


___ Redactie

Nog maar kon geleden verscheen een advies van de J\laatschappelijke
Raad voor de Krijgsmacht. Het rappon heeft een tweetal vragen als ver-
trekpunten. De eerste vraag is die naar de relatie van maatschappelijke
verworvenheden zoals ouderschapsverlof en deeltijdarbeid tot het doel-
matig en doeltreffend functioneren van de organisatie, Voor ons
commentaar is in dit geval de tweede vraag relevant. Het gaat erom of de
uitvoering van nieuwe takcn hct nodig maakt het personeel 'strikterc'
gedragsnormen op te Icggen. Het is een goede zaak een derFelijkc vraag te
stellen. De komst van een heroepsleger brengt nu eenmaa het ri••ico met
zich mce van cen groter maatschappelijk isolcment van de krijgsmacht.
Met het vertrek van de laatste dienstplichtige kan al snel de behoefte
gevoeld worden aan strakkere teugels en gewilliger soldaten. Zeker,
wanneer moeilijke zaken als uitzendingen of ingrijpende reorganisaties in
het geding zijn.

In een heldere analyse van maatschappelijke ontwikkelingen waarin het
begrip individualisering een prominente betekenis krijgt toegekend wordt
dUidelijk gemaakt hoe de invloed daarvan ook in de krijgsmacht merk~
baar is geworden. Er wordt teruggeblikt op de roerige jarcn zestig, toen
voor hct eerst medezeggenschap en inspraak werden geëist. We warcn
bijna vergeten hoe in de jaren zeventig de vrije haardracht en de
afschaffing van de groetplicht 'hot items' waren. Het is goed hier nog eens
de VVDM te noemen. Het proces van individualisering moest III de
militaire wereld worden afgedwongen. De Raad geeft aan dat de indivi-
dualiseringstendens inmiddels van blijvende importantie is geworden.
Zeker als het om personeelshelcid gaat.

Het is ook verheugend tc lelen hoe eigentijdse opvattingen aangaande
normen en waarden in het advies hun plaats krijgen. Verantwoordelijk-
heid en tolerantie worden genoemd. De uitwerking crvan in opvattinsen
over rechten en plichten, mensen die vrij worden gelaten zichzelf te zijn,
maar worden ingeperkt door verantwoordelijkheiCl, dat klinkt humanis-
ten vertrouwd en goed in de oren.
Als het over de organisatie gaat, worden waardcn en normen in een
krijgsmacht 'nieuwe stijl' samengevat als: maatschappelijk aanvaardbaar
blijven, voor de orgamsatie functioneel zijn, en door het personeel als
juist en rechtvaardig \vorden beleefd. \Ve hebhen in het vcrleden (en nog)
uit defensiekringen wel andere geluiden gchoord.

Als kernbegrippen voor de persoonlijke verhoudingen in de krijgsmacht
heeft de Raad respect en collegialitcIt genoemd. "De individuele keuze
voor hct militaire beroep mag nict tegen de militair worden gebruikt om
zijn gedrap te modelleren, maar moet integendeel met respect worden
bejegend.'

Ongetwijfeld zal er nog veel moeten gebeuren om van alle goede adviezen
ook werkelijk beleid, dat wordt uitgevoerd, te makcn. Anderzijds zijn \vc
blij dat de vermaatschappelijking en de humanisering van de meuwe
knjgsmacht voluit op de agenda is geplaatst.
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PARTNERSCHAP MET CAMBODJA

\Vaarvoor leeft ccn mens? Om zichzelf te realiseren, om al z'n ,"erlangens en
behoeften te bevredigen en alle talenten voor zichzelf uit te buiten? Of leeft
een mens vooral voor een ander? Voor de medemens die z'n hulp nodig
heeft, voor de wereld die beter moet? Voor sergeant administrateur Andries
Harhers wisselt het antwoord op deze vragen met de situatie waarin hij zich
bevindt en bevonden heeft. Hij vertelt ons iets m'cr hoc hij in het leven wil
staan en welke keuzes hij daarbij maakt.

halfjaar lang werken in zo'n land.
Negen van de tien Nederlanders weet
niet e('lls waar het ligt. Wij westerlingen
denken de wereld vorm te geven, maar
cr is veel meer. Cambodja is in ieder
geval een goede start om mijn horizon te
verbreden.

"Van huis uit h~n ik liJ van dl'
Gereformeerde Gemeente t'ederLmd.
Op de lcvcIlsbcsçhouwelijke kaMt vall
!':cdcrland sta:H dit bekend als zeer
behoudend en conservatief. In zo'n
gemeenso.:hap Slaan alle neuzen dezelfde
kant op. Ook mIjn neus. Dat veranderde
toen ik als negentien/'arige opgeroept'n
werd om als dienstp ichtig sergeant te
gaan dienen bij Je Intendance.

Er gaatel:n wereld voor me open bij
defensie. Je komt In aanraking met
mensen uit letferhjk ,llle windstreken
van :"Jederland en verder. Voor het eerst
zit ik niet meer tussen geestverw,lntell.
Ik l)t'n in de minderheid. \1'n gezichts-
veld wordt enorm verbreed. Al die
verschillende cultun:n, godsdiensten en

het daarbij behorende ideeën goed doen
in mii een geweldige behoefte ontstaan
naar mn'r informatie. Het lijkt wel of ik
cultureel en levensbeschouwelijk 20 iaar
op een anJ('re planeet heb gewoond. Ik
moet m'n intormatie-achterstand in-
halen. Er ontstaat een enorme honger
naar meer.
Her gevolg van dit alles is l'en breuk met
m'n levensbeschonwelijke verleden. De
grote zoektocht IS oegonnen.

Omdat defensie in alz'n diversiteit mij
aantrekt besluit ik beroeps te worden.
Na de K\IS word ik in Steenwijk
geplaatsT. Ik spring een gat in de lucht
als ik te horen krijg dat ik op individuele
b.lsis uitgezonden 7.al worden naar
Camhodja (Cambo O. Geweldig, ('en

In 1992 wordt het land in feite onder
curatele van de VN gesteld. I Iet doel
van de missie (Ul\.T AC", United N"ations
Trallsitional Authority in Cambodia) is
het tijdelijk overnemen van het bestuur,
het organiseren van verkiezingen en
natuurlijk de wederopbouw. Bij aan-
komst in Phnom Penh ervaar ik een
cultuurschok. Het is een dreunende,
zwetende, stinkende stad die uit z'n
voe~en harst. De lucht IS zwaar,
hezwangerd tIlet tallme kooklucht jes.
De mensen schijten gewoon op straat,
rioleringen kennen ze niet. Deze stad
wordt mijn standrJaats. Onze huisves-
ting IS een niet a tt. schoon hotel. Ik
word te werk gesteld bij .\toveCon
C\lovement COlltrol} en houd me he7.Îg
met het uitbetalen van toebges, hotel-
rekeningen etc. Het is moeilijk om met
Camhodjanen in contact re komen, de
meesten spreken alleen Khmer. Alleen
diegenen die voor de VN werken, spre-
ken redelijk Engels. Daarnaast is het niet
bon ton om echt contact met 'locals' te
hehhen.
Tot m'n verbazing word ik op een
gegeven moment in gebrekkig Duits
aangesproken. Het is Je baliemedewer-
ker van her hotel. Hij stelt zich voor als
Touch Heng en heeft als gastarbeider in
Oost-Duitsland gewerkt. Zijn familie is
Joor de rode Khmer uitgemoord. Geld
om te trouwen heeft hij nog niet. Als
economische vluchteling in eigen land is
hij naar de stad getrokken. Het platte-
land is gewoon afgeschreven vanwege
het mijnengevaar.

Gaandeweg ontwikkelt er 7.Îch tussen
ons een hechte vriendschap. De
gespreksonderwerpeIl zijn voor mij
uirermate boeit'nd. Het gaat ovet
HoedJhisme, levensinstelling, bijgeloof,
eigen toekomst en de toekomst van her
land. Kortom over zaken die mij aan het
denken zetten, inzicht geven en leren
relativeren. Ik heh het gevoel er een
echte vriend bij te hebben. Culturele
verschillen doen niet ter zake. \'(Ie lijn
allebei mens en samen ziin we op zoek
n.\M onze diepste besta:lI1sgrond. Het
afscheid valt me dan ook zwaar. \'{'e
wissclen adresst'n uit en ik beloof hem
elke m.land 25 gulden op te sturen (jaar-
salaris was toen 150 gulden). Terug in
Nederland komt de briefwisseling op
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gang. Het was leuk om te lezen ddt hij
getrouwd was en een kind had.

In 1994 ga ik met 13 in£bat lumbl VOOt
6 maanden naar Sim!n Hdll in voor-
malig Joegoslavië. De briefwisseling Illt't
Touch Heng stop£. Bij terugkomst uit
Joegoslavie nog steeds niets gehoord. Ik
maak mc zorgen. Aangezien we 6 weken
vakantie hebben, besluit ik van de ene
op de andere dag, zonder me druk te
maken om injecties en visa, af te reizen
naar Cambodja. Omdat ik bij aankomst
geen geldig visum heb, moet ik lappen.
Corruptie viert hoogtij. De mensen van
het hotel kennen me nog. De volgende
dag ga ik op wek naar Touch. Op het
adres aangekomen, laat ik een foto van
Touch en mij aan zijn vrouw zien. Hij
blijkt aan malatia overleden te zijn. De
schok is groot. De verzorging van vrouw
en kind zijn in de handen van Touch's
broer.

Niet veel later olHmoet ik Touch's broer
in het hotel. Gekscherend vraagt hij mij
of ik geen businesspartner wil worden in
zijn deels nog op te zetten zaak. Hij
handelt in communicatiemiddelen, een
soort primafoonwinkel. Er is in Phnom
Penh een enorme 'gecreëerde' behoefte
aan dergeli1.ke middelen. Dc komst van
de VN hel.' t daar aan bijgedragen door
h;lar infrastructurele behot'ftes. Vele
handige zakenlieden, vooral buiten-
landers, hebben daar enorm van
geprofiteerd. Tot zijn verbazing stem
ik toe hem financieel te ondersteunen
(van mijn VN toelage van Jocgo) en
help hem bij het verkrijgen van een
regeringsopdracht. Schijnbaar helpt
het als een buitenlander bereid is
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een locale 7.akenmall te ondersteunen.

Of ik mijn investering ooit terugzie weet
ik niet. De zaak bestaat in ieder geval
nog steeds en krijgt steeds mccr
opdrachten. ;\1aar dat is voor mij niet
het belangrijkste. Het gaat cr om dat ik
me nog stt'eds verantwoordelijk voel
voor Touch. Je kan het niet maken z_e
eerst wat te ~eve!l en ze \'ervolgells te
laren vallen. Je hebt een half jaar van je
le,'en in dat land en z'n mensen geïnves-
teerd, Het laat je niet meer los. Je blijft
geïnteresseerd. Cambo is geen ver \.an
m'n bed show meer. t\'u het prestige-
object van de VN voorbii is, dreigt het
land weer in chaos te vervallen.
Banditisme en corruptie nemen ziendcr.

ogen toe. WIe moeten het land in Je
gaten blijven houden, we mogen ze niet
vergeten. Voor mij is J;\t half jaar !liet
Hijblijvend geweest, Je wilr roch weten
of al die moeite voor niks is v.eweeSL

Daarnaast vind ik het leuk dat ik mede
door dat partnerschap et'n voet aan de
grond krijg in Cambodja, dar ik altijd in
een andere cuhuur terecht kan. Als ik
daar van de zomer naar toe ga, wentel ik
me in een andere cultuur. Je laat alles
even achter je. Je necmt cven afstand van
hier. Heerlijk verfrissend. ~tisschicn ben
ik wel een mens die streeft om zowel
voor mezelf als ,.oor de ander te leven."

