoïde
over.

Hoekema: Dat is het karakter van defen-
sie. Gesloten en een beetje paranoïde,
een functionele organisatie met vroeger
één vijand, het Oostblok. Actuele erva-
ringen met andere taken waren er niet.
Natuurlijk was Libanon er geweest en.
ook daar waren problemen maar die
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de slag gegaan. Doordat we deze
zaak zo zorgvuldig hebben opge-
pakt én de wijze waarop men er
vanuit Defensie mee is omgegaan

is het klimaat naar de Staatsecretaris
veel beter. Voor zover ik nu kan zien
waait er een totaal andere wind.
Gmelich Meijling, de Staatssecretaris

heeft tijd uitgetrokken om met de groep
te praten. Bunnik, de DGP is helemaal
omgegaan en spreekt regelmatig met de
groep. De benadering van artsen lijkt nu
ook meer op de persoon gericht. Een
groot onderzoek onder alle Cambodja-
gangers loopt nu. En het wantrouwen
van de individuele militair naar defensie
lijkt afgenomen.

Sterk: Als Kamer was dit de eerste keer
dat we zo werkten. Nadien hebben we
dezelfde methode gehanteerd naar
Srebrenica en nazorg. Ik denk dat ook
defensie langzamerhand wel went aan
de gedachte niet alles meer af te gaan
doen als incidenten en individuele pro-
blemen. Dat is winst, doet mensen meer
recht.

Hockema: Kijk arbeidsrechtelijk kan ik
me de terughoudendheid wel voorstellen.
Ziek-zijn in en door de dienst kan nogal
wat met zich meebrengen. Coöptatie.
Schadeclaims van hier tot Tokio. Toch
moet defensie, de politiek en de samenle-
ving niet kinderachtig zijn waar het gaat
om het aanvaarden van onze verant-
woordelijk-heid. Wij sturen onze mensen
uit. Ziek worden als gevolg van die mis-
sies kan. Wij zullen moeten erkennen dat
er sprake is van een groepsprobleem en
de verantwoordelijkheid moeten dragen
voor het bestaan van het ziektepatroon.
En daar beleid op maken. Met ontkennen
van de situatie bereik je niets.

Sterk: Maak je de zaak alleen maar er-
ger. Voor mij is het een verademing dat
er groepen zijn als 'de groep van 27'.
Het was mijn eerste grote klus op defen-
sie-gebied. Door deze zaak zien militai-
ren hopelijk ook dat een kamerlid niet
de vijand is, niet een ver weg organisa-
tie, maar mensen die aanspreekbaar zijn
op. Ik blijf het wonderlijk vinden dat we
zo weinig horen van militairen. Ja na-
tuurlijk wel via de officiële kanalen. Het
is echt niet eng om ons te informeren.
Nu wil ik natuurlijk niet dat iedere indi-
viduele militair me belt als hem een
scheet dwars zit, maar als zaken in de
lijn niet werken, wij staan in het tele-
foonboek. En volgens mij geldt dat voor
alle volksvertegenwoordigers. Het lijkt
bij militairen wel alleen maar te gaan om
vechten, vallen en sneuvelen. Men is
loyaal tot de laatste snik heb ik de
idee. De defensie-top hoeft dus niet
bang te zijn dat hun mensen de or-

.... ganisatie schade aandoen. Soms
lijkt het wel alsof mensen in dienst
zo geknecht zijn dat ze niet meer

zelfstandig kunnen denken. Het ver-
zwijgen, het ontkennen, het bagatelli-
seren en badineren van zaken door

militairen en ambtenaren werkt
I ~ veel nadeliger. En niet alleen in de

publieke opinie. Ook naar je werk-
nemers kom je veel geloofwaardiger

Tot nugaathetoverhoe\
de zaken zijn gelopen. Op
zich is het toch heel bijzonder dat een
groep actief dienende militairen direct
in het bastion van de Tweede Kamer
doordringt en met Kamerleden in ge-
sprek komt.

Sterk: Ik mag toch zeker hopen dat de
Kamer geen bastion is. Als Kamerleden
moeten wij mensen met al hun proble-
men serieus nemen. Wij moeten het heb-
ben van mensen zelf. Niet van meningen
over, maar de verhalen van mensen zelf.
Dat is wat echt bezield. En de Kamer als
een bastion zien. Dat moet echt niet.

Voor militairen is het geen dagelijkse
bezigheid om met Kamerleden te bellen
of in Den Haag gehoord te worden in
een besloten bijeenkomst. Hoe heeft u
die affaire met de Jungle-zieken en wat
daar uit voort vloeide ervaren?

Hoekema: Ik heb er heel wat van ge-
leerd. Doordat Mieke de zaak politiek
goed had geagendeerd, in overleg met de
andere partijen en de griffier goed had
voorbereid, konden we ook samen tegen
de stroom in. We hebben als commissie
heel wat dijken doorbroken. In feite tre-
den ambtenaren niet op voor de Kamer.
Dat is voorbehouden aan de politiek
verantwoordelijke bewindspersoon.
Nadat we de indrukwekkende bijeen-
komst met de Jungle-zieken en hun part-
ners hadden gehad moesten we kijken
welke ambtenaren we wilden horen.
Weer moesten we over de procedure aan
de slag. We hebben de ambtenaren en
militairen individueel gehoord. Ook dat
was indrukwekkend.
Functionarissen, die heel betrokken hun
deel in het verhaal deden. Als commissie

hebben we toen gecon-
stateerd: hier is wel
wat aan de hand.
En zijn er mee aan

Sterk: Nee man. Dat zit heel anders. Het
zal eind vierennegentig geweest zijn toen
ik, in het kader van oriëntatie op de por-
tefeuille Personeelszorg Defensie, op de
Juliana-kazerne in Den Haag gebriefed
werd over het functioneren van het
Thuisfront-comité bij de KL. Een moe-
der, kwam niet echt aan bod. Ze zat er
meer als versiering. Stiekem gaf ze me
aan het eind van het gesprek een enve-
loppe met de mededeling dat als ik meer
wilde weten met haar of de raadsvrouw
die trainingen verzorgde voor het
Thuisfront contact op moest nemen. Dat
maakte me nieuwsgierig en ik heb me-
vrouw Touw gebeld. Naast haar verhaal
over het Thuisfrontcomité vertelde ze
ondermeer dat de raadsvrouw, net als
een aantal andere militairen die naar
Cambodja waren geweest, een mysteri-
euze ziekte had. Over het Thuisfront-ge-
beuren heb ik toen met die raadsvrouw,
gebeld. Aan het eind van het gesprek
heb ik even gevraagd hoe het met haar
ging en steun aangeboden. Tijdens de
wintertraining van de mariniers, spra-
ken een aantal mensen me aan. Ook zij
hadden sinds Cambodja klachten. Toen
we terug waren heb ik Klazien weer eens
gebeld. Zij vertelde dat de groep van
Jungle-zieken de zaken eerst intern bij
Defensie op de agenda wilde hebben.
Generaal Pollé wilde met de groep prae
ten. Dat hebben we afgewacht. De gene-
raal zegde een onderzoek toe en het leek
allemaal via de normale defensie-lijnen
geregeld te kunnen worden. Ergens in
mei bleek dat de zaak bij defensie getrai-
neerd werd. Bij de vakbond, de AFMP,
was men inmiddels ook op de hoogte
van de zaak en om de groep te steunen
wilde men wat druk op de ketel zetten.
Met de voorzitter Bauke Snoep heb ik de
zaken toen gecoördineerd. Hij zou de
zaak op hun jaarvergadering naar
buiten brengen en ik zou diezelfde
dag vragen aan de minister stellen.
En zo kwamen die eerste onderzoe-
ken. Ik dacht toen dat alles prima
geregeld was. Het werd voor ons in
de Kamer pas een 'hot-item' toen
bleek dat de zaken toch niet zo voor-
treffelijk waren gegaan als ik als jong
en optimistisch politicus had ver-
wacht.

Hoekema: Dat was toen naar aanlei-
ding van de AFMP.

Sterk: Nou zeg, snel. Die zaak speelt
natuurlijk al veel langer. Voor de men-
sen soms al vanuit Cambodja. Ik heb het
jaar daarvoor ook al kamervragen ge-
steld. Die hebben geresulteerd in het eer-
ste medische onderzoek in Delft en het
psychologische onderzoek bij het AIH.

zijn nooit zo duidelijk op tafel gekomen.
De Kamer heeft daar ook nooit na-
drukkelijk om gevraagd. Het is ook
maar de vraag of als Klazien
(raadsvrouw Klazien van
Brandwijk-Wiltjer-red.) zich niet in
de Kamer had gestort met de J ungle-
zieken of de zaak deze aandacht had \ ~
gekregen. Nu is het al met al heel --............
snel gegaan.
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over als je niet alles onder het
vloerkleed veegt of in de doof-
pot stopt. Nu reageren we als
Kamer vaak op zaken die door
de publiciteit naar buiten zijn
gekomen. Het is veel handiger
om samen naar oplossingen te
zoeken, toch? Zo mis ik ook de
diensten Geestelijke Verzorging
en Maatschappelijk Werk in de
informatie lijn. Wij als Kamer-
leden moeten nadrukkelijk vra-
gen om inbreng van die diensten
tijdens officiële bezoeken.
Onthaald worden met een over-
heerlijke rijsttafel, of mee mo-
gen vliegen in een heli is gezel-
lig. Geïnformeerd worden over
het nieuwste en modernste wa-
pentuig is aardig. Zeker als je defensie
net in je portefeuille hebt maakt dat in-
druk. Maar dat kennen we al. Ik ben
niet meer zo gemakkelijk met dat soort
zaken te paaien. Mijn aandachtspunten
liggen nu anders. Al die zaken zeggen
helemaal niets over personeeIs zorg. Een
krijgsmacht kan haar werk alleen maar
doen als de mensen die daarbinnen wer-
ken gezien worden. Als met mensen seri-
eus wordt omgegaan.