Raadsma/l Bart Hetl'bri;



Het is maar s{Jd,
Het spd um de betere te ziin.
Het Il'orJt hee/neties gespeeld:
in het net/t' {Jak,
met beschaafde woorden.
lil dllre sportkleding.

Het is ma<1rsfJe!.

IJl' IJrijft'eer: de al/Kst

de ll'edstriid, (lIl/ctie,
marktaal/lieel of /JOlitieke macht
te verliezen,

Het is maar spel.

De luut: zichzelf macht

bezit of
11,II1Zlel/
te I'CTsch4fen.

Het is II/<l<lrspd.

De Uitkomst: Il'imll.'ll

is de enige
acuptallele
uitkomst,

jeruzalem moet een Otn-erdeelde joodse
stud bliit'ell elI het CDA moet weer de
grootste politieke partil v,m VlIS land
worden. Het zijn een tweet<ll wensen die
bij ('en aantal christenelI /Jovenaan !Jet
l,'erlal/glijstje staan I'oor de toekomst.
Men protesteerde daarom fel, toen 011:::'1'
millister t',lIl /mitelllm"lse zaken, HallS
1',1n Mierlo, 1'1'11 ontmueting had mI.'! zijn
PLO-collega in Jeruzalem. Ook is men
zeer OIltstemd over de urtikelell, die de
laatste tiid t'ersc!Jiinen, waarin wordt
/()eergeget'ell dat het nooit meer goed
komt //Jet het CDA. HOf' de verdere rmt-
wikkelillg ook moge zijn, het hel,1IIgrijk-
ste lIerschil tussen deze twee zaken is dat
om jeruzalem de broze l'rede in gel 'aar
zou kunnen kumen en dm 0/11 de te/oor-
gang U<lnhet CDA geen schot zal wor-
den ge/ost. /Je Ol'l.'Teellkomsten tussen
beide oprechte Ivensen van deze landge.
/loten zijn de argumentelI die door heil
worden gebruikt om dat standpuIlt met
I'ewe te uerdedigen. Dat een politieke
p;lrtij //loet functioneren op basis I'an
1'1'11 inspiratie die men uanu/t het geloof
ill een bijzolldere 0IJenbaring kan uer-
kriiFen is l}(lor l,elen lIiet fileer zo l'al1-

zeltsprek!!IId, Eigenlijk is het l'erbazing-
Il)('kkelld d;lt men toch zu lallg zo'n
groot deel l'r11l de kiezers ,1chter zich

kreeg 111/ het sanlCllga{11It'all katholieken
1'11 protestanten. Nog steeds heeft men
het Ol'er de "bloedgroepen" die "an eer-
lijk verdeeld moeten zijn in alle geledill-
gen. Afet alle kritiek die achteraf op
Ll/bbers is afgekomen lijkt het tocl) dat
hij destijds <lls politiek leider uan het
CDA de steute/was van dat succes. Op
dit moment is er niemand die in zijn
I'oets/mren kan tredelI. Dan bliikt dat
politiek hedrijtien 0fJ basis van het eV<ln-
ge/ie meer mensen niet meer aanspreekt.
De boodschap spreekt niet meer aall en
de boodschapper. of hij nu Hrinkman of
Heerma heet, zegt al helemaal niets
meer. Maar zoals ge:::.egd,al wordt het
CDA een splinterfJartij die nauwelijks
de kIesdrempel haalt, er zal geen oorlog
door ontstaall. Ongetwijfeld zal men
met argumenten ua11ltlt de bijbel het be-
st,lallsreciJt uan de partij blijt,en verdedi-
gen.
Dat gebellrt ook met de stadjeruzalem.
die de onverdeelde joodse sta moet blij-
1'1'1', met uerwijzing l1<1arregels uit een
uerleden die niet voor een ieder aan-
/!,Jardbaar zijn. Men hanteert de bijbel
alsof het een overeenkomst is tussen twee
of meer ",uies. Het enige argument dat
niets aan duidelijkheid te wensen overliet
was afkomstig I'an een joodse kolonist
die zei dat Israël de grond had t'erouerd
1.'11 dat het daarom Joods gebied is.
Toen Saddam Hoesseill ziin raket/en op
Israël afullllrde u)('f{i onze luchtmacht
met geleide wapens ter bescherming van
de bevolking naar Israël lIitgezonden.
Als het verschil lIan mening over
jeruzalem leidt tot een gewapend con-
flict. zou men wel weer eells om militaire
stel/I/ kUllnell verzoeken. Stel dat ollze
regering nu een liergelijk verzoek hono-
reert, maakt men dan niet in feite een
keus tussen de biihel NI de koran?

Cor Out

Het is maar spel.

De Regels: O1ldentithaleu

elI uitschakelel/,
het is jammer
als het lIIoet.

Het is "/(1<Ir spel

Het spel 0/1/

de wedstrijd
de beuordering
de promotie
de concurrentieslag
te W;'l11el1,

Het is maar spel?
Sla'ell
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Memoires uit de hel:

DE OPVOLGER VAN 'DOOM'

een verachtelijk gebaar van
zijn of haar hard-disk
ve&en. Maar wen Wolfen-
stem in 1992 uitkwam, was
het één van de eerste spelle-
tjes waar je op een soort drie-
dimensionale manier doorheen
kon wandelen. Het plot was vrij
simpel en zou ook de latere spe-
len zoals Doom en zijn opvolger
Doom 11kenmerken: schieten of
beschoten worden. In het geval

GESCHIEDENIS
In september 1990 bundelden drie Ame-
rikaanse programmeurs hun krachten
en kwamen drie maanden latet met hun
eerste computerspelletje Invasion of thc
Vorticons. Het spel werd zo'n succes dat
de programmeurs een eigen bedrijfje
oprichtten en zich concentreerden op
het maken van Wolfcnstcin. Wie
Wolfcnstein nu zou spelen zou al
na enkele minuten het spelletie met

De kop van dit artikel klinkt misschien wat griezelig, maar
het is wèl de titel van cen fraai gedrukt boekje dat verder
'De complete onofficiële gids naar het verleden, heden en
de toekomst van het grootste spel aller tijden' heet. Waar
hebben de bepaald nict aan een minderwaardigheidscom-
plex lijdende schrijvers het dan over? Juist. Over 'Doom'.
'Doom' staat bekend als hef heftigste en meest bloederige
computerspel dat ooit door ccn spelletjesbedrijf gelanceerd
is. 'Doom' is het computerspel dat als geen ander de wereld
van de pc-bezitter veranderd heeft. En juist deze dagen intro-
duceren de makers van het mcga-populairc spel de langvcr~
wachtc opvolger: 'Quakc'. Op een aantal sites op Internet
gonst het van de geruchten, en inmiddels kunnen netsurfers al
enkele kijkjes nemen in het nieuwe spel.
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X.GCII, ti;dschrifll'OOr ((J1II(lIIterspt'iers

van \\'olfenstein hen je een soldaat van
de gealheerdeJl. Je haant je een weg door
de gangen vaJl kasteel Wolfenstein, een
duister oord vol verschrikkingen wa.1r
de gekke proiessor \X'olfenstein werkt
aan het vervaardigen \lan robot.zombi
soldaten. Level na level kruip je, terwijl
de adrenaline door je aderen jaagt, door
gangen en zalen en vuur je granaatwer-
pers, machinegeweren en pistolen leeg
op de talloze tegenstanders die je naar
het leven st:wn.

\Volfenstein werd door de elementen
van spanning en het feit dat je door een
omgeving kon rondslu:r' en, l'en onmId-
dellijk succes .. \laar tij voor de makers
om op hun law.veren te gaan rusten, was
er niet. In mei 1992 gingrn de progmm-
meurs aan de slag om t'en spel te
houwen waardoor nier alleen de wl'reld
van de pc, maar ook die van het com-
puterspel drastisch zou veranderen. Je
kan wel zeggen dat na Doom niets meer
hetn'lfde was. In december 1993 gaven
de makers, verenigd in het hedrijf dat ze
'Id' doopten, een paar levels van het spel
vrij. Via mond op mond reclame werd
hekend dat dit spel het heftigste en meest
spannende spel was dat de compmeraar
ooit gezien had. Floppies gingl'n van
hand tot hand en vandaag de dag
hehben millioenen ml'l\Sen over de hele
wereld Doom gespeeld. gebruikmakend
van de vrijgegeven versies op het
Internet. In het begin van 1994 verrasten
de makers de compmerwerdJ met een
nooit tevoren vertoond gehaar: ze gaven
de hrom:ode van het spel vrij. Ilicrmee
kan iedereen eigen levels en'Ccen. Het
hek was van de dam en op Internet cir-
culeren duizenden zelfgehouwde levels,
variërend van totaal hizar tot ware
kunststukjes,

Toen in oktober 1994 Doom 11 uit-
kwam, werd dit dan ook al snel een
succes. Inmiddels had het Amerikaanse
Congres. zoiets als de Tweede Kamer, al
een huisregel ingesteld dat het Inlen van
deze instantie voortaan \'t'rboden was
om nog langer Doom te spelen. liet land
zou wel eens onbestuurbaar kunnen
raken! Grote bedrijfsmalllframl's wer-
den vak!;'r dan ooit gehruikt om het spel
met zijn allen te spelen. weer een uniek
trekje \lan Doom en Doom 11.

VAKE
Het succes van Doom zorgde natuurlijk
voor een enorm aantal van rip-oHs, spel-
letjes die er heel erg op leken maar net
niet de kwaliteit hadden van het origine-

Ie spel. \X'el brachten de makers van
Doom samen met eell ander softwarc-
bedrij'f HerClic uit en inmiddels een
opvo ger daarvan: Hexen. Deze spelen
hebben ook l'en trouwe schare fans. Het
thema is natuurlijk precies hetzelfde als
Jat van Doom': help zon'cl mogelijk
griezelig uitZIende viianden om zeep
voordat ze laU te pakken heb hen. Het
verschil zit lem in Je omgeving. \X'au
Doom en Doom 11 ZIch afspelen in een
soort van s•...ience fiction omgeving, met
nauwe gangen en m,lChineachtige inte-
rieurs, zijn Herelic en Hexen gesituel'rd
in een soort fantasy-werdd. Je heht daar
ook geen gewn'r, kettingzaag of plasma-
gun, die eell vernietigende blauwe straal
uiuendt. maar een magische staf. een
kruisboog of andere middeleeuws <lan-
doentl wapennllg.

En nu gonst het op Internet al t'en tijdje
van de geruchten over het nieuwe spel
dat Quake moet gaan heten. liet spel
beloott volgens de makers een spectacu-
laire drie-dimensionale omgeving, en zal

een nieuwc standaard invoeren voor
compmerspelen. Gebruik wordt ge-
maakt van een nieuwe grafische ma-
chine. waardoor de afbeeldingen op het
scherm nog nlOOler zijn. De schaarse
phlatjes die op Internet te bewonderen
zijn. beloven inderd.lad veel. !\'aar het
zi•...h laat aanzien, speelt nnk Quake zich
af in een middeleeuwse fantasy-wcreld.
Je kan vliegen, iets wat de speler În het
spel Heretic ook kon, en je kan je vecht-
partijen onder water vervolgen. Het
scherm golft dan op een suggestievc
manier. Objecten zijn ook werkelijk
drie-dimensionaal, zodat je. eromheen
lopend. n'n object van alle kanten kunt
bekijken. Reken maar dat de makers er
weer sloten meI geld mee gaan ver-
dicnen. Als je ooit in d!;'stad J\.lesquite in
Texas zou komen, l.on je het bureau van
'Id' gem<lkkelijk herkennen. Het is
namelijk het !;'nige gebouw in het stoffi-
ge stadje waar er een aantal Ferrari
Testarossa's buiten geparkeerd staan.

Theo [Ja)'IJl'II1S
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BURGERSTRijDTVOOR
BURGERRECHTEN BIJ DEFENSIE

Toen Eissc Folkcrsma in hegin 1983 werkloos was werd hij door defensie
benaderd. "Ik krcc~ een telefoontje of ik direct kon komen. Ze hadden op
korte termijn iemand nodig voor het praktische gedeelte van de hedrijfs-
school." EGO had een gesprek met hem.

lingen h.ulde dat. In de loop der jaren
werd de opleiding voor defensie te kost-
baar en veranderde de V.E.V. de oplei-
dingssttuetllur.

Je kw,lIf! dus (/irect I',muit de burger-
1II<l,ltsCh.lppi; 'Jet {Jcdrijf hili/lOl?
Ja, maar dat was niet onbekend voor
mij . .\ti]!l militaIre dienst vervulde ik in
~-tlvrdte. bij de Palua. D,I,)T zat ook een
predikant die ik al uit Arnhem, waar ik
vandaan kwam. kende. Ik ben zdf
gereformeerd opgt'vocJ en herkende
nog wel lets. m,laf eigenlijk werd
niemand koud of warm van Je g.\'. De
dicn"nijd was voor mij een kukc pnio-
Je in mijn le\'en. Ik kijk cr positief op
terug en wÎst \';1Il d,I.Huit dus enigszins
wat me op dl' bedrijfsschool te \vachten
stond. Bovendien W.IS mi]!l vader
beroepsmilitair. Ik heb het dus niet van
l'en vreemde.

Tiidells ie di('lIsttiid Z<lt fC P<lM,Il, wél
('('11l'ersdJillllet ('('11 opleidillKsinstitullt,
lijkt 011S?
Ja, cr is een groot verschil tussen het
parate onderdeel en een opleidings-
instituut. Zoals je ziet, gebeurt hier alles
in het gehouwen niet in het veld. ,lh

hebben hier de heschikking over vier
hedrijfsvervangende lokalen. In het
Teln:ümbedfllf werken we met bhelefl
leren we de leerlingeJl fOllten zoeken in
netwerken. lIet Radiocomhedrijf omvat
elektronica en meetapparatuur. Bij
Datacombnlrijf gaat het ons om het
gebruik, het s;lmellstellell en testen van
de P.e. als ook om communicatic met
software. Bij het beveiligingshedrijf
tcnslotk gaat hn om het werken met de
buis en om het installeren.

WIJt zijn jouw ll'erkZ<I<ll/lhedell ill deze
!obllell?
De functie heet praktiikbegeleider. In
feite ben ik beheerder van het meetprak-
tiCUlllclektronil:a. Ik geef praktijklessell
,lan T.S.-ers. In feite ben ik et'n radertje
in het rad "V.E.V."-Opleidingen hij de
K.L. De Vereniging ter bevordering van
hl't Elektronisch Vakonderwijs super-
viseert dele opleiding. Vroeger leiddl.n
\\"(' (à la het streekschoolonderwijs) op
tot tCl:hniclls. Tien procent van de leer-

KUil je de le;:er l'<l1lEGO uitlcKKell hoc
de opleidinK Illf in clhl,lr zit?
De militaire b;\Sisopleiding ma,lkt geen
deel uit van onze opleiding, doch gaat
vooraf aan ue eerste periode van vier en
een halve maand. Dan volgt het thea-
rt'tische ged~elte V<lndl' VEV-opleiding
tot :\lonteur COllllTlunicnie Systemen,
\.ier en een halvc maand. Ilierna volgt
de militairc funetieopleiding; in twt'e en
een halvt, maand worden de technisch
specialisten opgeleid tot radio- of ag-
gregaatonderllOudsmonreur. .\Iogcliik
volgt hierna nog een rij-opleiding, uit
is alln.n het gcval ab dit noodzakelijk
is voor ue te vervullen functie. Na uezt'
periode g,lan de TS-ers na,lr een p,lfaat
onderueel. Vanaf dit moment komen zij
gemiddeld éénmaal in de veertien dagen
voor dc praktische opleiding naar de
bedrijfsschool op hn VOC in Ede. Ook
moeten 7.ijin del_I'p~riode nog examens
afleggen bij het VEV. Na deze eerste
periode van twee en een half jaar maden
I:ursisten in het hezit zijn van h~t
molltl'ursdiploma. Er volgt nu w~er een
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periode van \'ier en een halve maand
theorie in Ede op het VOC, en wel voor
de opleiding tot Eerste .\lonteur Com-
municatie Systemen. Hierna gaat het
weer verder met de praktijk-opleiding
tot het einde van de diensttijd, ook nu
geldt weer dat er tussentijds examens af.
gelegd moeten worden.

Hul' zit het met ,I" belangstelling I'oor
deze opleiding?
Helangstelling is er voldoende. \'('cl
constateer ik d:u het niveau van de leer-
lingen omlaag ga.lt. Er is bij de a:lI1name
een duidelijk verschiL Vroq~er kwamen
jongens met L.T.S.-C. binnen, nu met
L.T.S,-B. Ook merken we dat de
kwaliteit van het onderwijs (in de hur-
gersamenleving) .afneemt. \\'r kunnen
ons met aan de llIdruk onttrekken dat
het basisonderwijs te veel v:\kken heeft
waó.lrdoor sommigen niet meer leren re-
kenen en al helemaal nieT zelfsTó.lndig
kunm'n studeren. Als je timmermó.lll WIlt
wordell moet je ó.llkunnen koken en hor-
duren. Op zich prima. maar niet als heT
één ten koste van het ander gaat. Ik \-ind
dat er in de hrugkl,lssell ••I meer met ni-
veau-verschillen zou moeten worden ge-
daan. Collega's schrikken van hel ni-
veau van veel BRT-ers .. 'lijn directe col-
lega's hehhen tijdens hun lessen geen
contact meer met dienstplichtigen, zij
leiden alleen beroepspl'rsoneel op (K:\IS
en TS). :\Iilitaire collega's, bij een ande-
re instruetiq~roep. die militaire functie-
opleidingen verzorgen kOlllen bij de
opleidingen wel 111 <:ontaa ml't dienst-
plichtigen. Vroeger zaten er hij Je
dienstplichtigen HTS-ers en MTS-ers.
Nu mag je al blij zijn als ze LTS hebben.
Toch moeten ze opgeleid worden H)Or
een technische fUllctie.

Je hl1d het over L1"5-B en LTS- C. wat is
!Jet ('aseMl?
Eigenlijk kun je wel 7.eggen dat het ver-
schil russen H en C is Jat waar Hoeger
op C-niVl'au het wiskunde-pakket ver-
plicht W.1S,ze nu met B \\Tlis\va.1r een
rekenmachine kunnen hl'dienen m.lJr
niet zelf kunnen nagaan of het antwoord
bij henadering juist is. Uiteraard behbl'll
we het over gemiddelden maar het IS
toch wel véél minder dan we gewend
waren.

Een uitdaging, liikt ons?
Aan één bnt zeker. Alleen kusten aller-
lei basale zaken zo veel meer tijd dan we
eigenlijk hebhen. Burgerleerkrachten
komen nu terug om in de avonduren
mensen bij te spijkeren. Soms is dat
demotiverend. Soms ook juisr een uit-
daging om mee verder te gaan. \XreCOI1-
STó.ltercnook dat het beeld, dat de wer-
ving van de K.L naar de buitenwereld
uitstraalt, de werkelijkheid niet dekt.
Een Jeel van de mensen is omgepraat
Joor Je werving. Jongens die eigenlijk
maar één doel hadden, namelijk
chauffeur te worden, zien zich gecon-
fronteerd mer een toekomst als elektro-
technisch expert. De motivatie is dan
vaak ver te zoeken. Het hoofdprobleem
blijft dat ze niet hebben geleerd te stu-
deren.
Niet voor niets IS in het opleidingstraject

een tussen-niveau ingevoegd geweest,
daT van assistent-technicus.
Ie moet weten, dat toen de hedrijfs-
school he,ll.on in 19S3 als ondersteuning
van de tot dan nog geheel theoretische
opleiding van de technisch specialisten,
de normale dagelijkse werkzaamhedl'll
tot dat moment voldoen,1e praktis<:he
ondersteuning boden. De opleiding
bestond toen uit twee niveaus, nl.
l\tOtHeUr en Technicus. Door verande-
ringen in de technil'k werd heT verschil
lil kennis tussen heide nive,lus te groot,
er is toen door het VEV een tussen.ni-
veau ingevoerd. inderdaad AssistelH-
Technicus. Tegenwoordig werken we
mer een nieuwe opleHiingensrructuur.
hierin tref je de term Assistent-
Technicus niet meer aan. De opleidings-
sttuCfUur ziet er thans als volgt uit:
Assistent-!vlonteur, :\lotHeur. Eerste-
:\lonreur en TechniClls. \'l;'ij beginnen
met bet :\lonteursniveau en proberen
(lok nog het Enste-.\-lonteurs ni\'eau hij
te hrengen, 111 de meeSTe gevallen lukt
dat ook.

)
)

Eigt'lllijk tod) !Vel pusitief 011/ ook de
minder-gemotil'eerden a,lII het h,md,e te
nemen en uiteindelijk als opleider een
xoed prodllkt af ti: /et'erell. Streekschool
zonder militair t)erspectief was tl/aar-
schi;nlijk uoor sOllllllixen g('1.'1I !hl<l!f)are
ka<lrt.
InderJaad, cr zit maaTschappelijk gezien
een positieve kant aan. Er wordt ook
meer naar ons geluisterd dan enige jaren
geln1en. Je kunt wel zeggen dat er een
andere wind door defensie waait die
roor burgers positiever is. Als er nu ook
nog meer tijd beschikbaar komr gaan we
de goede kam uit. Ik ZOII willen pleiten
voor n'n beter voor-traject, voor een
inwerkperiode waarin geschiktheid èn
opleidbaarheid 'lilebei selectiecriteria
ZIJn.

Dat vind ik in feite een burgerrecht voor
OllZe BBT-ers!

Bedankt vour dit xesprek,

Kees ROM en Richard Sc/mondcr!Jeek.
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AANDACHT VOOR MENSENRECHTEN:
NU MEER DAN OOIT

Over enkele maanden verlaten de laatste dienstplichtigen de krijgsmacht.
Dan heeft Nederland een leger dat geheel bestaat uit vrijwilligers. Dan
moeten jaarlijks dui7.cndcn jongeren ge\'~:()rvcn worden. Jongeren die hun
horizon willen verruimen hij de luchtmacht, die ervan overtuigd zijn dat de
marine helemaal zo gek niet is, of die zich gaan inzetten voor \'fede en
veiligheid bij de landmacht.
l\1aar zouden zij zich ook realiseren dat het militair-lijn niet altijd 7.0
zorgeloos is als de commercials doen voorkomen? Zouden ze zich voor
kunnen stellen hoc het is om te werken in een gebied dat geteisterd wordt
door oorlog? Zouden ze bijvoorheeld weten dat ze gcconfromccrd kunnen
worden met grove schendingen van mensenrechten?
Oe Beroepsgroep Militairen (BGM) van Alllnesty International ijvert voor
~edegen mensenrechten-educatie in de krijgsmacht, Enkele RGM-kden aan
het woord over hun activiteiten,