Hoekerna: Ik ben een jaar lang erg nauw
bij Srebrenica betrokken geweest en
werd indringend geconfronteerd met
problemen van militairen. Dan ook
word je bewust van de behoefte aan na-
zorg. Toen de voornaamste taak van het
Nederlandse leger was de Oostgrens van
de NAVO te bewaken waren die zaken
natuurlijk niet aan de orde. Natuurlijk
waren geestelijke verzorgers en maat-
schappelijk werkers nodig, maar de aard
van de problematiek was heel anders. In
de loop van de tijd heb ik betere anten-
nes gekregen voor dit soort zaken. Al
met al duurt het soms erg lang om een
zaak op de politieke agenda te krijgen.
Men houdt het krampachtig lang in de
eigen organisatie. Er is weinig lobby.
Een enkele keer is er een generaal die
aan de bel trekt en soms komt er wat uit
het maatschappelijk middenveld. Maar
militairen zijn erg loyaal aan defensie.
Zelfs als dat slecht is voor zichzelf of
hun privé-leven. Dan hebben de bonden
ook hun eigen speeltjes en soms be-
kruipt me het gevoel dat die werken tot
eigenere eer en glorie. Wie kaart een
zaak als eerste aan. Wie heeft het mooi-
ste stuk in zijn bondskrant. Wel begrij-
pelijk, maar of dat altijd het beste voor
de mensen is? Ik betwijfel het. Neem
Srebrenica, neem nu de drugs, neem de
asbestaffaire, de Hercules. Allemaal za-
ken waar goed en zorgvuldig mee omge-
gaan moet worden, niet in de laatste
plaats voor betrokkene. Met polariseren
help je mensen niet. Vakbonden zouden
meer intermediair kunnen zijn.
Sterk: Vakbonden, belangenorganisaties
zijn van groot belang als intermediair
naar de politiek. Dat hoeft niet eens altijd
via de voorzitters te gaan. Ik kan me
voorstellen dat vakbonds-mensen op ka-
zernes ons tijdens de werkbezoeken ook
vertellen wat de knelpunten zijn. Om ons
politici zo goed en breed mogelijk te in-
formeren. Dat komt de besluitvorming al-

leen maar ten goede. We moeten af van
het cultuurtje: spannende dingen zien en
doen, lekker eten en dan nog een uurtje
sociaal uitbuiken. De SCC's zijn in het
gunstigste geval het toetje van een werk-
bezoek. In de West hebben we niets an-
ders gedaan dan verplaatsen. Van het ene
eiland naar de andere. Met mensen heb-
ben we nauwelijks gesproken. Een geeste-
lijk verzorger heb ik niet gezien. Later
hoorde ik dat mensen dachten dat het een
snoep reisje voor de Kamerleden was. My
God, het was een beproeving. Echt, Jan,
de opzet van een werkbezoek moet an-
ders.

Een oproep aan hulpverleners en lokale
vakbondsmensen dus. Vindt u dat de
individuele militair nu voldoende mo-
gelijkheden heeft om aandacht voor zijn
problemen te krijgen?

Hoekerna: Militairen kunnen nu, als het
in de lijn niet werkt, terecht bij de IGK
(Inspecteur Generaal van de Krijgs-
macht) maar ik vraag me wel eens af of
dat niet toch te veel een instituut van de
Krijgsmacht is. Voor alle duidelijkheid,
de mensen die daar werken leveren een
goed stuk werk, maar qua niveau haalt
het niet bij de Nationale Ombudsman.

Stcrk: De IGK staat officiëel los van de
krijgsmacht. Een keer per jaar komt de
IGK naar hier. Het is een erfenis van
Prins Bernard, die zeker zijn diensten be-
wezen heeft. Toch lijkt het wat op een
aId boys network. Welzijn van de indivi-
duele militair mag niet alleen afhanke-
lijk zijn van militaire lijnen. En het zijn
militairen die de klachten onderzoeken.
Er moet echt doorgedacht worden over
een nog grotere onafhankelijkheid.

Als laatste, meneer Hoekema, van u is
bekend dat u van AR-huize stamt. Wat
is de rol uw levensbeschouwing, over-
tuiging in zaken als de Jungle-ziekte.

Hoekcma: Mensen zijn buitengewoon
belangrijk. Dat is mij altijd meegegeven
van huis uit. De gelijkenis van het woeke-
ren met je talenten speelt in mijn huidige
leven zeker een rol. Zorgvuldig omgaan
met mijn talenten. Mij bekommeren om
mensen die met minder begifitigd zijn. En
met mijn vermogens en betrokkenheid
helpen repareren wat bij anderen stuk is.
Mij ten dienste van anderen stellen.

Wat moet er gebeuren, wat
moet iemand doen om dat
deel in u te raken? In het
begin van ons gesprek zei
u: 'als Klazien zich niet in
de Kamer gestol1 had'.
Moeten mensen zich voor u
neerstorten?

Hoekema: Nee, nee. Dat is
spreekwoordelijk bedoeld.
Wel speelt in deze situatie
mee dat iemand als Klazien
die zelf ziek is zich inzet
voor en met mensen die in
de knel zitten. Mensen die
alles geprobeerd hebben en
op alle mogelijke manieren
aandacht voor hun zaak te

krijgen. Als dat ze niet lukt is het mijn
taak als Kamerlid daar waar mogelijk te
ondersteunen. Maar zo ook de moeder
die me belt met een persoonlijk verhaal
over een uit de hand gelopen experiment
met drugs tijdens een oefening van haar
zoon krijgt me in de benen. Of de adju-
dant uit Harderwijk die belt over een
Bosnisch meisje dat als wasvrouwen
tolk voor de Nederlanders heeft gewerkt
en het land dreigt te worden uitgezet.
Het zijn allemaal zaken die me raken.
Die ik serieus neem en waar ik mee aan
de slag ga.

Wat zou er gebeuren als u die zaken
niet had?

Hockema: Dan zou ik het idee hebben
een super-ambtenaar te zijn. Juist die in-
dringende persoonlijke zaken doen mij
als Kamerlid beseffen dat je uiteindelijk
de macht hebt om een zaak ten goede te
keren. Het is net een kristal. Een prach-
tig geschenk dat je moet koesteren. Heel
kostbaar, heel bijzonder. Daar ben ik
me nadrukkelijk van bewust.

Mevrouw Sterk, u staat te boek als hei-
den. Welke rol speelt uw levensbeschou-
wing in dit geheel?

Sterk: Mijn motto is doe maar gewoon,
dan doe je al gek genoeg. De commissie
Dunning die in onze partij de lijst voor
de volgende verkiezingen samenstelt
vroeg over mijn manier van werken of
het er niet een was van teveel dweilen
met de kraan open. Soms lijkt het alleen
maar op dweilen. Maar je hebt mensen
nodig die de kraan repareren en je hebt
mensen nodig die de boel opdweilen. Nu
duurt het nog wel eens voordat de lood-
gieter komt. En als je ziet dat de kraan,
terwijl je hem hebt dicht gedraaid, blijft
stromen omdat het schroefdraad kapot
is, kun je moeilijk aan de kant blijven
staan. Dan ga ik dus dweilen. Of
pleisters plakken zo je wilt. Werkeloos
toezien kan niet. Roepen naar anderen
dat ze iets moeten doen lost ook niets
op. Ik dweil en zorg onder-tussen dat de
loodgieter komt. Bij mij gaat het er om
dat de politiek ten dienste van mensen
staat. En ja, wij Kamerleden hebben uit-
eindelijk de macht om iets ten goede te
keren. Die moeten we dan ook gebrui-
ken. Goed, zorgvuldig en begrijpbaar
voor iedereen.
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Politici worden wel eens draaikonten
genoemd. Ze beloven zaken voor de ver-
kiezingen die ze, eenmaal op het pluche
gezeten, niet nakomen. Indien je ze daar
verantwoording voor laat af/eggen,
volgt een wollig verhaal. Het komt er
doorgaans op neer dat voor zijn of haar
voorstellen geen meerderheid was te ver-
krijgen. Ondanks alle overtuigings-
kracht was de helft plus één niet haal-
baar. Geen enkele kandidaat voor ons
parlement zal zo ijdel zijn om te stellen
dan zijn partij de absolute meerderheid
zal halen. Overigens beweren velen dat
zoiets in ons land nooit zal en ook niet
moet gebeuren, maar dit terzijde.

Het accoord gaan met een aanvaardbaar
compromis bestempelt de parlementa-
rier nog niet tot een draaikont. Echter
bij de eerste rede van de nieuwe politiek
leider van het CDA, Jaap de Hoop
Scheffer, dacht ik onmiddelijk aan deze
kwalificatie.

De Hoop Scheffer, van huis uit diplo-
maat, zag waarschijnlijk in de politiek
meer mogelijkheden tot het maken van
carriere. Eerst koos hij voor D66 maar
later werd het toch CDA. Ook binnen
de politieke partijen zijn de promotie-
kansen nogal verschillend. Zijn eerste
optreden als kamerlid maakte duidelijk
dat hij goed het debat beheerste .. Binnen
het CDA kun je welliswaar spreken van
het land der blinden, waar éénoog ko-

ning is, maar ook in de kamer kwam hij
boven het maaiveld uit.

Maar wat wel opviel was dat er van eni-
ge evangelische politiek niets te bespeu-
ren was, integendeel. Van het kiezen
voor de zwakken in de samenleving, zo-
als in die kring de vertaling van de poli-
tiek luidt, bleef niets over. In een debat,
enige jaren geleden, met minister Pronk
over Indonesie, ontpopte jaap zich als
een bikkelharde rechtse figuur. Samen
met de VVD pakte hij Pronk aan over
zijn beleid met betrekking tot de men-
senrechten in onze voormalige kolonie.
De minister dorst eisen te stellen bij het
beschikbaar stellen van ontwikkelings-
geld. Het volk van Timor werd uitge-
moord en de gevangenissen zaten toen al
vol met vakbondsmensen zonder enige
vorm van proces.

De Hoop Scheffer verweet de minister
dat hij grote schade veroorzaakte aan
onze economie met zijn bemoeizucht,
die al had geleid tot een miljoenenstrop

voor ons bedrijfsleven. De VVD-fraktie
verbleekte zelfs van kleur bij het betoog
van het CDA-kamerlid.

Zijn eerste rede als vers politiek leider
van het CDA werd gepland in Urk.
Daarmee moest de discussie over de
christelijke en katholieke bloedgroepen
in het CDA worden gesmoord. Immers
een roomse jongen in het hol van de ge-
reformeerde leeuw was een bewuste re-
gie van de partij. Maar de inhoud van
zijn betoog sloeg werkelijk alles. De
rechtse Jaap ontpopte zich nu als een
warm sociaal voelend mens. Nu konden
de zwakkeren in de samenleving op hem
rekenen.

Eigenlijk is dit geen draaikonterij maar
gewoon een politiek zoals die door de
Katholieke Volks Partij jarenlang is be-
dreven. Jaap had beter diplomaat kun-
nen blijven.

Cor Out.
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SPORTPERS
MONDDOOD DOOR CRUYFF

Louis van Gaal heeft veel bereikt met
Ajax maar hij heeft ook andere sporten
dan voetbal onschatbare diensten bewe-
zen. Van Gaal is er namelijk in geslaagd
de Nederlandse (sport)pers monddood
te maken. En in navolging van hem
praktizeren nu ook andere trainers en
supporters het 0 zo simpele adagium
van de intimidatie. Het is misschien een
wat zwaar woord in de lichte sector van
de sport maar de tactiek van de barsheid
is uiterst effectief gebleken.

Van Gaal had de tactiek niet helemaal
van zichzelf, we moeten vaststellen dat
hij ook in dit opzicht een leerling was
van Cruyff. Hij scherpte de strategie van
Cruyff echter nog aan. Ook Cruyff
duldde geen tegenspraak, maar de maë-
stro werd zelden "vals" ten opzichte
van de media. Hij had meer iets van:
Sorry, dit is hogere voetbalkunde. Hij
wilde het niet zo hard zeggen maar be-
doelde eigenlijk in elk interview te zeg-
gen: Jullie begrijpen het niet! Dat maak-
te hij vervolgens inderdaad duidelijk in
een volstrekt onbegrijpelijke monoloog.

Het resultaat was dat de verslaggevers
nauwelijks nog een vraag durfden te
stellen en als het niet anders kon - op tv
met name - dat met de grootste nederig-
heid deden. Ik zag Tom Egbers, ik ge-
loof na de interland tegen Turkije,
Cruyff benaderen. Zijn enige hoop was
dat Cruyff hem niet als een hond zou
wegblaffen. Hij had graag geknield voor
de meester. Als u 1I1eheel laat, onvolpre-
zen heer, dan zal ik alles doen 0111 u te
behagen: uw schutting verven, uw voet-
afdruk kussen. Spaar me, zeiden zijn
ogen en vertelde zijn toon. Misschien
was het ook Egbers versus Van Gaal, het
verschil zou nauwelijks te merken zijn
geweest. Met dien verstande dat Van
Gaal er nog meer de wind onder kreeg.
Die oefende ook nog eens de school-
meesterblik uit zijn vorige leven als LTS-
leraar en hij slaagde er nog beter in het
complete jourmailIe tot onderdanigheid
te dwingen.

Beiden bereikten wat hen voor ogen
stond. Ter gelegenheid van Cruyff's vijf-
tigste verjaardag las ik minstens 300 pa-
gina"s loftuiting en zag ik zeker tien uur
kontkruip-tv, Radio II stond zelfs een
hele dag in het teken van Cruyff. Je had
toch mogen verwachten dat minstens
een paar journalisten van (concurreren-
de) media hadden gewezen op de ooit
verfoeilijke banden van Cruyff met De
Telegraaf, of op z'n rare financiële on-
dernemingen. Voor mijn part had ie-
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mand ook mogen opmerken dat de be-
kendste Nederlander ter wereld na vijf-
tig jaar het verschil tussen leggen en lig-
gen, of kennen en kunnen nog niet be-
heerste. Maar nix daarvan, Cruyff
mocht genieten van een verjaardag die
hij in deze mate van adoratie niet een
zelf had verwacht. Maar hij had dan
ook nog de tijd meegemaakt dat journa-
listen hem nog wel eens kritisch bejegen-
den. Louis van Gaal heeft dat kritisch
bejegenen definitief de kop ingedrukt.
Met zijn: Zijn jullie nou zo d01l1, of ben
ik nu zo slim?
Nog een enkeling probeert het wel eens.
Die wordt door van Gaal in de ban ge-
daan: geen exclusieve interviews meer.
Daarvoor deinzen de meeste media na-
tuurlijk terug, want ze moeten het nu
juist van de publiciteit hebben. Ze gaan
liever door het stof dan de 'relatie" met
een zo toonaangevend man te verprut-
sen.
Het gevolg was dat bijna niemand tij-
dens persconferenties nog een prikkelen-
de vraag durfde stellen.

Van Gaal heeft zeer waardeerbare kwa-
liteiten, ook als c01l1111unicator,maar hij
is steeds een stelregel op een ongelooflijk
consequente manier blijven hanteren: Ik
doe het goed, ik werk hard, ik heb alles
voor Ajax over, ik zet 1I1ijnlJrivé-leven
er zelfs voor opzij, ik breng Ajax op één
lijn dan zal de pers ook die lijn volgen.
En als de pers die lijn niet volgt, dan
zal ik elke onnauwkeurigheid ot be-
twistbaarheid in de berichtgeving
desnoods in het openbaar aan de
orde stellen.

Waarschijnlijk zonder dat hij het
zelf beseft heeft Van Gaal daar-
mee de Nederlandse sportjourna-
listiek een enorme klap toege-
bracht. Dit bedoel ik met de
"diensten' die hij ook de andere '
sporten dan voetbal heeft bewe-
zen. Na de Davis Cup-wedstrijd
tussen Amerika en Nederland en
meteen na beëindiging van de of
sluitende persconferentie grijpt
Paul Haarhuis de microfoon. Hij
richt zich tot de journalist die
schreef dat zijn dubbelspelpartner
Jacco Eltingh ook in training nog
steeds de juiste richting miste en
niet in staat leek schitterende par-
tijen te spelen zoals nog een jaar
eerder waren te zien. Zo ontzet-
tend negatief, wat je daar schrijft,
zegt Haarhuis. Hij heeft de les
van Van Gaal perfect begrepen.
Val één journalist aan en de rest

zal grinniken en zeker niet in het geweer
komen. Want de solidariteit in de jour-
nalistiek is uiteindelijk ver te zoeken.
Die wetenschap maakt het mogelijk el-
ke denigrerende of licht ironische op-
merking af te straffen.

Voetballers en tennissers, de meest
verdienenden onder de Europa-
sporters, danken hun status aan
publiek en pers. Met een simpel
spelletje roucheren ze bedra-
gen die maatschappelijk bui-
tenproportioneel zijn. Als
dan ook nog hun dubieuze
belissingen of slechte spel
niet aangemerkt mogen
worden als wat het
is, dan zijn we in
Holland ver heen.
Van Gaal kan zijn
lol nog op in
Barcelona. Want
daar schijnt
Cruyff de pers
toch niet echt
bang te heb-
ben ge-
maakt.

Hans van
Wissen.



IVAN GAAL. IN MIJ WOONT DE DADER.
ik ben die zich schaamt voor de liefde,
ik ben het.
ik ben die zich schaamt voor het denken,
ik ben het.
ik ben die zich schaamt voor het willen,
ik ben het.
ik ben die zich schaamt voor het doen,
ik ben het.
ik ben die zich schaamt voor het niet doen,
ik ben het.

hoe kun jij van mij houden
nu ik mij zelf zo ken,
jij bent het.

in mij woont de dader,
ik betwist mijn eigen
eenzaamheid.

Jan Nauts
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JIM CARREY SCOORT HOGER
DAN OOIT MET LIAR LIAR

Uit de krochten van zijn depressieve ziel weet de van oorsprong Canadese
acteur Jim Carrey de grappen en grimassen te toveren waarmee hij wereld-
wijd inmiddels een miljoenen- publiek heeft veroverd, en ruim een miljard
aan recettes heeft verdiend voor de filmbusiness. Zoals zoveel komieken en
clowns heeft Carrey een moeilijk verleden achter de rug, dat hem nog regel-
matig opbreekt. Maar hij is inmiddels al jaren in analyse, en zijn huidige suc-
ces doet zijn ego ook veel goed. Hij staat op het punt om een iets andere weg
in te slaan: minder hilarische grappen, en wat meer menselijkheid. Liar Liar
is daar een eerste voorbeeld van.