De Beroepsgroep :-'1ilitairell was haar
rijd misschien vooruit. Al vanaf haar op-
richting vt'ertiell jaM geleden heeft ze
zich ingezet voor een hetere en uitw.-hrei-
den' mensenn:chren-educatie in de
krijgsmacht. DCl.edoelsrelling W,IS toen
nier hijster actueel.
"Hl.t woord 1J/t'lIsenredJten was toen net
zo stoffig als het woord et!JI(:,ltie, \,'at
had de krijgsmacht nou met mensenrt'ch-
ten te maken?", oppert Gerard van
Lennep, voorzitter \",m dt, B(;.\!.
"Ikhalve hij de opleiding van de mare-
chausst'e \vas er weinig of geen Ix'lang-
stelling voor dit onderwerp. Af en toe
werd er t't'n case-study doorgenoJlll'n
van hijvoorhecld SS-\vreedheden, ge-
pleegd in 1944 in een dorpl"e in de
Ardennen, Allemaal lang ge Clkn en
slechts theoretisch van helang, want
\\'anrwer zou de :\:t'derL:mdsesoldaat lIlet
dat soort dingen in a,lnraking komen?"
In 1982 was dit een retorische vraag,
waarop het ,Intwoord vanzelfsprekend
'nooit' luidde .. \13ar anno 1996 is dat
volkolllen anders, Van Lennep: "Liba-
non, Halti, Camhodja en vooral
Sreprenica hebben ons de ogen geopend.
De omstandigheden waarin :\'eder-
bndse militairen optredl'n, \Tramleren
nwt de dag, En dan wordt de vraag
"ZiJn we l'r op voorhereid?" sterker."
"Ik krijgsmacht heeft IIU meer dan ooit
mensen nodig die oog hebbeo voor die
veranderingen", vindt hij. ",\lensen die
inZIen d.lt het militain' optredl'n il1l~ens
andere kennis nodig heeft: kennis V,ln
mensl'nreo.:hten,van onderdrukking, van
martelen en hoc d,Hn:gen te gaan. ~

• Theorie en praktijk
De Heroepsgroep J'\lilitaircn voorziet lil
kennis over mensenrechtl'n, bijvoor-
beeld tijdens de TJingendacl-opleiding',
Het Ilaagse instituut voor internationa-
le betrl'kkingl'l1 ClingelHbcl 15 verant-
woordelijk voor een deel van dt, voorbt'-
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reiding van Nederlandse militairen op
hun taak als VN-waarnemer (UN\10)
iJlgehit'den als voormalig Joq:;oslavië en
Angola.
Het instituut verzorgt een o.:urSllS
PeaCl~keep1l1gvan twee weken waarin
aand,Kht hesteed wordt aan onderwer-
pen als \'fedesmadnen en intern,ltionaal
recht, historische Imtwikkelingell flmd
vredeshandhaving, oorzaken van con-
flicten, interculturele eommllnicatie en
on Jerh,l ndd ingen,
Onderdeel \.;In de cursus zijn ook twee
lesllfl:n over het onderwerp ~lensen-
rechten. Twt'e docenten van Amnest\'
International \'erzorgl'n dit onderded:
l.ars van Troost, coördinator Beroeps-
groepen bij. Amnesty, en hrig;ldl'-gene-
raaI b.d, Cornelis KllYPt'rS, nG.\1-lid,
Zij probert'Jl zowel tht'Orie als praktijk
in hun lesuren ,un bod te laten komen.
De theorit' behandelt'n ze aan dl' hand
van de histoflsche en juridischt' achter-
!-\ronden van mensenrechten, Speciale
aandacht hesteden ze aan de inspannin-
gen \'an de Verenigde Naties op dit ter-
rein: de relatie tussen het humanitaire
recht en de rt'chten van de mens,
De praktijk komt ,1,111de orde in ver-
schillt'nde o.:ases,die op aetude situaties
gebaseerd zijn. Van Troosr: ~Vooral dis-
cussie-cases. Hijvoorbeeld het gev,ll dat
Jl'als UN.\IO een Incalol' hetl'nlaad he-
tr,lpt op het stelen van VN-materied,
Dat is regelmatig voorgekomen, denk
aan Somalië en Joegoslavië, Officieel be-
hoor je dan de verdachte over te dragl'n
a,m de pLt,ltsdijke autoritciten . .\1aar
het is gebk'ken dat V;'\J-erswe!l'ens an"
dl'rs reageren, zeker als Zt' al langer in
eell gebied verblijven en die diefstal V,)-
ker is voorgekomen, Dan nemen ze hef
nit"tzo nauw met de mensenrechten ...

• Vragen cn oplossingen
Van Troost legt uit dat het niet de be-
doeling van Amnesty is om een nordn'l

te vellen over een mogelijk optredt'n,
maar om de cursisten aan het denken te
zetten. "Ik presenteer hepaalde vraa~-
stukkeI}. [k claim nit,t dat ik llc juiste op-
lossingen heb. Het gaat erom dat ie je,
als militair die uitgezonden wordt, be-
wust bent van het feit dat dit soort din-
gen kunnen gebeuren, Dat je van tevo-
ren nalknkt over de handelingsruimte
die je dan hebt."
Want, w hel1;l(iruktde Amnesty-coördi-
nator, de mandaten en andere richtlij-
nen van de Vermigde N"atiesbieden nog
wel wat rmmtl' aan lk V:\'-miJitair. Dat
is ook gebleken uit re:lCtiesvan cursisten
die al eerder uitgewndell waren. Die ge-
ven aan (Jat je als waarnemer zeker een
bepaalde invloed kunt aanwenden om
erger te voorkomen,
~Als je een verdachte overdraagt aan lu-
kale politie, waarvan je weet J.1t ze hun
gevangenen heel slecht hehandelen, diJn
kun je proberen Jaar roezichr op te hou-
dm. Bijn)orbeeld door inspectiehe7.oe-
ken te eisen of door inzage te vragen in
het detemieregistt'r. Kijk, waar het mij
om gaat zijn de n1l'nsenrechten. Als je als
UNrvtO ook maar ieh kunt doen om bij-
voorbeeld martelingt'n te voorkomen,
dan moet je d:1tprnheren~, betoogt Van
Troost.

• Uitbreiding
De cursisten zijn erg te "'preken over hl'[
onderdeel \-knsenrechten in de
Clingendael-cursus, Omdat het helang
ervan groot geacht wordt, gaat het les-
onderdeel van twee naar drie lesuren.
Die uitbreiding wordt vooral gebruikt
om nog meer ruimte te bieden aan he-
handeling van praktijkgevallen.
Tot dit jaar verzorgde Arllnesty ook op
het Opleidingscmtrum voor Officieren
in Breda een ondenkel over mensen-
rechten. "De krijgsmacht hn'ft hier zelf
een deel van de educatie overgenomen.
Dat vind ik een goede ontwikkeling",
zegt Frans van de Putte,
Van de Putte, luiten,lIH-kolonel b,d"
was één van de docenten op het oplei-
dingscentrum, ZiJll cursisten \\'art'n offi-
cieren die werden opgeleid tol fund,l-
melltecl voorlio.:hter.In grote lijnen volg-
(Ic Van de Putte dl'Zdfde lesopl,et als op
Clingendael.
De reacties van de cursistCI1waren over
l1l't algemct'n positief. ",\bar dat h,ll1gt
ook vall het gel.elschap af. De ene groep
IS kritischer dan de andere. Soms zijn cr
cursisten bij die al meermalen uitgezon-
den zijn, dus die hoef ie weinig meer te
\,t,rtdlen over schendingen van mensen-
rechten. Dit, hebben daar direC(met' van
doen gehad."



•.Vooral dl' gebeurlellIssell In Srebrelllc,d hebben OIISdl' 0}i1'1tgeupend"

"
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• Vervolgden en vervolgers
Her verzorgen v<1n Iesscn over mellsen-
rechten is In,lar één van de ao.:rivircitcll
van de BeroepsgTllcp ,\lilit;lîrcl1. FCIl .ln-
den: ;lcriviceir is de inzet voor buiten-
ktndsc bt"roepsgcllorcn: vóór hCIl die 11<,'t
slachtoffer zijn van m('nscnn~dlt('n-
schcndingm. en tégell hen dic /lelt zelf
schuldig Iwbbcn gemaakt aan het schen+
dell V;lll Je l11cllst'nn:chu'll. Kortom: op-
komt'lJ voor vervolgden ('Tl optreden rc-
).:('11\'l'Tvolgcrs.
VOOT allebt'1 (10: gevallen IUl1reert Je
BG.\I hèt Amnesty-aLTicmiddel bij uit-
sTek: de brief. \laar wat is de meerwaar-
de van militairen die militairen schrij-
v('n? .Jan Zoolllcrs, secretaris V<lJl de

lknll~psgrocp: "Een militair kan werken
op het ccrg('HH:l v,m (Til wIlega. Alle
militairen wordt een hepa,llde ~nlra~s-
code hijgehcKht en d,laf kun je ze op
aans\lreken. Ook als ze in slechte Ol1l-
stan( i~heden moetl'n functionerell,"
\-lij vervolp: "Em brief van een bC'-
roep~gC'llO()t maakt meer indruk dan
van cm willekeurig Amnestv-Jid.
Daarom ondertekenen Je BG.\I-fnkn
,lltijd met naalll ell rang, eventm:d wa-
pen of dienstvak. Ze sehrijvcll wel op
persoonlijke titel."
En hehben de hrieven enig dkct? Frans
,-an de Putte denkt van wel: "Hier geldt
vooral dC' vcrdi('nstl' van Amnl'~t\", \Vi)
zijn als org,lnÎs,ltie, als mensenre~llten-
beweging, niet meer weg Tl' denkeIl.

Daarom blijft het brieven schrijven zin-
vol om te doen, ook al bemerk je er niet
direct effecten van ..\-laar dat weet je als
l" aan dit werk hegint. "
"Ik vmd telkms weer de inspiratie om
door tc gaan met dit werk ,lis ik de kram
lees of tv kijk", VCrteit Van dl' ['lIftC.
"Dan lle je dat de noodza'lk vour de ac-
tiviteiten van de Beroepsgroep om-er-
kort overl'ind blijft. Ik ga er dan ook ze-
ker mee door. En ik kan her iedereen
aanraden. \X'ant om optimaal te functio-
neren als militair. moet )l' dit sooT(
vraag~rukh'n niet nit de weg gaan."

Fr/'l1<k1'<111 Orsollw,
(lid 1',111 de

Beroepsgroep ;\lifitairen)

Leden gevraagd
Naast de Ikruepsgroep .\Iilitairen hest:ut er hij
Amnesty International het .\Iilitair Actie-
netwerk. Leden van dit neTwerk krij~en eens
per ma,llld of l'l'ns per twee m:Janden een ver-
zOl"k opgestuurd om een brief te stUf{'n.
nijvoorhecld een brief aan een beroepsgenoot
in een ander land die hetrokken is bij een ern-
stige schending van mensenrechten.
Hij het verzoek is inhoudelijke en praktische in-
formatie toegevoegd, inclusief een aamal kant-

en-ktlre Zllllll'n. Zo kunnen de schrijvers in
korte tijd l'en hrief opstellen.

De Hcrol'psgroep en het AnieNetwerk hehben
dringend behoefte aan nieuwe koden. Heeft u
belangstelling, neem dan contact op met (Ie se-
cretaris van de BGM, Jan Zoumers, Hij is op
maandag, dllls(tlg en donderdag pereikba:lT
via (020) 626 44 36. U kunt hem ook sduij-
ven: Amnesty International, Heruepsgroep
,".-lilitaircn, AnTwoordnnmmer 10840, 1000
RA AmSTerdam. Eell posTzegel is nil"Tllodig.