In Liar liar speelt de nu 35-jarige Jim
Carrey een gehaaide advocaat, die het
met de waarheid niet zo nauw neemt, als
hij een cliënt bijstaat. De rechter maakt
wel uit wat de waarheid is, zo luidt zijn
credo. Maar het liegen is zo'n tweede
natuur voor hem geworden, dat hij ook
zijn vijfjarige zoon Max regelmatig
smoesjes op de mouw speldt, als hij
weer eens moet overwerken, of om een
andere reden zijn afspraken met zijn
kind niet kan nakomen. Zijn aardige
vrouw is inmiddels van hem gescheiden,
omdat ze dat leven niet meer aan kon.
Ze heeft een nieuwe vriend, maar de
kleine Max blijft verknocht aan zijn va-
der, omdat hij voelt dat die ondanks al-
les van hem houdt.
Maar als paps op de verjaardag van
Max weer afbelt, doet het kind wanho-
pig een wens:laat mijn vader vierentwin-
tig uur niet liegen! De wens komt uit, en
dat blijkt voor de ambitieuze strafpleiter
tot regelrechte rampen te leiden. Want
hoe hij ook zijn best doet om de gebrui-
kelijke leugens en vleierijen uit zijn
mond te laten rollen, zonder dat hij er
iets tegen kan doen, komt er steeds uit
wat hij werkelijk denkt! Zo beledigt hij
de dames op kantoor, zijn bazin, een
vergadering van belangrijke mannen en
zelfs de rechter!
De mogelijkheden van dit geestige gege-
ven zijn optimaal benut, en geven Jim
Carrey royaal de ruimte om weer uit te
pakken met zijn malle smoelen en veel-
zeggende lichaamstaal. Maar ditmaal
doet hij meer: hij weet aannemelijk te
maken dat hij de scheiding van zijn
vrouw in feite betreurt, en dat hij er alles
voor over zou hebben om weer een ge-
zinnetje te vormen met haar en zijn
zoontje.
De man die ik speel, liegt om te overle-
ven, aldus Carrey. Hij moet zich staande
houden in een harde ambiance: die van
de Amerikaanse rechtspraak. Advocaten
hebben daar niet voor niks een ver-
schrikkelijk slechte naam. Toch vond ik
dit een leuke rol om te spelen, want ik
had veel raakvlakken met die advocaat.
Ik ben zelf gescheiden van mijn eerste
vrouw. En hoewel ik erg mijn best doe
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om het contact met mijn dochtertje jane
te onderhouden, voel ik me altijd tekort
schieten. Bovendien zag ik er in deze
film voor het eerst uit als een normaal
mens.
Wie Carrey kent uit produkties als Ace
Ventura, The Mask, Batman Forever of
Dumb and Dumber, begrijpt dat het een
verademing voor de acteur moet zijn ge-
weest om nu eens te laten zien dat hij in
feite een lange, knappe jongen is met een
schitterend stel tanden, en gevoelige
lichtbruine ogen.

En wat die omslag in zijn carrière betreft,
zo'n vaart loopt het nou ook weer niet.
Want zijn eerstvolgende film, The
Truman Show, wordt weliswaar geregis-
seerd door een 'serieuze' man als Bruce
Beresford, maar daarna staat De Wraak
van The Mask op het programma.
Ik verdien verschrikkelijk veel, aldus
Carrey, maar ik werk niet in de eerste
plaats voor het geld. Ik werk om mijn
publiek te boeien en te amsueren. Ik wil
wel de vrijheid hebben om te doen wat
mijn intuïtie me op dat moment ingeeft,
want ik weet dat ik veelmeer mogelijk-
heden heb dan alleen maar bekkentrek-
ken. Maar ik hoop wel dat mijn publiek
me trouw blijft, en dat ik er, behalve
mijn zeer jeugdige bewonderaars, ook
wat oudere bij krijg.
Na de flop The Cable Guy, een zwarte
komedie waar de fans duidelijk nog niet
aan toe waren, heeft Carrey met Liar
Liar in elk geval weer een heleboel good-
will terugverdiend.

Leonore van Opzeeland
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je. De vader, een bullebak, is
voor zijn werk meestal van
huis. Je ziet de jongetjes ook
spelen in de rivier en katte-
kwaad uithalen. Het is kort-
om het soort jeugd dat voor je
gevoel steeds zeldzamer be-
gint te worden: geen geld en
geen zorgen, en de hele dag
buiten. Dromerig van sfeer,
schitterend van camerawerk,
en de twee beeldige exotische
kinderen doen de rest. Een
must!

VILLAGE OF DREAMS

het zich bewust zijn, betrokken bij de
smokkel van een stukje geavanceerd wa-
pentuig (het blijft Amerikaans natuur-
lijk...), waarmee ze per bus heel Amerika
rondreizen, op de voet gevolgd door de
FBI. Zij zelf hebben vanzelfsprekend
maar één ding aan hun hoofd: sex with
chicks. Het aardige is, dat je als kijker
tussen de bedrijven door toch een hele-
boel bezienswaardigheden van Amerika
te zien krijgt. Voor de liefhebbers.

Uit Japan komt de betoverende, gespeel-
de documentaire Village of Dreams. De
identieke tweelingbroers Yukihiko en
Seizo Tashima zijn in Japan beroemde il-
lustratoren. Als de film begint zie je de

beide, nu bijna zestigjarige
mannen in bespreking over
een boek dat ze samen over
hun idyllische jeugdjaren wil-
len maken. Vervolgens draven
ze op als kleine jongens, ge-
speeld door twee eveneens
identieke acteurtjes. Ondanks
het feit dat de film zich af-
speelt in de periode vlak na de
oorlog, die Japan verloren
had, merk je daar in het ver-
haal weinig van. Je ziet de kin-
deren thuis, bij hun moeder,
die hun tekentalent stimu-
leert, en hun lieve oudere zus-

BEAVIS AND BUTTHEAD DO
AMERCIA

tien jaar, en er begint een beetje de klad
in te komen. De jongens hebben alle-
maal volwassen zorgen aan hun hoofd,
en het kost Bram, de stuwende kracht
achter het team, steeds meer moeite om
ze elke zondag op te trommelen. De een
heeft problemen met de liefde, de tweede
met zijn vrouw, de derde met de zorg
voor zijn invalide vader, de vierde be-
driegt zijn zwangere vrouw aan een stuk
door, de vijfde durft niet te bekennen
dat hij homo is, de zesde probeert tever-
geefs carrière te maken bij de televisie.
Kortom, allemaal zeer eigentijdse situ-
aties. Er wordt in grote lijnen verrassend
natuurlijk geacteerd door o.a. Antonie
Kamerling, Isa Hoes, Peter Paul Muller,
Daniel Boissevain, Frits Lambrechts,
Kasper van Kooten, Danny de Munk en
Ellen ten Damme. Leuk!

De vele fans van het getekende duo
Beavis and Butthead, die furore maakten
via MTV en sindsdien razendsnel popu-
lair werden, zullen erg gelukkig zijn met
een hele film rondom de twee tieners.
Mike Judge bedacht en tekende het ver-
haal, en sprak ook weer zelf de stemme-
tjes in. De knullen raken, zonder dat zeALL STARS

Een ouderwets-lekkere thriller, met Jack
Nicholson in de hoofdrol, dat wil altijd
wel. Nicholson, die dit jaar zestig wordt,
speelt in Blood And Wine een doortrap-
te wijnhandelaar, die veel bij zeer rijke
mensen aan huis komt. Omdat hij altijd
in geldnood zit, wil hij via een diefstal in
één keer zijn slag proberen te slaan.
Geholpen door een 'partner in crime' ge-
speeld door Michael Caine, en door zijn
vriendin die oppas is bij een gefortuneer-
de familie, lukt het hem om een kostbaar
diamanten collier in z'n bezit te krijgen.
Maar hij heeft niet gerekend op de te-
genwerking van zijn stiefzoon. Als die
ontdekt dat zijn stiefvader z'n moeder
bedriegt met de vrouw die hij zelf ook
wel wil, begint een spannend kat en
muis-spel tussen de geslepen dief en zijn
al even slimme stiefzoon. Judy Davis als
de bedrogen echtgenote, Jennifer Lopez
als de oppas en Stephen Dorff als de
zoon geven de twee veteranen uitstekend
partij. Regie voerde Bob Rafelson, die
Nicholson eerder regisseerde in Five
Easy Pieces en The Postman Always
Rings Twice.

BLOOD AND WINE

Het houdt niet op met de Nederlandse
films. Besprak ik twee maanden geleden
nog de statige produktie Karakter, en de
speelse relatie-komedie Hufters en
Hofdames, ditmaal ben ik weer enthou-
siast over een pure jongensfilm: All
Stars.
In deze zeer eigentijdse komedie van
Jean van de Velde, naar een levendig en
vaak geestig scenario van nieuwkomer
Mischa Alexander, draait alles om een
groepje vrienden die samen een voetbal-
team vormen. Kampioenen zijn het be-
paald niet, ze spelen louter voor hun ei-
gen lol. Hun clubje bestaat echter al vijf-
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Over de toekomst van de krijgsmacht