Amnesty lllt/'rnatiollal is een 0I1dfhallkelijke en onpartijdige orgallisatie. Ze werkt poor de t,tjjlating ViIIl
/{cwetensgevangeltell, eerlijke prot'essen bi,llt('lt redelijke tenllijlt POflr politieke gevallgcI1C1t.afschaftill/{ V<Utmartefi,,/{

etl doodstraf, en beëÎltdiging 'hltllJOfitieke moorden en 'verdwijningen'.
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MONUMENT

Léo/l \Y/ake

jaar minder zegt dan eigenlijk lOU moe-
ten?
In elk geval heeft één hurger zich cr wel
puhliàelijk over uitgelaten en die heet
Fuchs, Rudie Fuchs, de directeur van het
Stedelijk Museum te Amsterdam, Als
het aan hl"m ligt wordt dat nationaal
monument afgebroken en wordt er op-
dracht gegeven tot eenl1leuw monument
dat "meer past hij de Nederlands [mdi-
tic en bij de plaats waar het staat'". Naar
zijn mening is het monument op de Dam
"geen kunstwerk en dus hopeloos geda-
teerd", Ten aanzien van de plaatsing
van de heelden van Raelkcker die van
het monument deel uitmaken, zegt
Fuchs dat ze mooi, zuiver en o\'cnui-
gmd van stijl zijn, maar dat de plaatsing
ervan "hdachelijk pathetisch is, omdat
het niet gedragen wordt (tuur een trefze-
ker idee van stijl",
Natuurlijk is Fuchs een groot kunstken-
ner, maar toch als het om kunst gaat,
maak ik en welliçht ook het hele
;-";ederlandse volk zelf wel uit of iets
kunst is.
En ook .lls we het geen kunst vinden,
dan nog is het de vraag of een monu-
ment mOd verdwijnen, dat wil zeggen
niet gerepareerd zou moeten worden,
omd.1t het geen kunst is. Tallous zijn in
het buitenland de oorlogsmonumenten.
die wellicht ook volgens Fuchs geen
kunst zijn. Maar niemand die ze daarom
in geval van noodzakelijke reparatie me-
teen ook weg wil hebben. Daarhii komt
dat het nationaal monUlll<:nt tot doel
heeft Je levenden en het nageslacht aan
ontberingen en offers te herinneren, En.
voor zover na te gaan. deed dat 1ll0llU-
ment dat, al was het alken maar vanwe-
ge het feit dat het daar stond. op de
Dam, Een monulIlent niet alleen van
Fuchs en (lok niet alleen van de
Amsterdammers of een commissie uit de
Amsterdamse gemeenteraad, Ik meen
dat je IIldertijJ nog mede-eigena<lf van
het beeld kon worden door de aJ.nkoop
van een vierkante çentimeter monu-
ment,
AJ.n de VOl'tvJ.n dat monument hebben
zich zo'n vijftig jaar lang herdenkingen
voltrokken, waardoor de contouren er-
van in de hoofden van de Nederland('rs
een duurzame gestalte hebben gekregen.
\Ve mOl"ten dJ.t monument Illaar laten
Sti\,ln 10als het is en de noodzakelijke re-
paratie laten uitvoeren. Een klein emo-
tionl'c1 probleem is misschien nog het
feit dat het bedrijf dat Je reparatie kan
uitvoeren niet in Nederland gevestigd is
maar in Duitsland.

niet aan vl:rvanging toe is. heeft tot op
heden hetrekkelijk weinig discussie tot
gevolg gehad. Genera:!.1 COllZY, de
Elfstedentocht rtl de ziektewet hadden
heel wat meer :l<lndacht. .\laar OIlSna-
tionaal monument op (Je Dam had toch
ook wat meer publiciteit kunnen heb-
ben. Of i_~het inderdaad zo dat het V('T-

val van die grote asperge ons na vijftig

1\ 11
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Zou het niet svmholisch zijn voor de
vergankelijkheid en met name de ver-
gankelijkheid van collectieve gevoelens?
Het nariona;ll monullIent op de Dam is
bezig uiteen te vallen. Her materiaal
blijkt in staat van ontbinding. Er moet
war geheuren, zoveel is wel duidelijk.
Her bericht dat ons ll.ltionalc mOllU-
ment aan een ingrijpende reparatie w
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het landelijk leven en het leefmilicu
schuilde wel degelijk een hewust levend
mens. F.-l'nbewijs daarvoor is bijgaande
tekening uit rond 1970 (afh. 3).

De lezers van EGO hebben Cork de laat-
ste jaren vooral leren kennen door zijn
getekende hijdragen op de boekenpagi-
na"s. Als een klein eerbetoon aan een
groot tekena<lT drukken we één van zijn
aardi_gste prenten uit dit genre nogmaals
af (afb. 4).
Her was hee! fiin (en een eer) dat een in-
ternationaal bekend cartoonist als Cork
Zich niet te grom voelde zo lange tijd
ook medewerker van ons hlad te willen
7.l]n.

3

CZJIf'}{,
(1931-1996)

J(~r ,~ d~ ,,"ido,~ ,,,""dl..,. , a,,~0_ Ó< ./, •••.1:<.,
." j''''f><'' ol '1""'j"'J- •.••••p.,.", ••.~,._lku
«od ol ~/'~j~ ,•.•"';f<l ~Y'" *'" hK "'" •••.

~"'"""'/('yj'~~

lui~tOp het moment dat de kopij voor
let maart-nummer bij de drukkerij was
afgegeven hereikre ons het bericht van
het overlijden van onze medewerker Cor
Hoebtra, hetl.r bekend onder 7.ljn car-
toonistennaam Cork. Om een aantal re-
denen menen wij daar even hij stil te
moeten staan, In de eerste plaats schrap
je ecn zcer gewaardeerde medewerker
niet zo maar uit de colofon ..\Iaar er lijn
dwingendcr motieven: Cork had "let~"
met de krij~smacht èn mct de dienst
Humanistisch Geestelijke Verzorging.

Cor Hoekstra woonde en werkte in
Oranjewoud (hH Heerenvl.en) en had
zich vanuit het landelijke Friesland een
niet \veg te denken plaats in de interna-
tionale cartoonisten wereld weten te ver-
werven. Gedurende tientallen jaren ver-
schenen zijn tekcningen În ral1lJle kran-
ten en tijdschriften over de gehele we-
rdd, In her hijzonder in de Verenigde
Staten en Japan vonden zijn cartoons
lange tijd grerig aftrek.
In de jaren zestig bracht Cork zijn eigen
"'hand hoek soldaat'. uit. Eell goedmoe-
dige satire op de dodelijk ernstige mili-
taire voorschriften en gehruiken en dus
op het soldatenbestaan (afh, 1). Ruim
tien jaar eerder vcrschenen er al prenten
van zijn hand in de voorloper van ons
blad EGO, het maandblad ZO
(1954/55). In deze cartoons, van de be-
ginnende Cork (nog gesigneerd ml.t zijn
eigen naam), zal zelfs de grootste kenner
van "jjn werk moeite hehhcIl de latere
succesvolle cartoonist te ontdekken
{afb. 2).
Aan het leveren van dagelijks getekend
commentaar op het wereldgeheuren
heeft Cor Hoebtra zich nooit gewaagd.
In een vraaggesprek zei hij daarover
ecn~: "Ik ben niet zo'n actuele tekeluar.
ik wind me wel op, maar na drie dagen
krijg ik pas een idce, en dan is het voor
em daghlad te laat". Dat wil overigens
geen~zins zegg{.n dat hi; ook niet zeer
geëngageerde prenten ".ou hebbl'll ge-
m,lakt, Dat \vas soms wel degelijk het
geval. Achter zijn cartoons over de
voortschrijdende technologische ont-
wikkelingen, de ongebreideld gepleegde
nil"uwhouw, het alsmaar aantasten van

J6-EGO/MEI1996



J

Karel Roskam

21

.l

Hlt'ronder een puzzel waarbil' zowel ho-
rizontaal als verticaal hetze Ede woord
moet worJen ingevuld.

landse opstand (sinds 1985) en dt, hUi-
tenlandse sancties (vooral de Ame-
rikaanse financiële hoycot). Daardoor
werd De Klerk's regime gedwongen het
bdeid op re geven dat zij al die jaren met
O\'ergave hadden gesreund.

I, Gevederde vriend
2. Oost-europeaan
3. Geklets
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Hilterman en De Klerk hebhen weinig
hegrepen van de anti-apartheidsstrijd.
\Vant er is nooit sprake geweest van een
'bijltjesdag' (ook niet in :\'"ederland na
de twenle werddoorlog rrouwens). Niet
omdat .\landda die bijltjesdag wist te
verhinderen, maar omdat het A:\:C
nooit wiets heeft gewild en nooit de
hlanken haat heeft gepredikt. i\lanJela
hoefde dus zijn achrerban niet te over-
tuigen - hij vertolkte de mening van zijn
achterban, Slandela zal nooit naiaren
om dit nadrukkelijk onder woorden te
brengen, En de echte 'vrienden van
Zuid.Afrika' weten dat in de
Zuidafrikaanse afkeer van apartheid
nooit plaats was voor blankenhaat.
,'laar sommige blanken kunnen nog
steeds niet luisteren naar zwanen, ook
al ht'Ct dIe .\landela.

GeschIedenis wordr niet gemaakt Joor
een los stelk,tje koningen en generaals,
pausen en onrdekkingsreizigers. De ge-
schieJenis wordt gevormd ondt'( om-
standigheden waarin mensen als
,\1anJela de belichaming kunnen zijn
van een breed Jraagvlak. Toch keerde
ook hij "Je loop der geschiedenis" niet:
het was de geschiedl'nis die afrekende
met het blanke rt'gimc.

Het is precies omgekeetd: nirt
De Klerk keerde de ~loop der
ges..:hiedt'nis", maar het was
de geschiedenis die afreken-
de met het hLmke apart-
heidsregime. Er kwam
een eind aan de apan-
heid door de hinnen-

De koloni,lk mogenJhcJen zit'n in her
kolonialisme alleen het gOl'lie, dat werd
gedaan, De koloniale oorlog van
NeJerland wordt zodoende de 'politio-
nele actie' om de bevolking te hescher-
men regen terrorisme. De Amerikaanse
oorlog regrn Vietnam werJ omgewverd
tot Amerikaanse poginl; om Vietnam te
redden voor de democratie. En de apart-
heiJ in ZUId-Afrika werd goed gepraat
als nootl7.aak om de Christelijke
Ikschaving te heschermen tegen uitlMrs.
tinw~n V,lI1 zwarte haat, o.a. door de
Telegraaf-medewerker Ililterman,

Die schreef (op 7-10-95): "Vrienden van
Zuid-Afrika Heesden altijd dat als de
leidenJe hlanke mimkrheid het oppcr-
gezag zou mocten priJsgeven cr een blo(~-
dige afrekening zou volgen, \X/at .•••.ij na
de oorlog '40.45 een 'bijltjestbg", een
uitbMsting van upgekropte haat tegen
een wrede onderdrukker noemden."
~1aar meent Hilterman: "Dank liJ de
grote wijsheid en het natuurlijke gezag
van !"\dson ,\landda is evenwel in ZuiJ-
Afrika ecn historische omwenteling re-
delijk rustig en ordelijk verlopen. Een
weergaloze prestatie. Hulde Jaaf()IJl
ook voor ex-president F.\'';/. De Klerk
Jie Nelson ~landela's kwaliteiten
herkende en de moed had de loop
lkr ges..:hiedenis t{' keren"'.

:\bar dar geheurt nieT. i\"ederland durft
nog skt'ds niet te erkennen dat onze ko-
loniale oorlog tegen het indonesis..:he
nationalisme een fout was, met (loriogs-
mis&lden. Amerika zwijgt over de mis-
daden regen Vietnam, of de onwettige
blokkades tegen Cu ha en !"\icaragua, En
in Zuid-Afrika zijn het de blanken als
De Klerk, die zich niet s..:hamen voor
hun verleden. De schuldigen aan de mis-
d.ldcn vcrgeven het de sladuoffers, t!ar
zij zich venet hl.hbcn! of ziJ eisen van
de slao,:htoffers, d.u die het verleden ver-
geten: het boek moet worden gesloten.
De misdadigers eisen v;m de sl3chtoffers
dat zij hun mond houdl;'n over de mis-
daad die [egen hen werd gepleegd.De Klerk geeft tue, cl.lt dl' apartheid ver-

keerd was en dat het vorige regime er tc
lang mee door is gegaan. :'\:\;l;sr De Klerk
heeft nog nooit spijt betuigd over de
misdaad van de aputheid - hij krijgt het
niet over zijn lippen. En dus zal De
Klerk dke keer hoos worden, als de gru-
wdrijd tegen her licht wordr ~ehouden.
En als de schuldigen worden aan~ewe-
zen.