Er was eens een regering, een parlement,
een publieke opinie en een krijgsmacht,
die één ding gemeen hadden en dat was
de gemeenschappelijke wens er op af te
gaan, zich in te zetten: ze gingen ervoor,
voor participatie in Vredesoperaties
waar ook ter wereld. Nog voordat de
secretaris-generaal van de VN zich had
kunnen uiten werd de bereidheid tot
deelname van de daken der regeringsge-
bouwen geschreeuwd en wel zo hard dat
het in de verste hoeken van onze aard-
kloot gehoord werd. De Minister per-
soonlijk, verkleed als marktkoopman,
bezette permanent een kraam bij de in-
gang van het gebouw der Verenigde
Naties in New York, waarbij hij een
Hollandse kaas, drie liter brandewijn en
een aandeel Fokker cadeau deed aan een
ieder die - en dat had U al begrepen - de
Nederlandse deelname op welk niveau
dan ook wenste te bevorderen. Na
Srebrenica zong de F-side van de inter-
nationale gemeenschap: "Wat zijn die
Hollanders stil". Minister Voorhoeve
kon trots meedelen dat hij meerdere ver-
zoeken om Nederlandse deelname aan
vredesoperaties had afgewezen. En tóch
moeten we het van die vredesoperaties
hebben. Maar de regering, de ooit voor
uitzending naar Srebrenica verantwoor-
delijke politici en zelfs onze vaderlandse
pers, lieten weten dat we er voorlopig
tabak van hadden, een genotmiddel dat
per definitie al in kwade reuk staat.
Edoch, de nuchtere Hollandse burgers
dachten er anders over. Zes weken na
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Srebrenica konden we met behulp van
het vaderlands peilbureau het NIPO
meedelen dat 68% van de Nederlanders
achter Nederlandse deelname aan VN
vredesoperaties stond en 62 % meende
dat we onze activiteiten in ex-
Joegoslavië dienden voort te zetten. De
al veel eerder ingezette trend bleef tot op
heden zichtbaar: De publieke opinie
oordeelt dat de belangrijkste taak van de
Nederlandse krijgsmacht de mensen-
rechten, de internationale rechtsorde en
de humanitaire hulpverlening betreft.
Zelfs de verdediging van het eigen en
bondgenootschappelijke gebied werd
roemloos verslagen: De defensietaak -
aldus de laatste gegevens van de
Stichting Maatschappij en Krijgsmacht -
nam in enkele jaren af van 40% naar
27%, het belang van de humanitaire
taak nam toe van 35% naar 43%, ter-
wijl 20% van de publieke opinie wereld-
wijde crisisbeheersing thans de belang-
rijkste taak acht. Het zijn cijfers die te
denken geven. Dat de defensietaak
steeds minder hoog wordt aangeslagen
heeft uiteraard een simpele verklaring.
Met de beste wil ter wereld is immers
geen vijand meer te bedenken die ons
vaderland zou kunnen bedreigen: de
Sovjetunie is weg, de Duitsers zijn al ge-
weest, de Fransen al veel eerder. Slechts
de Noormannen blijven over en ook dat
is niet zeer waarschijnlijk. Overigens,
als iemand die de oorlog heeft meege-
maakt, kan ik met name de Duitsers niet
helemaal wegdenken, vooral nu ook in

Nederland de roep om een leider in de
kampen van CDA en 0'66 steeds sterker
wordt.
Er is een belangrijk probleem als het om
vredesoperaties gaat, waarin Nederland
of andere westerse en vooral ook
Amerikaanse troepen meedoen. Ze mo-
gen geen risico lopen. En van wie mo-
gen ze dat niet? Met name niet van die-
zelfde meerderheid die in veel gevallen
om militaire actie roept als weer eens de
mensenrechten in het geding zijn. Uit
onderzoek blijkt dat er een onverbreke-
lijke relatie is tussen verliezen enerzijds
en de steun van de publieke opinie an-
derzijds. Prof. Muelier van Rochester
University was degene, die de zoge-
naamde "casualties hypothesis " formu-
leerde. Vietnam, de Libanon en meer re-
centelijk Somalië hebben aangetoond
dat in bepaalde gevallen die hypothese
nogal plausibel is. Achttien gesneuvel-
den en twee lijken door de straten van
Mogadishu gesleept waren voldoende
om de Amerikaanse deelname subiet te
beëindigen. Natuurlijk zal de mate van
succes, de mate van betrokkenheid van
de bevolking, de mate van het onheil dat
men ongedaan tracht te maken of tracht
af te wenden, de kwaliteit van het aan-
vankelijke politieke en publieke draag-
vlak, alsmede de nabijheid van het ope-
ratieterrein een rol spelen. Maar ook
voor de Nederlandse situatie zijn er vol-
doende indicatoren voor de veronder-
stelling dat ook bij ons de Mueller-hy-
pothese opgaat. Zo vroegen wij, te be-
ginnen in 1990, naar de opvattingen van
de Nederlanders waar het ging om het
dreigen met de Nederlandse krijgsmacht
voor een drietal doelen, te weten: het
verdedigen van het eigen land, de inter-
nationale rechtsorde of belangen over-
zee. Het bleek dat een grote meerder-
heid, zoiets van 70%, voorstander was
van het dreigen met krijgsmacht ten be-
hoeve van de internationale rechtsorde
en het verdedigen van het vaderland en
minder, ik meen 45 % voor belangen
overzee. Ook voor het feitelijk inzetten
van de krijgsmacht was, wat de ja-zeg-
gers op de eerste vraag betrof, een grote
meerderheid aanwezig. Toen gevraagd
werd of men nog steeds ja zei als er aan-
zienlijke verliezen bij de tegenpartij te
betreuren zouden zijn, werd de aanvan-
kelijke meerderheid een minderheid:
zo'n kleine veertig procent voor interna-
tionale rechtsorde nog minder voor het
vaderland en veel minder voor de belan-
gen overzee. De vraag naar de opvatting
als ook aan de eigen zijde aanzienlijke
verliezen te betreuren zouden zijn lever-
de uiteraard nog minder stemmen op.



Op de vraag aan de ja-zeggers of men
nog steeds voorstander bleef, ook als fa-
milie en kennissen tot de mogelijke
slachtoffers zouden behoren, deed het
percentage instemmers tot onder de
veertig procent dalen En de vraag of
men nog steeds voorstander was als men
zelf tot de slachtoffers zou behoren, leid-
de uiteraard tot de minst enthousiaste
respons. In 1993 toen we, ten tijde van
het uitzenden van het eerste bataljon
van de Luchtmobiele Brigade naar ex-
Joegoslavië, in ronde cijfers vroegen
naar de verliezen die zo'n 2000 man
sterk Nederlands detachement zou mo-
gen lijden, in het geval een vredesrege-

ling met militair geweld zou moeten
worden afgedwongen, antwoordde
42% "geen enkel slachtoffer", 21 % ant-
woordde "1 tot 10"- het gebruikelijk
aantal verkeersslachtoffers bij een derge-
lijke grootschalige operatie - en slechts
twee malloten antwoordden: "wat ons
betreft het hele bataljon". Ook uit late-
re peilingen blijkt dat slechts een min-
derheid van plm. 36% verliezen bij vre-
desacties wenst te accepteren. Dat is ui-
teraard een groot probleem. Wij zijn als
Nederlandse burgers gek op deelname
aan vredesoperaties, zij het onder drie
voorwaarden: ten eerste er mag niet ge-
sneuveld worden, ten tweede het moet

om mensenrechten, althans een duidelij-
ke humanitaire actie gaan en ten derde
bij voorkeur een actie van preventieve
aard. Schieten is er dus niet bij. En dat
nu kan toch een beetje een probleem
worden, al helemaal nu het CDA in haar
laatste nota heeft laten weten dat we ge-
rust wat meer risico moeten durven lo-
pen. Daarbij bedoelde men niet zich in
de pluralis majestatis te uiten maar eer-
der ervan uit te gaan dat onze vrijwilli-
gers en beroeps toch ergens ook gete-
kend hebben om, als dat zo uit komt,
voor het goede doel te worden doodge-
schoten. Nu moet ik daar meteen bij
vermelden dat ook uit onderzoek blijkt
dat, althans de beroepsmilitairen van de
K.L., voor 50% op onze vraag "of zij
bereid waren voor het vaderland het le-
ven over te hebben", met "ja" ant-
woordden. Hierbij dient wel weer aan-
getekend dat het meest enthousiast voor
dit offer de militairen zijn van zeer hoge
rang en zeer veel dienstjaren. Dat wil
zeggen die categorie, die het minst in
aanmerking komt en de militairen van
zeer lage rang en weinig dienstjaren
d.w.z. die groep die wellicht nog niet
precies weet wat hen te wachten kan
staan.
Natuurlijk zullen we, mede indachtig
het gebeuren in Srebrenica, onze deelna-
me aan vredesoperaties goed moeten af-
wegen. Daartoe zijn de veertien aan-
dachtspunten die de regering heeft aan-
gereikt een goed kader. De politieke
wenselijkheid en de militaire haalbaar-
heid dienen duidelijk te zijn. Dat lijstje
moeten we steeds afchecken: haalbaar
politiek doel, realiseerbaar militair doel,
adequate bewapening, aanvaardbaar ri-
sico, multinationaal verband, heldere
bevelslijnen en rules of engagement etc.
Dus niet bij voorbaat roepen "we doen
mee", "we zijn voor een militaire pré-
sence" en later moeten concluderen dat
er geen nationaal en of internationaal
draagvlak voor is en we nog niet weten
of het om genocide, burgeroorlog, cha-
os, of een uit de hand gelopen groot-
schalig vuurwerk voor politiek dan wel
financieel gefrustreerden gaat. Zulks is
natuurlijk wat voorbarig en niet in over-
eenstemming met de zorgvuldigheid die
we na Srebrenica op grond van de 14
aandachtspunten dienen te betrachten.
De krijgsmacht zal, als het om haar be-
staansrecht, om haar legitimatie gaat,
periodiek aan vredesoperaties moeten
doen. Ze zal voor Nederlands publiek
in deze no-nonsens samenleving een ge-
loofwaardig veiligheidsproduct moeten
neerzetten. En daartoe moeten we aan
peace keeping, peace building, conflict-
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dag niet op een zondag valt. En natuur-
lijk zouden we nog voor de overblijven-
de en echt riskante vredestaken een ei-
gen vreemdelingenlegioen kunnen op-
richten. De uitgeprocedeerde asielzoe-
kers zouden we de keuze kunnen laten
tussen het land uitgezet worden of
dienst nemen in onze "beroepskrijgs-
macht met stip", dat wil zeggen: "tot
schieten bereid, in staat en verplicht".
Maar over die suggestie zal straks in het
kabinet Bolkestein 2 verdeeld gedacht
worden. We moeten constateren dat zo-
als er grenzen aan de groei zijn, er ook
grenzen aan de krijgsmacht en haar vre-
desoperaties zijn. Maar tegelijk moeten
we ervaren, dat, ondanks die grenzen,
op basis van het verleden, de traditie, de
wens ons in het buitenland te doen gel-
den, de economische, conjunctuur-poli-
tieke functies van de krijgsmacht, we de-
ze grenzen nog wel even niet zullen eer-
biedigen. Minstens zo lang er geen meer-
derheid in het parlement noch in de fU-
blieke opinie is om de krijgsmacht a te
schaffen, houden we die krijgsmacht.
Zolang ons lidmaatschap van diverse in-
ternationale organisaties, en deelname
aan tal van samenwerkingsprojecten de
aanwezigheid van een krijgsmacht ver-
onderstelt, zal de vraag naar de feitelijke
functionaliteit wel gesteld, maar niet
echt beantwoord worden. Voorlopig
staat het symbool van onze, overigens
formeel wel , maar feitelijk niet bestaan-
de soevereiniteit nog recht overeind. En
mocht het toch met de krijgsmacht ver-
keerd dreigen af te lopen dan is daar al-
tijd nog de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten. Een referendum
over de vraag "wilt U de krijgsmacht be-
houden of niet" zal met een verwijzing

naar de grote zaagbek, de rood-wit-
blauwe boomkiever en het
oranje borst je als broedvo-
gels op de diverse oefenter-
reinen nog jarenlang voor

een relatief onbezorg-
, de oude dag van
lP onze krijgsmacht

kunnen zorgen.

in Den Helder worden met onderzee-
vaarten langs de scheepswrakken van de
VOC en alles wat daarna vergaan is. De
Luchtmobiele Brigade kan ter opluiste-
ring van Koninginnedag een demonstra-
tie schoonspringen met bepakking ver-
zorgen en onze luchtmacht zou op be-
vrijdingsdag boven alle Nederlandse ste-
den haring met Zweeds wittebrood kun-
nen uitwerpen, althans als bevrijdings-
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preventie, en ook peace enforcement in
alle gradaties en hoedanigheden kunnen
en willen meedoen. De grenzen van on-
ze deelname-bereidheid dienen niet van
geografische aard te zijn. In deze steeds
kleiner wordende wereld ligt Zaïre dich-
terbij dan Koevorden, althans als de me-
dia met CNN voorop willen meewer-
ken. We zullen, zowel politiek als bur-
gers ons er wel van moeten vergewissen
dat er nogal wat verborgen conflicten
zijn, waaraan de pers voorbij gaat. Als
er in een bepaald gebied geen journalis-
ten zijn, bestaan de conflicten niet meer,
is onze perceptie. Zo is Albanië al bijna
opgelost, lijkt de vrede aan de Goudkust
teruggekeerd: het wachten was op een in
sprekende beelden te vatten bloedbad
dat de pers in het Midden Oosten al was
toegezegd en inmiddels zich ook geo-
penbaard heeft. Overigens, het grote ge-
weld in de wereld, althans het grote fy-
sieke geweld in de wereld wordt niet
meer maar eerder minder. En dat is wel
een beetje pech voor de krijgsmachten
en de vredeswetenschappers, die het,
wat hun legitimatie betreft, met name
van oorlog moeten hebben. We leven in
een tijd waarin een wereldoorlog on-
denkbaar is geworden, een interstatelij-
ke oorlog een aangelegenheid waar mili-
taristen uiterst zuinig op moeten zijn.
Na het verdwijnen van het reëel be-
staand socialisme kon men nog
hoop uit de Golfoorlog Futten.
Daarna kwam nog we ex-
Joegoslavië maar dat was en is een
burgeroorlog. De echte oorlog -
een groot manifest fysiek conflict
tussen daartoe georganiseerde
groepen mensen, met minimaal
duizend dodelijke slachtoffers - het mo-
gen er wat mij betreft ook minder zijn -
behoort tot het verleden. We kunnen
nog hopen op een gewapend conflict
tussen Griekenland en Turkije, maar dat
zal Amerika toch wel verbieden. Maar
ook die burgeroorlogen raken straks op.
En wat dan? Natuurlijk kan de onder-
zeebootdienst een toeristische attractie
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Rijst

Na zijn debuut Raise the Red
Lantern is Rijst het tweede boek
van Chinese schrijver Su Tong.
De hoofdpersoon in Rijst is de
botte en brutale Wulong.
Wulong is een arme Chinese
boerenzoon die zijn geluk zoekt
in de stad. Mede door zijn hu-
welijk met de beide dochters van
een rijsthandelaar weet hij zich
op te werken tot bendeleider en
grondbezitter. Haat is het sleu-
telwoord in Wulong's leven; een
mens dat zint op wraak omdat
hij het slachtoffer was van ver-
nedering en mishandeling.
Rijst is een verzonnen roman die
veel met zijn lezer doet; het ene
moment voel je sympathie voor
Wulong om daarna weer van
hem te walgen. Een boek wat je
niet snel zal vergeten!! Su Tong
(1963) wordt beschouwd als de
meest provocerende schrijver
van China.
Het boek is in China verfilmd
maar verboden vanwege het te-
veel aan bloot.
Su Tong: Rijst. Vert. Mark
Leenhouts, Vitg. De Geus,
Breda 1997,256 blz. i 39,90.
(EK)

De laatste zes miljoen
seconden.

De laatste zes miljoen seconden
is de titel van het tweede boek
dat Bzztoh uitbrengt van de
schrijver John Burdett.
Deze zeer aktuele eigentijdse ro-
man speelt in de lente van 1997.
De Britse kroonkolonie
Hongkong zal binnen drie
maanden worden overgedragen
worden aan de Volksrepubliek
China.
Hoofdinspecteur Chan van de
Hongkongse politie krijgt een
tip over een verdachte zak die in
zee drijft. Als de zak gevonden
wordt blijken hierin drie ver-
minkte hoofden te zitten. Na een
DNA-onderzoek blijken deze
hoofden te behoren bij de men-
selijke restanten uit een vleesmo-
len die eerder gevonden zijn. Het
gaat om een blanke vrouwen
twee oosterse mannen.
Tijdens zijn onderzoek wordt
Chan verrast door de belangstel-
ling voor deze moorden vanuit
heel onverwachte hoek; zowel
de Britse, de Chinese maar ook

de New Yorkse politie volgen
zijn onderzoek op de voet. Chan
heeft slechts drie maanden ofwel
zes miljoen seconden, voordat
Hongkong chinees grondgebied
wordt, om de vraag: Wie heeft
de moorden gepleegd en waar-
om? te beantwoorden.
Een boek dat van begin tot het
eind spannend is en blijft. Een
aanrader voor de liefhebber van
de politieke thriller!!
John Burdett: De laatste zes mil-
joen seconden. Uitg. Bzztoh,
De Haag 1997. 311 blzi 39,50.
(EK)

De tao van het gesprek.
Hoe voer je een gesprek over za-
ken die er werkelijk toe doen, op
een manier die persoonlijke rela-
ties verdiept, nieuwe ideeën sti-
muleert, en effectieve en creatie-
ve zakelijke contacten opbouwt?
Met deze tekst wordt in het kort
de inhoud van De tao van het
gesprek weergegeven.
Volgens de psycholoog Michael
Kahn kunnen gesprekken ons
verbazen en zelfs in verrukking
brengen. Maar daarvoor is het
zeer belangrijk dat we onbe-
vooroordeeld luisteren en open-
staan voor de suggesties van de
ander. Alleen op die manier kom
je samen tot een goed gesprek.
De tao van het gesprek is be-
stemd voor iedereen die weleens
teleurgesteld is geraakt toen hij
probeerde te praten met een goe-
de vriend of vriendin, een fami-
lielid, een collega of zomaar een
kennis. Het is geschreven in een
stijl die voor iedereen toeganke-
lijk is. Eigenlijk een boek dat
prima geschikt is om op de "ver-
plichte" boekenlijst van middel-
bare scholen te zetten.
Michael Kalm: De tao van het
gesprek/De kunst van het luiste-
ren. Uitg. Bzztoh, Den Haag
1997. 160 blz i 25,--. (EK)

Loesje deel 2
De Zevenklapper

Geld maakt, tot op zekere hoog-
te, gelukkig. Citaat uit een brief
van Loesje aan de Rekenkamer,
waarin zij meldt eindelijk ant-
woord gevonden te hebben op
de eeuwige vraag: maakt geld nu
wel of niet gelukkig?
Loesjes Reis om de wereld in
tachtig sprongen staat vol van
brieven, uitspraken, ideeën .voor
posters en reclameboodschap-
pen. Het bemoeizuchtige meisje
is ditmaal naar verre streken ge-
weest: de koffie boeren in
Guatemala. De schrijnende te-
genstelling tussen onze rijkdom
en de armoede in de derde we-
reld is een bron voor even schrij-
nende opmerkingen.
Het Maximumloon:

Onder de ton is niemand geluk-
kig,
boven de twee ton is niemand
gelukkig,
de oplossing:
elk gezin anderhalve ton per jaar
en:
A Is we een betere wereld
eerder zouden bereiken
met oneerlijke handel
Zou u dan meedoen

Het lezen van Laesjes reis om de
wereld is een aangename manier
om kritisch te blijven ten opzich-
te van onze manier van leven,
hoewel aangenaam? Al te vaak
op het verkeerde been gezet wor-
den is ook niet alles. Toch maar
lezen en cadeau geven.
Loesje: Reis om de wereld in
tachtig sprongen, deel 2 in de se-
rie de Zevenklapper. Het
Spectrum, Utrecht 1997. 120
blz. i 17.50(JM).