:\1andela en De Klerk hebben 11\

Johanncsbllr~ op straat ruzie sr,Jan
maken. Deze vroegen: tegenstanders
hebben nog nier zo lang geleden samen
de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen,
maar de geschiedenis blijft tussen hen
staan. Of liever: De Klerk wil niets meer
weten van die geschiedenis. Want
'\bndcla h;ld in een roespraak geconsta-
teerJ dat de misdadigheid in ZUid-
Afrika geërfd was van het vorige regime.
.\bar De Klerk, die JO jaar lang Je
apartheid vurig heeft gediend. kan
,\1andela's waarheid niet onder ogen
zien en Je vroegere president werd hoos.

WIE MAAKT
DE GESCHIEDENIS t

.\laar het lijkt wel abof sommige hlan-
ken nog steeds niet hegrijpen wie veranr-
woordelijk is voor racistisch gedrag. Zo
zei president Bill C1inton bij het herstel
van de hetrekkingen tussen dl' VS en
Viemam, dat het nu tijd was "om re
vergeven". Zoicrs is prijzenswaardig, na
de gruwelijke oorlog tegen het arme boe-
renland. _'1aar dt, Amerikaanse presidenr
bedodde dat de Amerikanen vergeving
moesten schenken aan de Vietnamezt'n!
Het zou hem hehhen geSierd als de
Amerikanen aan de Vietnamezen verge-
ving had geHaagd voor de chemische
ontbladering met Agelll Orangc, voor
de massabomhardementen met de B-52-
ers en voor de unrechtvaardige agressie-
oorlog.



IS OORLOG GOED
VOOR DE GENEESKUNDEt

Zitten het jungle- en Golfsyndroom tussen de oren, zijn zij veroorzaakt door
rcspccticvcli/"k het middel Lariam en een medische cocktail van van alles en
nog wat, of Îgt cr nIJg ccn andere (combinatie van) oorzaken aan ten grond-
slag? Ik pretendeer niet hel antwoord te weten, daarvoor zijn nog vccl te vcel
zaken onzeker, onduidelijk, onverklaarbaar. Wel echter kan worden ge-
vraagd, waarom medicijnen werden toegediend waarvan ondertussen \vc1
gesteld kan worden dat werking en bijwerking nog allesbehalve volledig be-
kend '\'arcn. \Verd op puur medische gronden, onder het enigszins bedenke-
lijke motto 'baat het niet, schaadt het niet', het zekere voor het onzekere ge-
nomen. of werden hier groepen soldaten als proefkonijn gebruikt?

Een h1ik in het verleden leert dat die
laatste mogelijkheid zeker niet uit-
gesloten mag en kan worden, waarhij
niet eens alleen gekeken hoeft te wordt'n
naar de nazi-'geneeskunde' of naar de
nucleaire straling waaraan tiidens de
Koude Oorlog sold,Hen van zowel Oost
als \X'est werden hlootgesteld. Immers,
zoals de Engelse medisch-historicus
COOler het uitdrukte: "Evenals slaven,
gevangenl'n en wezen, zijn van oudsher
matrozen en soldaten een eenvoudige
prooi. ~ Zij hebhen gemeen dat zij een
mooie afgesloten, geïsoleerde groep vor-
men, die vaak vcr van huis en haard
worden behandeld. Bovendien zijn 501-
J,nell niet gewend "neen te zeggen tegen
l'en superieur, zelfs als het niet expliciel
een bcvel betreft, en al helemaal niet als
die superieur een lid van de medische
staf is. De dokter weet immers toch hct
heste wal goed voor ons is.

• Interessante gevallen
Volgens vele medici heeft ourlog
de geneeskunst op een hoger plan
gebracht. Aan de Frans-Duitse oorlog
(1870-71) schrijven zii de uitvinding van
de antisepsis toe, en \VO I wrgde voor
een enorme uitbreiding van de kennis
van semiologie en pathologie. NaM
aanleiding van diezelfde oorlog sprak
de Duirse arts Von S..:hjerning in 1922
over de enorme ervaring die artsen
hadden opgedaan, waarvan In vredes-
tijd Je nodige vruchren kondl'n worden
geplukt. Zijn collega Hoffman schred
zelfs dar de medki "in \,fl'ugdl'volle
herinnering" aan de strijd terug konden
denken. Oorlog was volgens deze
medici "de leermeester van de chi-
rurgie~, omdat tijdsdruk l'n hoge
gewondenaallrallen Je fant,lsic prikke-
len.
In dl' jaren zestig stond in het NAVO-
h.lndbuek te Il'zen dar een atoomoorlog
dl' kennis over stralingsziekten enorm
zou vergroten "ook al zuu zo'n oorlog
ons dan misschien (sic!) diende bren-
gen~. Ook dt' houding van de
Nederlandse medici die oegin jaren
negentig richting Golf togen getuigt
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van deze instelling. Eén van heil vond
het geen probleem her uitgebreide
medisch instrumentarium te moeten
ontberen dat hem in zijn moderne hos-
pitaal rer beschikking stond. Hij
opereerde evengoed alleen met mes en
vork. \'I/cl was het jammer nil't dichter
bii het front gestationeerd te worden,
want "daar vond je de echt interessante
ge ••.alleTl n.



I.en 1'1111 BergclI,
Studiecentrum I'oor
Vred eSl'raagstu k keil
Nijmegell

Blijft de vraag of de oorlog inderdaad de
leermeester der chirurgie is, en ja, het
mOl"! gezcgd: het enorme aantal gewon-
den stimuleert inderdaad de fantasie, al-
leen niet in de richting van een bétere ge-
nezing, maat in de richting van een snèl-
lere en/of goedkopere genezing. Veel ge-
wonde soldaten hebhen een heen moe-
ten missen dar bij minder tijdsdruk niet
geamputcerd had hoeven te worden.
De nuancering van dl' veronderstelling
'oorlog is goed 'lom de geneeskundl"
dil,nt mijns inziens zover tc gaan dar zij,
door het voor nieuwl' frontdienst oplap-
pen van gewonden en het hooghouden
van het moreel van zowel de troep als
het thuisfront, in zijn teg:endeel veran-
dert: geneeskunde is goed voor de oor-
log. ,\laar zelfs als men 0\1 enkele inJi~"i-
duele zaken wijst die wè hun vruchten
voor bter gel)fuik hehben opgeleverd,
dan nog blijft de vraag of die vruchten
niet ook zonder oorlog vroeg of laat
hadden kunnen worden geplukt, en
blijft pal overeind staan dat het aamal
zil'ken en gewonden dat door dat me-
disch heil is gered in het niet valt bij het
aantal zieken, gewonden en doden
waarmee die kennis is verkregen.

Kortom: de gedachte achter of rechr-
vaardiging vall medische experimenten
in tijd vall oorlog, n1. dat zo in de tijd na
de oorlog levens gered kunnen worden,
mist elke grond.

nier van werken. ;\tet name psychisch
gewonden - lafaards en aanstellers - kre-
gen het mer stroomsfOten en sigarene-
peuken hard te vrrduren. ;\bar ook op
de lich.unelijk gewonden werden van
tijd tot tijd behandelingsmethoden uir-
geprobeerd die Hl normaler tijden de
wenkhrauwen zouden doen fronsen, en
die dus ook lang niet altijd een succes
bleken. ;\!aar och: in een oorlog vallen
zoveel doden, eentje meer of minder
nuakt ook niet uit. ,\tet andere woor-
den: de hehandc1ingsnH'thoden tijdens
een oorlog zijn in vredestijd veelal 011-

denk baM.
Ook echter voor een volgende oorlog is
de waarde van de opgedane kennis ge-
ring, en niet alleen door de vomuitgang
in kennis in de tussenliggende vredestijd.
Elke oorlog verschilt van karakter en
daarmee verschillen ook de medische
problemen elke oorlog van karakter.
Nt'em w{'(1crom het reeds genoemde gas-
gangreen. In de hewegingsoorlog van
193')-45 kwam ht"r nauwelijks voor.

ja is gebruikt, bleven echter ver-
deeld. Volgende week neemt de Ka-
mer een beslissing over de verder te
volgen procedure.
De voorzittet van de militaire

vakbond AFMP, B. Snoep, vond
het opucden van Defensie sinds het
bekend worden van de ziekte 'abo-
minabel'. Ook Snoep is nu van me-
ning dat Defensie meer wetk maakt
van de zaak.
Bij de AFMP zijn 148 veteranen

geregistreerd die zeggen te lijden
aan het GoUsyndroom, dat onder
meer gepaard gaat met chronische I
vermoeidheid. Tweederde van hen I
heeft in Cambodja gediend en heeft
langdurig gebruikgemaakt van het
anti-malariamiddeI Lariarn: Bij D I
fensic zijn slechts 27 veteranen ge
registreern

vóór die oorlog te stammen. Zo ontdek-
te de Engelsm.lll Lister in 1867 de ami-
sl'psis, een methode dic daarbij in dl'
oorlog \"an 1870-71 nauwelijks toepas-
sing vond. Dt~ industride vctvaardiging
van penicilline was weliswaar ml.de cen
gevolg van WO 11, maar de uitvinding
op zich had al in 1929 plaatsgchad.
Bovendien heeft de massaliteit van toe-
passingen in oorlogstijd het paradoxale
gevolg dat de werkzaamheid maar moei-
lijk nagegaan kan worden. De rand-
voorwaarden zijn H' ongunstig, ohserva-
til'mogelljkheden en kennisuitwisseling-
zelfs or nationaal, laat staan op interna-
tionaa niveau - beperkt. Oorlogsgenees-
kunde is korte-termijn geneeskunde. Dit
maakt ook dat de enorme lijsten met ge-
gevens, die iedere oorlog weer oplevert,
weliswaar histoTlsch uiterst interessant,
maar medisch-wetenschappelijk van
twijfelachtig gehalte zijn.
Bovendien kan men zich afvragen waar-
voor de kennis opgedaan in een oorlog
waarde heeft. In ieder geval nauwelijks
voor de civiele geneeskunde in tijd van
vrede. Daarvoor verschilt zij met de oor-
logsgt'neeskunde te I_eer van karakter.
De problemen die in oorlog om een op-
lossing sciuel"uwen komen vaak in vre-
destijd helema,ll nil't voor. Neem het in
de sm<:rige loopgravcll van \X'O I veel-
vuldig voorkomende gasgangreen. Pas
aan het eind van de (lorlog - toen \'(.'0 I
weer t'cn hewegingsoorlog was gewor-
den - was dele vorm van infectie min of
meer beteugeld, maar de arts die dacht
met zijn kennis over gasgangreen een
glann'nde carriêre tegemoet te gaan in
een civiel hospitaal, kwam bedrogen uit.
Het werd een n.lgenoeg onbekend ver-
schijnsel, zoals het ook al vóór 1914 el'n
nagenoeg onhekend verschijnsel was ge-
weest in een civiel hospitaal.

• Lafaards en aanstellers
Vl'Tdl'Thlinkt de oorlogsgeneeskunde nu
niet bepaald uit door een verfijnde ma-
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pefensie actiever in de weer
.met 'jungle ziekte' veteranen
Van onze verslaggever

DEN HAAG

Het ministerie van Defensie spant
zich meer in om iets te doen aan de
problematiek van de veteranen die
lijden aan de zogeheten jungleziek.
Ie. De Tweede Kamer heeft woens-

I
dag achter gesloten deuren acht

- ambtenaren van Defensie gehoord
om meer duidelijkheid over de pro-
blemen te krijgen. Op de bijeen-
komst was ook staatssecretaris
Gmelich Meijling aanwezig. Vol-
gens commissievooriitter Hoekcma
(D66) heeft Defensie nu begrepen
dal er actiever moet worden opge-
treden.