De taal van de aarde.
In het eerste Ego-nummer van
dit jaar besteedde ik enthousiast
aandacht aan de verhalenbun-
del: "De ruïne van een
Kathedraal" van Boeli van
Leeuwen (1922, Curaçao) De
toen uitgesproken wens om nog
veel werk van hem tegemoet te
mogen zien, ging onverwacht
snel in vervulling. Want net voor
de boekenweek (thema: Mijn
God) verscheen De taal van de
aarde, vijf "wijsgerige opstellen"
over grote denkers en kunste-
naars door wie Van Leeuwen
zich in zijn leven geïnspireerd
voelt. Dat zijn in het eerste ver-
haal onder meer Darwin, Freud
(toen Freud bij zijn eigen proble-
men terecht kwam zakte hij als
een pudding in elkaar) en Marx
(hij ging uit van de foute veron-
derstelling dat de mens verbeter-
baar is). Verder de sinds 1949 in
Caracas wonende Nederlander
Cornelis Zitman (een van de
grootste levende beeldhouwers)
en de Nobelprijswinnar Gabriel
Garcia Marquez. Dit verhaal
kreeg als motto een zin mee uit
Marquez' roman De herfst van
de patriarch: Op de dag dat
stront ook maar een cent waard
is, worden de armen zonder
anus geboren. Maar bovenal
komt de inspiratie van de Man
van Nazareth; over Hem gaat
het grootste en indrukwekkend
openhartige verhaal Wie zegt gij
dat ik ben?, dat is opgedragen
aan Edward Schillebeeckx O.p.
(auteur van Jezus, het verhaal
van een levende).
De term wijsgerige opstellen
moet niet tot misverstand leiden:
er is niets zwaars of zweverigs
aan deze verhalen, die sterk ge-
worteld staan in de alledaagse
werkelijkheid, naar inhoud en
taalgebruik. Van Leeuwen

schrijft zakelijk en poëtisch, kri-
tisch en komisch, woedend en
wijs, met mededogen en zelf-
spot. Bij hem gaan eenvoud en
diepgang hand in hand, een ken-
merk van alle grote literatuur.
Overigens verdient de uitgever
een compliment voor de mooie
uitvoering van dit tiende boek
van Boeli van Leeuwen. Kan niet
eens een heruitgave van diens
debuut De Mensenzoon en van
de dichtbundel Tempels in woe-
stijnen, worden overwogen?
Boeli van Leeuwen: De taal van
de aarde. In de
Knipscheer,Amsterdam 1997.
Geb. 160 blz. F37,50. (FS)

Zanghonden
Het is zijn eerste roman:
Zanghonden, maar Colum
Mcann heeft reeds bekendheid
bij de Nederlandse lezers ver-
worven als de auteur van een
bundel mooie verhalen, "Vissen.
in de nachtzwarte rivier", waar-
in hij bewijst een schrijver te zijn
met sterk poëtisch talent. Het
verhaal wordt verteld door een
jonge man, Conor Lyons die na
omzwervingen in Mexico en de
Verenigde Staten op bezoek gaat
bij zijn Ierse vader die een klui-
zenaarsbestaan leidt aan de rand
van een dorp aan de westkust
van County Mayo. Vader Lyons
brengt bijna zijn gehele tijd door
met vissen. Door de komst van
een vleesfabriek is de rivier,
waar hij Con or als kind heeft Ie-
ren zwemmen ,sterk vervuild.
Conor voelt voor hem een scher-
pe weerzin en liefde die zo om-
schreven wordt dat de lezer dit
goed kan begrijpen en zelfs de-
len, terwijl we Conor volgen op
zijn zoektocht naar het verhaal
en de zin van het leven van zijn
ouders. Lyons, geboren in het
jaar na de eerste wereldoorlog is
wees en ontdekt zijn liefde voor
fotografie en heeft zijn leven zin
gegeven door het maken van fo-
to' s. Hij vertrekt naar de oorlog
in Spanje, niet om te vechten
maar als waarnemer en voyeur
van het leven. Van Spanje ver-
trekt hij naar Mexico.
Lyons ontmoet in een
Mexicaans dorp de vrouw
Juanita die zijn echtgenote en
Conors moeder zal worden.
Lyons is een zich moeilijk uiten-
de man die de liefde voor zijn
vrouw uitdrukt in foto' s van
haar, die volstrekt vrij zijn van
pornografische bedoelingen of
effecten maar wel zo waarach-
tig, en dat is wat de gemeen-
schap niet kan begrijpen en
Juanita niet kan vergeven. Het
bestaan van de foto's, het bloot-
leggen van hun intieme leven is
haar onverdragelijk en zij ver-
laat hem. Conors zoeken naar
het verleden is een poging om
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zijn moeder te vinden. Dit boek
is boordevol van de dingen en
details waar het leven op neer-
komt: McCann biedt ons een
plaats aan in de keuken bij zijn
verwaarloosde vader in Ierland;
hij beschrijft mams jurken, toont
ons de oude baas bij het binden
van kunstvliegen voor het vissen
op zalm. Het boek is enorm de
moeite waard, niet het minst
doordat het zo mooi vertaald is.
Colum McCann: Zanghonden
Vertaald door Frans van der
Wiel
Uitgeverij De Harmonie,
Amsterdam 1997
226 blz. f 39,50 (FW)

De Verleider
Ik doe het voor heel Noorwe-
gen, schrijft de ik-figuur op de
openingspagina van de roman
De Verleider. Het boek gaat
over de in Noorwegen bekende
Jonas Hansen Wergeland en de
ik-figuur vindt dat, hoewel veel
bekend is, belangrijke karakter-
kenmerken nooit zijn belicht.
Want weten de mensen dat
Jonas Wergeland al op jonge
leeftijd een Kama Sutra-discipel
is geworden; dat hij zich heeft
ingezet voor de belangen van de
Comoren; dat hij kan worden
gezien als een Noorse Toeareg
en weten de mensen dat Jonas
Wergeland mensen heeft gered?
Het boek is een opeenstapeling
van boeiende of grappige verha-
len. Het begint bij Jonas
Wergeland's thuiskomst van de
wereldtentoonstelling in Sevilla.
Daar staat hij dus met zijn hand
op de kruk van de woonkamer-
deur, Jonas Wergeland, de eerste
kunstenaar van betekenis op zijn
gebied in Noorwegen, de man
die een zilverdraad in zijn rug
heeft, ballen van goud en, zoals
iemand het in een krantenartikel
uitdrukte, een geest die geslepen
is als een grote diamant. Hij
vindt zijn vrouw dood op vloer.
Haar dood is de aanleiding van
de reconstructie van Jonas
Wergelands leven.
Dus hoe hangt een leven samen?
Als een orgel waar pijpen uit
verschillende hoeken klinken
hoewel je toetsen indrukt die
naast elkaar liggen? Prachtig!
Kjaerstad is een volleerd verha-
lenverteller, maar je moet er wel
goed je hoofd bijhouden, soms
gaat het teveel kanten uit of is
het te langdradig. De compositie
van de roman is niet-chronolo-
gisch, het zijn associaties, het
ene doet denken aan het andere
in een Oh ja! beleving. Een
sprookje is het. Dat wordt verer-
gerd door de wijze waarop Jonas
Wergeland wordt geportret-
teerd, als een mens met heel uit-
zonderlijke kwaliteiten. Voor
543 pagina's is dat misschien te-
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veel van het goede. Maar iedere
dag een verhaal is goed te verte-
ren.
De Verleider. Jan Kjaerstad. De
Geus, 1996. f. 59,90.
(JMvL)

Door een spiegel in raadselen
Jostein Gaarder is in Nederland
bekend geworden met zijn boek:
De wereld van Sophie. Dit boek
werd vorig jaar een van de meest
verkochte boeken. Het beschrijft
op een zelfs voor jongeren te be-
grijpen taal, de geschiedenis van
de filosofie.
Door een spiegel in raadselen be-
schrijft de laatste maanden van
het leven van Cecilie. Cecilie is
een meisje dat kanker heeft.
Terwijl ze ziek thuis ligt, krijgt
ze bezoek van een engel, Ariel
Bijna elke dag komt Ariel met
haar praten. Zij legt hem uit hoe
het leven van een mens is. In ruil
daarvoor vertelt Ariel wat het
betekent om een engel te zijn.
In hun gesprekken proberen de
engel en het meisje antwoorden
te vinden op vragen die door de
meeste mensen niet gesteld wor-
den. Cecilie leest graag, vooral
het tijdschrift de Geïllustreerde
Wetenschap. Maar daar vindt ze
geen antwoord op de vragen,
waar ze nu ze zo ziek is, zich
mee bezig houdt.
Elke keer, wanneer ze door de
gesprekken met de engel weer
wat meer doorziet, schrijft ze dit
op in haar notitie-boekje.

Als we geboren worden, komen
wij niet naar de wereld, maar de
wereld komt naar ons. Geboren
worden is hetzelfde als de hele
wereld cadeau krijgen.
Naarmate ze meer inzicht krijgt,
begrijpt ze ook dat ze langzaam
als het ware door een spiegel
heen kan kijken.
We zien alles door een spiegel,
in raadselen. Soms kunnen we
door de spiegel kijken en een
glimp van de andere kant opvan-
gen. Als we die spiegel helemaal
zouden schoonvegen, zouden we
veel meer zien. Maar dan zouden
we onszelf niet langer kunnen
zien.