De meningen over de, werking
van hel anti.malariamiddel Lariam,
dat door veel veteranen in Cambod-

• Korte termijngeneeskunde
Belangrijker echter dan dit soort over-
peinzingen is de vraag of oorlogsgenees-
kunde inderdaad heeft bijgedragen a.ln
de vooruitgang in de medische zorg.
TW11'felis op zijn pla:lts.
Vee van de later aan een oorlog toege-
schreven ontdekkingen blijken al van

• Favoriete speelplaats
der medici
Achterliggende ged;Khte bij dil sOOrt
overpeimingen is dat in een oorlog met
allerlei lastige en tijdrovende zaken als
medische proeven en testen, ethische dis-
cussies en heperkingen, of over de
schouders meekijkende familieleden,
geen rekening hoeft te wordl'n gehou-
den. Het slagveld werd hieHloor de fa-
voriere speelplaats der medici, ('('n SPl'el-
plaats zonder surveillen:nde k'raren.
\X'at cr ook van oorlog kon worden ge-
zegd, hij was goed voor de geneeskunst.
,\laar klopt deze veronderstelling wel?
!\loet deze veronderstelling nier op zijn
minst wordl'n genuanceerd? Een aantal
voor heelden.
Ten l'erste moet de VTaaggesteld worden
wat 'vooruitgang' IS. ZO kan medische
vooruitgang voor de soldaat zeer wel
een achteruitgang hete kenen omdat hij
daardoor sneller dan gewenst weer naar
hl.t from teruggestuurd kan worden.
Voor soldaten is het verblijf in een hos.
pitaal vaak niet zozeer een noodzakelijk
kwaad, als wel een hevrijding. Ook
wordt de vooruitgang in de verkregen
kennis \":Iak niet op medische, maar
(ook) op politieke gronden toegepast.
Zo werd in de Eerste \X'ercldoorlog ge-
poogd amputatie te vermijden, OllH-bt
alleen zo de staat een ontzagwekkend
<lamal invaliditeitsuitkeringen bespaard
kon blijven. Bovendien valt de vooruit-
gang in de geneeskundige lorg volko-
men in het niet bij de vooruitgang in de
wapen techniek.
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klassiek en toch eigentijds

UP CLOSE AND PERSONAL:

Red(UTd ('}/ i'{('I{{a in
UIl close ,lIId 1'ersot1<1i

zijn op de loer liggende midI ifc-crisis.
De wereld van de journalistiek, of het nu
bij een krant of bij de televisie is, vormt
een levendige achtergrond voor een rela-
tie die voor een deel is gehouwd op die

IHikkelende atmosfeer. Tegelijkertijd
llijkt het feit dat zowel TaU}' als \X'arren
be7.eten zijn van hun werk, een obstakel
voor hun verhouding te zijn. Ze zijn
voortdurend onderweg ell beseifen dat
hun toekomst wt'mig gt'zamen1ijke rust-
punten zal kennen. Ikt komr nog wel
van een huwelijk, ma.lr ze krijgen l11et
de tijd om uit te vinden of ht't echt kan-
sen heeft.
Een dergelijk verhaal moet het hehben
van l'l'n deskundig script waarin alle ins
en outs van het leven binnen de micro-
koslllo'i van 7.o'n televisiestation goed
tot hun recht komen. Iharbij komt dat
het verhaal 70 duidelijk is geconstrueerd
rondom de romance tussell de leLur en
zijn pupil, dat je twee acteurs moet heb-
bm bi, wie de 'chemistry' onmiskenbaar
aanweng IS. RegIsseur Jon Avnet. zelf
altijd al geünrigeerd door de wereld van
de medi.l, was dan ook hijster gelukkig
ll1l't Rohert Redford en .\lichelk
Pfeiifer. Redford is ook in werkelijkheid
met zijn bijna 59 jaar langzamerhand
een oude rot in het vak. Pfeiffer, deze
llu;lnd 3X, kan met t't'n beetÎ<' goede wil
wel voor zijn pupil doorgaan, al hl,dt ze
zelf inmiddels ook een schitterende staat
van dienst opgebouwd, he1ema31 voor
een Illelsje d.u ooit achter de kassa van
een supermarkt stond! "\X.'at mij aan-
trok in hel script was het feit dat het
hier, ondanks alle moderne roevot'gin-
gen, om l'en ouderwetse 'love story'
ging. Die vind je niet veelmeer", aldus
Redford, die overigens wel iets goed te
nuken hJd bij zijn miljoenm fans, na
zijn rol in Indecent I'roposal.
Ook ~lichelle Pfeiffer W,ISblij met haar
rol. "T.llly is onderaan de ladder hegon-
nen. I.t' is van tamelijk obscure komaf,
maar tegelijkertijd is ze trots en integer in
haar werk en in tlt' manier waarop ze
met mensen omga.tt", aldus Pkiffer. ~Ze
is nil't makkelijk om te spelen, t'11 als
mms in de film niet makkelijk om mee
om te gaan, Dat is iets wat elke acteur en
actrict' graag lweft. Hekmaal goed of he-
lemaal slecht Îs ved minJt'r hoeiend dan
iemand met veel verschillende kamen. ~
Het bestaan van zo'n televisit'-persoon-
lijkheld hlet'k hij de voorbereidingen
minder glamoufOus te zijn dan Pfeiffer
altijd had ged3cht. "Ik heb zelf tiental1l'n
interviews afgenomen voor de C3mt'ra,
t'Tl ik heb daarbij veel respect gekregt'll
voor mensen die dat voor hun dagelijks
brood doen." Het vt'rhaal van Up Close
anJ Personal is heel losjes gehaseerd op
het levt'll van 1'\BC-iollfll,lliste Jesslca
Savich, die ook een bliksemcarrière
maakte in de televisie-wereld, maar met
wie het uiteindelijk minder goed afliep
dan ll1l't de Tally uit dt' film, Want al
krijgt Tallv een £linke portit' verdriet
voor haar kit'zen, ze komt er toch sterk
en succesvol uit te voorschijn. Een film
n1l't alleen maar een uitgesproken 'un-
happy ending' is nu eenmaal nog ;lltijd
heel riskant in HollvwooJ.

Le(Jnore Uil/I Opzee!,lIId

-

een betere baan in Philaddphia, en ze
besluit de srap te wagen. Ze heeft een
moeIlijke jeugd achtt'r de rug waarin zc
veel heeft mot'ten knukken en waarin
haar ideaal haar altijd op de ht'en hedt
gehouden. Dar id('aal is ze nu aan het
veT\\"l'zenlijken.
Tally en \X'arn ..n voelt'n zich steeds meer
tot clk<ur aangetrokken, m.ur tegelij-
kertijd is luar groeiend succes een bt'-
dreiging voor hun relatie. Als ze dl,' niell-
wt' baan at.ceptlTrt, hebben ze clkaar
juist hun affectie bàend, 1ll.1ar ze gaat
TOch.
Het ,urdige '.3n Up Close and PerSllllal
is het feit dat het een Amerikaanse,
rUJ1untischt, film is volgeJ1s het beproef-
de recept, m,lar wel gema3kt \"\llgens de
eisen van de moderne ti]d. \X'aar in vroe-
~er j3ren ofwel de film Wil 7.ijn geëin-
digd bij de eerste kus tussen Tally en
\'\Iarn'n, of wellicht een steekspel tussen
heitlt'r hel3ngm had opgeleverd dat lIl'
man uiteindelijk zou hebben gewonnen,
i'i het in 1996 de VrollW die l"lep.lalt wat
er ~ebeurt. Sterker nog: met haar Îeug-
dig enthousiasme weet ze haar leermees-
ter Illt'e te slepen zodat hij opeens beseft.
dat wat lij doet eigenlijk het mooiste
aspect van het vak is dat er bestaat, "iet
redigeren en regelen, maar zelf ergellS op
af, en met een verhaal thuiskomen.
Uiteindelijk besluit hij om zelf ook
weer reportages te gaan makt'n en be-
zweert daarmee tegelijk('rtijd onbewust

'.
\

"Zie je die koffiemachine? Ik drink de
mijne graag sterk." Dat IS 0I1gneer de
eerste opdracht die Tal1}' Atwater krijgt.
Ze is aangenomen bij een televisie-sta-
tion in ~tiami, bibbert'nd van de 7.enu-
wen en in het verkt'erde mantelpakje.
,\bar ze maakte TOchvoldoende indruk
om te mogen beginnen ,lis assistente van
de ervaren redacteur Warden Justice.
Tally snapt dat ze blij moet lijn met het
feit dat 7Cniet de deur wordt uitgezet, en
schikt zich aanvankelijk in alles wat ze
te doen krijgt. Als ze na l'en poosje
vraagt om het weerbericht te mogen pre-
semeren, wordt dat een fiasco, maar ze
krijgt wcl een andere opdracht. Ze
brengt het er niet gek af. Lang niet gek,
zodat de oude rot war meer aandadlt
,tan haar begint te besteden. Ze mag va-
ker onderwerpen presenteren, t'n ze is
een snelle en gretige leerling. Ze knjgt
bovendien wat tactische kleding-advie-
zen en haar ordinaire krulletjes worden
op een dag ook vervanf.en door een be-
sdl,tafd televlsie-kapse. Opecns begint
de tweemaal gescheiden red.1Cteur te be-
seffen dat het lelijke jonge eendje bel.Îg IS
uit tt. groeien tot de spreekwoordelijke
mooIe zwaan, t'n dat die zwaan bezig is
miljoenen televisie-kijkers voor Zleh te
,vinnen door haar oprechte, betrokken
reportages,
Tegen de tijd dar hij dat bq;mt te besef-
fen, zijn er echter meer melhen dit, het
door krijgen. TaUy wordt gevraagd voor

\

De formule van 'A ~tar is bom' kent talloze variaties. Een oudere, ervilren
man of vrouw wordt aangeklampt dOOf ccn jongere. onervaren maar zeer
ambitieuze man of vrouw, krii~t cr aardigheid in om hem/haar de kneepjes
van het vak te leren en wordt binnen korte tijd door zijn/haar pupil over-
schaduwd. Tegelijkertijd is hij/zij natuurlijk verliefd geworden op de ijveri-
ge en altijd aantrekkelijke protcgé.
'Up Close and pcrsonal' is ccn zeer cigemijdse variam op deze gang van za-
ken. Weliswaar gaat het hier weer om een oudere rot in het vak. die wordt
benaderd door ccn jong, onervaren maar aanbiddelijk provinciaaltje. ~laar
op het punt waar het verhaal vroeger ongeveer zou eindigen, zijn wc in deze
versie pas op de helft.

,



DEADMAN
De Wesccrn is niet uit te roeien. TrJkclls
proberen ni('uwe gener.lties regisseurs
hun talenten uit op dit genre. Ook ]im
Jarmusch maakte zijn eigen WötCfIl:

Dcad .\lan, met Je populaire Johnnv
Depp in de hoofdrol. ;\taar Jarmusch
wijkt in alle opzichten af van h('t klassie-
ke thema dat de western jarenlang ken-
merkre. Zijn held is een 'bom loser', die
in een klein stadje in het westen een
baan als accountant bij een staa1fabm'k
heeft gekregen. Als hij er eenmaal arn-
veert, na een treinreis van dJ.gcll. blijkt
de haan niet tc hestaan. Al snel is hij
dakloos en brodeloos. De enige die zich
iets van hem a,lmrekr is de Indiaan
:"Inhad}', maar uok deze dOOf de wol ge-
~'erfde jongen beseft Jat die blcekgt'ziclu
ten dode is opgeschreven in Jat ruige
wereldje van een eeuw geleden.
Jarrnusch 7.et in zijn bekende, ironische
en vooral trage stijl de hele filmgeschie-
denis op zijn kop met de7.e westetn
waarin hij alle wetten mcr voeten treedt.
Het leven een heel vermakelijke film op,
die zeer authentiek aandoet doordat hij
in zwart/ .•••.it is gedraaid, ('n waarin nie-
mand de titelrol beter had kunnen spe-
len dan de onalledaagse Depp.