Door een spiegel, in raadselen is
een wat minder geconstrueerd
boek dan De wereld van Sophie.
Eigenlijk is het verhaal van een
ziek meisje dat een engel ont-
moet alleen gebruikt, om een be-
paald beeld van het raadsel van
de schepping te kunnen beschrij-
ven. Daarbij is een meisje als
hoofdpersoon gebruikt, omdat
kinderen vaak veel dichter bij
het mysterie van het leven staan.

Al met al een aardig boekje. Niet
echt geschreven voor kinderen.
En, voor volwassenen eigenlijk

ook niet. Maar, het idee om een
mensenkind te laten praten met
een engel over engelen, de dood,
de hemel, God en geboorte
maakt het de moeite van het le-
zen waard.De lezers van De we-
reld van Sophie zal het in ieder
geval wel aanspreken.
Jostein Gaarder: Door een spie-
gel in raadselen.
Houtekiet-Fontein. ISBN
90.261.09.571 (IB)

Taal en de menselijke natuur
U heeft het iemand vast wel eens
horen zeggen, dat de mens bij
geboorte een onbeschreven blad
is. Het pasgeboren kind heeft
geen kennis en geen vaardighe-
den meegekregen, alles zal hem
door de omgeving worden aan-
gereikt.
Noam Chomsky ontkent deze
gedachte en heeft voor wat be-
treft het aanleren van een taal
gesteld dat kinderen bij geboorte
over een soort van software be-
schikken waarmee ze de taal van
hun omgeving gemakkelijker
kunnen oppakken.
Taalstructuren, zo houdt
Chomsky ons voor, zijn zo com-
plex dat het zonder deze voorge-
programmeerde hersenen niet
mogelijk is in zo korte tijd een
taal te leren spreken. In de taal-
kunde is men dit de Universele
grammatica in de syntactische
structuur gaan noemen.
Ray Jackendoff zet in het boek
Taal en de menselijke natuur de
bewijsvoering van deze stelling
op een rij. Steen voor steen wor-
den de argumenten op elkaar ge-
zet. Hij kiest daarbij soms ver-
rassende invalshoeken, hoewel
deze vervolgens wel weer logisch
worden. Zo behandelt hij de ge-
barentaal en gaat hij in op taal-
verwerving onder ongewone
omstandigheden. Deze ziekte-
beelden geven ons nog meer aan-
wijzingen voor de stelling dat er
onderscheid gemaakt moet wor-
den tussen algemene intelligentie
en het vermogen om een taal te
leren (blz.157).
Verrassend is dat hetzelfde prin-
cipe ook kan worden toegepast
op andere mentale processen
(deel 4). We beschikken over
software, om het zo maar even
te noemen, waarmee we muziek,
gedachten en sociale organisaties
kunnen begrijpen.
Kortom: Voor wie geïnteres-
seerd is in de (werking van de)
menselijke geest en het onder-
zoek dat op dit onderwerp van
toepassing is. Pittige kost, maar
de moeite waard.
Ray Jackendoff: Taal en de men-
selijke natuur. Het spectrum,
Utrecht, 1996.256 blz. f 39,90
(JMvL).

Gids voor lezers
Voor wie op vakantie gaat en
nog niet weet welke boeken mee
te nemen, is er onlangs een pri-
ma steuntje bij die keuzebepa-
ling verschenen. Willem Kuipers,
sinds 1980 literair redacteur van
De Volkskrant, signaleerde vier
jaar lang wekelijks in zijn ISBN
rubriek nieuwe titels, heruitga-
ven en opnieuw vertaalde edities
van oudere, onbekende of verge-
ten meesterwerken uit de we-
reldliteratuur. Daaruit maakte
hij nu een keuze van 200 romans
en verhalenbundels, die voor een
groot deel in ISBN van de
Wereldliteratuur worden be-
schreven. Kuipers steekt zijn
hand voor die lijst in het vuur en
zijn aanstekelijke enthousiasme
deel ik vergaand. Wie mijn re-
censies de laatste tien jaar heeft
gevolgd, kan niettemin bevroe-
den dat ik er graag nog een paar
andere "top-l 00" aan zou toe-
voegen. Dus ook een paar kriti-
sche kanttekeningen bij
Kuipers'lijst: er worden geen au-
teurs behandeld uit
(zwart) Afrika, Australie,
Canada, Nieuw Zeeland,
Indonesie en nog wat landen.
Van de 200 boeken van 163 au-
teurs zijn er maar 12 van 9 vrou-
wen opgenomen. Daarmee is zo-
wel geografisch als geslachtelijk
bijna de halve wereld over het
hoofd gezien. Het lijkt me geen
toeval en nauwelijks verdedig-
baar. Ook over andere zaken
valt te twisten, bijvoorbeeld de
getalsverhouding Nederlandse-
buitenlandse boeken. De verlei-
ding is groot om-minstens op de
drie genoemde punten- andere
favoriete auteurs te noemen en
die toe te lichten, maar die ruim-
te is hier niet. Liever vermeld ik
nog dat Kuipers, in de hoofd-
stukken voorafgaand aan zijn ei-
genlijke Gids voor lezers, heel
wat behartenswaardige opmer-
kingen maakt over een aantal
actuele verschijnselen in de lite-
ratuur, zoals zappen, beroepsle-
zers, de kritiek, leesclubjes, ver-
anderingen in de wereldlitera-
tuur en andere zaken.
Kortom, warm aanbevolen deze
gids aan alle literatuurliefheb-
bers, beginnners en gevorderden,
een fijne (lees) vakantie toege-
wenst!
Willem Kuipers: ISBN van de
Wereldliteratuur.Ambo, Baarn
1997.188 blz. f24.90 (FS)

lmmy Beyer
Joost van Langen

Erika Krijt
Joan Merens

Frank Spoelstra
Fred Wilkens
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Graag kijk ik naar een voetbalwedstrijd.
jij ook?

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

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

Ik ben verbaasd:
als het uit de hand loopt heeft de scheidsrechter het gedaan;
en vinden spelers, commentatoren en besturen dat er nieuwe
regels moeten komen.
jij ook?

Ik vraag me af:
kan er nog lekker gevoetbald worden als we zo de tegenpartij
te lijf gaan?

Ik vraag me af:
kan er nog lekker gespeeld worden als mensen van die andere
partij alleen tegenstanders zijn en niet op de eerste plaats me-
de-spelers?

Ik vraag me af:
als spel tot oorlog verklaard wordt,
als regels en scheidsrechters het belangrijkste worden,
of er dan nog gespeeld kan worden?

Wat vraag jij je af?
Steven.

Raadslieden - waar en wie
Bureau

Oirschot
Schaarsbergen

Den Helder
Steenwijk
Curaçao
Den Helder
Den Helder
Utrecht (Kmar)
Assen
Driehuis-
Den Helder
Doorn
Schoorsbergen
Seedorf
Ermelo
Rheindahlen
Amersfoort
Volkel/De Peel
Ede
Seedorf
Leeuwarden
Rotterdam

Naam

1.L. (Immy) Beijer
J. (Jacques) van den Blink
K. (Klazien) van Brandwijk-Wiltjer
e.e. (Tineke) Dekker-Hundling
A.B. (Adri) van Deurzen
M. J. (Marias) van Dorp
J. (Joop) Flokstra
R. P. (Rob) Geene
J.J. (Jaap) Geuze
W.A. (Bart) Hetebrij

e. (Carine) van Hinte
A.H.T. (Ad) Hornis
.I.M. (Joost) van Langen
B.J.T. (Ben) van der Linden
B.M. (Beernoud) Moojen
J.G.J. (Jan) Naurs
K.S. (Kees) Roza
G. (Gerard) Snels
M. (Marijke) van de Stigchel-Wijngaard
J.W.F. (Jan) Sulman
G.J. (Gerrit) Vlietstra
M.e. (Mart) Vogels

Telefoon bureau

040-2664688
026-3532781/2774

0223-652089
0521-348750
00-5999637136
072-5747508
0223-652089
055-3573741
0592-358573

0255-561222
0343-471210
026-3532781
004942817510, tst. 2285/2286
0341-477723
00-492161551884
033-4607051/4607698
0493-598872
0318-681258
00-4942817510, tst 2285
058-2346826
010-4539341/281

MDTN

,. 06 - 549 -7913
*06-564-2774

, 06 - 209 - 52089
,. 06 - 532 - 2643

* 06 - 209 - 56820
,. 06 - 209 - 52089
" 06 - 557 - 5234
* 06 - 541 - 8573

"06-219-282
* 06 - 202 - 764
* 06 - 564 - 2776
* 06 - 594 - 2285
,. 06 - 533-7810

':.06 - 500 - 7051
" 06 - 509 - 8872
,-06 - 678 - 1258
,. 06 - 594 - 2285
,. 06 - 519 - 6826
,. 06 - 213 - 341/281

Telefoon privé

073-6445711
0575-530937
via bureau HkRM
0299-403525
0522-262273
00-5999658948
072-5747508
0223-644487
030-2343235
0516-513579

0172-213248
030-2937808
0317-410205
00-49476173578
035-6234907
00-49-24345995
020-6323785
024-3229069
0318-591675
00-4942818445
0511-472385
033-4952099

J. (Jan) den Boer
K. (Karen) Joachim
l.I'. (Irma) Ouwehand-Jacobs
J. P. (Joke) van Straaten

Hoofdkrijgsmacht-
raadsman J. P. (Joost) de Vries
Plv. Hoofdkrijgsmacht-
raadsman J ..J. (Joan) Merens
Coornherthuis
(raadsman)
(raadsvrouw)
(raadsvrouw)
(raadsvrouw)

030-6914436

030-6914436

030-6914060
030-6914060
030-6914060 of 6920906
030-6914060

026-3519188

026-3629745

0321-318934
020-4904824
033-4557722
010-4362192
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