OFFMINEUR

Om nou te zeggen dat OH l\lineur van
landgenoot Ramon Gieling ('l'n goede
film is, nee .. \Iaar de film bevat wel een
aantal goede rollen, waardoor hij toch
interessant is om naar te kijken.
Grootste probleem is dat het onderwerp
te lang wordt uitgesponnen. Hoofd-
persoon is een trompettist die bezig is
zijn carrière en zijn huwelijk te ruïneren
door zijn alcoholisme. V:mzelfsprekend
heeft hij dat zelf niet in de gaten en ver-
galt hij het leven van zijn dierbaren.
Uiteindelijk gaat hij zelfs zover dat hij
zijn geduldige echtgenote wurgt, omdat

h'l- haar verdenkt V,lll ontrouw.
A lenlaal problemen die al vaker zijn
verwerkt in films en meestal beter, .\Iet
Gijs Schol ten van Asschat in de hoofdrol
werd OH Mineur toch een staaltje eigen-
tijdse dr;lI11atiek dat bewondering af.
dwingt voor de manier waarop de ac-
teur zich in de materie heeft begr.H"en.
Hij haalt alles uit de vaak bombastische
teksten, ('n weet hoe dan ook de aan-
dacht vast te houden. Ook de Helgische
Katelijne Verbekt' als zijn vrouw legt een
enorme dosis vakmanschap en toewii.
ding aan de dag.

THEGARDEN
In de Slowaakse film The Garden
{Zahrada), een Iichtv(l(:tige rragi.komedie
Ilwt magisch-realistische trekjes, maken
wc kennis met de dertigjarige Jakub.
Jakuh maakt er niet veel van, volgens zijn
oude, hardwerkende v,lder die kleerma-
ker is. Jakub heeft een verhouding met
een getrouwde vrouw die klant is bij zijn
vader, iets wat de oude man een doorn in
het oog is. BO\"endien voert hij weini~ uit.
Zijn vader Stuurt hem naar het platte-
land, om orde op zaken te stellen in het
huis van zijn overleden opa. Het landle-
ven maakt veel in de vastgelopen jongen
wakker. Bovendien is er een intrigerend,
pil'pjong buurmeisje dat hem geregeld
komt opzoeken. Ze blijkt over mysterieu.
ze gaven te heschikken, en ze blaast
Jakub als het ware nieuw leven in. De
film is ingedeeld in kleine hoofdstukies
met vaak geestige titels. De tuin zelf staat,
zoals wel vaker gebeurt in de literatuur en
in films, symbool vonr het leven zelf: wie
begint met zaaien, wiedel~ en maaien ont-
dekt van alles, ook over Zichzelf...

The /3irdwl-:e t>
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THE BIRDCAGE
Biln.l twinti~ jaar nadat La Cage Aux
Folies in Frankrijk werd bejubeld,
maakte de Amerikaan ~Iike Nïchols zijn
versie van deze travestie-klucht. En on-
danks het feit dat het nieuwtie cr langza-
merhand van af is, werd het verhaal in
de vakkundige handen van J'\ïchols om.
gevormd tot een schitterende komedie,
waarin hij veel verwijzingen verwerkt
naar het huidige politieke klimaat in
Amerika. Centraal staan twee homofiele
mannen die al twintig jaar een retuie
hebhen. Ze beheren samen een nacht-
club in .\-liami, waarin één van hen zeer
succesvolle travestie-acts opvoert. De
ander heeft uit een onbezonnen huwelijk
een zoon, die ze samen hebben opge-
voed. :S:u \vil de jongen echter uitgere-
kend trouwen met de dochter van een
zeer cOllservatieve senator. Omdat het
stel \vel hegrijpt dat de politicus niet blij
zal zijn met twee mannen als schoonou-
ders voor zijn oogappel, wordt er een
poging gedaan de natuurlijke llloeder
van de bruidegom owr te laten komen.
Als zij onderweg strandt, draaft \"anzelf.
sprekend de acteur van het tweetal in
een keurig mantelpakje op, om de rol
van aanstaande schoonmama te spelen.
Ihnkzij schitterende rollen van o.a.
Rohin Williams (ditmaal als aangever),
Nathan I.ane en Gene Hackman werd
The Birdcage een hl'Crlijke film, waarin
scherpe humor voorkomt dat het alle-
maal al te boertig wordt. Ook de stelling
dat de oprechtheid van ge\"odcns b(,-
Iangnjker is dan de vraag tussen wie en
wie ze worden uitgewisseld, komt roy-
aal aan de orde.
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V RANDERINGEI

Op 20 december 1995 wcrd in Den Haag een overeenkomst inzake mor.
zieningen voor vormingswerk getekend. Het betrof hier een overeenkomst
tussen de Slaat der Nederlanden en de Stichting Het Coornherthuis.
Kern van het ovcrccngckomcnc is dat 'de directe en indirecte subsidies,
de (administr:uicve) ondersteuning en de bijdrage aan infrastructurele
voorzieningen met ingang van I januari 1996 worden beëindigd' en 'dal
deze voorzieningen \vorden vervangen door een overeenkomst waarbij
Defensie lcgt:n vergoeding voorzieningen voor vormingswerk :Ifncemt
van de stichting'. Een soortgelijke overeenkomst werd getekend door
de bestuurders van de andere twee vormingscentra, tc weten Beuk-
bergen en Vlasakkers (dat is ondergebradu În het Abdijhuis/Uithof te
Hccswijk-Dinthcr).

22-i':GO/J\tEl1996

Natuurlijk

Zoekt u
de ruimte

Zeist

• \\'inst of verlies
Ik zal u hier niet gaan 1a~tig valll'n ml't
allerlei financiëll' en fcchnisdll' fl'ircn,
wel zal ik l'cn .umal pumcn uit lil' O\,<,r-
l'enkomst noemen die voor dl' k'zer v.ln
hdang kunnen zijn. Een eerste pUIlTis
d,lr in het ovcrleg, Jat ;l:1I1Je ovcreen-
kOlllst \"Imr.lfging, bepaald is dat tijdcns
de Algcmene .\Iilitaire Opll'iding aan ic-
dere HRT-cr een vormlllgseonfef('mie 1.•11
worden ;langennJen, Doel v;ln dit aan-
bod is de nieuwe milit;lir te helpcn hij
het vorm ge\'en aan ccn eigcn oordl'd.
om dûardoor te komclI tot gcdrag d,7t
voor eigell gcwetcII I'rrmztwIJord ('11 zin-
1'0/ is. ll'.1arbi; hi;lzi; zich toch integraal
l'ahrJlldCII I'flelt û<lll dl' nie1lwe kri;gs-
IIwcht.
Had men vroeger, als dil'nstpliduige,
nog dl' keult', llU is de vormingseonfe-
rentie verplichte kost geworden voor ie-
dcre militair. De vraag hierbij is of dit
H)Orhetrokkenen winst is of verlies. Hl't
verplichte karakter van de confcremil'
st,lat ha.lks op de gedadlte tLu oordeels-
vorming cn gewetensontwikkeling het
best gedijt in cen situatie waarin her in-
dividu zidlldf ervaart als een vrij mms.
lier lijkt dus op een soort \"l~rlies,Dir
geldt zeker voor de geestelijk verzorger
die de conferenties gaat begeleiden. Is
deze hij machte om ml't persoonlijke in-
hrcng cn llll'thodick dcdnemers zo re
motiveren dat zij 7.1ehzelfto..:h gaan zien
als vrijwillige deelnemers dIe bereId zi]n
lTll'telkaar te discussiëren o\"Cral d;ltgc-
ne wat speelt? Als deze drempel kan
worden genolllen is het \vinst .

• Inhoudelijke sturing
Een rweede punt is dat er wat meer Stll-
rmg is gekomen tl'l1 aanzien van de on-
derwerpen wa.ltovCf binnen de confe-
rentie moet worden gepr,lat, Op zich IS
dit een heikel punt. liet kan niet zo zijn
Jat huitl'nsraanders bcpalen wa:Hover
moet wordl'n gepraat hinnen een grocp.
,lIs de rirel wa,ltonder de mensen zijn
hinnengekomen in die groep 'geestdijke
verzorging' is. Het begrip verzoq;ing
zegt het al. het is het individu hinnen em
groepsgcheurcn dat alle a,HHbdlt \'er-
dient. Geestelijke verlOrgill~ mag nooit
el'n vorm van 1csgen'n wordcn.
Toçh valt het met bovengl'lloemde SHl-
rin!;: wel ITll'e. De heleidsmakers va])
Detensie hehhen de ruimte hrn,d gehou-
den: ThelJhl'S ell ollderwerpell op {Jet
slIi;l,f,lk 1'<111 kri;gsm<lchtlsalJlenieuillg £'J1
/£'I'ellshesclw/fU'ilig (k /f 11/1('/1) wordeJl
lIitgedicjJt, In wezen is dit de ruimte die
een gel'srelijk verzorger \"()or zichzelf



P HET COORNHERTHUIS

wemt bij Je Krijgsm;lCht: immers ieder-
een met wie hij Tl' maken heeft is militair
ell al dcze militairen zijn, hcwlIst of on-
hewLlst, hezig mer Je vraag hoe hun mi-
litair-zijn hun mens-zijn hC"ll1vlol'(\r en
andersom. Bij de Haag naar h(.t mem-
ZIjn is de lcvcnsbcschOll\ving in het ge-
ding.

• Uitzendingen en
conferenties
\XlerJen in de oude situatie de eerste
rechten tocgekend aan Je groep die zich
her eerst h.1J aangemeld, in de nieuwe
situatie is cr een S(Jort rangorde ont-
staan. Om dit verder te kunnen verdui-
delijken moet ik iets vertellen over de
verschillende soorten confen.'nries.
N"aast A.".tO-conferemies zijn cr ook
conferenties voor militairen die zullen
worden uirgt'zondcn. Gezien her belang
van hun taakllirvocTlIlg onder zeer wis-
se/eI/de 0IJeratiO/u'le o/1/st,mdighcden

zullen zij H'I{e/Ullltil{in CI'II ethisch p,ml-
doxa/e situatie terecht komell. Voor Je-
zc militairen zijn de .:onfercnrics van be-
lang omdat gedis,:ussl{'erd wordt ovt:r
hoc met dC/.e situatic kan worden omge-
gaan. Kortom, gezien het bdang van een
goede voorbereiding, hebbcn de/.e con-
ferenties voorrang wannccr mocht blij-
ken dat cr een tekort is aan ruimte en bc-
geleiding .
Dit tekort kan zich voordocn OInJat het
steeds om grote aantallcn gaat.
Commandantcn van schuolhat;\ljllils
vragcn rUlIntc en begeleiding voor tel-
kens ongeveer 120 dt'dneml;'rs. Voor
hen is het het handigst wanneer dit in
twee dagen kan plaatsvinJen. Allc com-
mandanten denken er zo over. A'u he-
grijpen wij die .:ommanJant('Jl, maar Je
praktijk laat zi.:h nil:{JWlllgen. Dit bete-
h'llt dat Je schoolb;ltaljons moeten
wordt'n verdeeld over de centra en de
begeleiJc.rs en soms over meer dan twee
(bgell. Het vra;lgt om begrip voor el-
kaars situ,ltie.

• Begrip
Het vraagt soms om veel begrip. Het
bn namelijk voorkomen dat een volle-
dig georganiseerde çonferentie voor mi-
litairen, dic zijn teruggekeerd van cen
uitzending, nier door kan gaan omJat
dit wordt Joorkruist door een nieuwe
uitzending. \X/rang voor degenen die al
geweest zijn. Het zou kunnen worden
opgevat als gebrek aan aandacht en zorg
vanuit Defensie. Toch is er iets voor re
zeggen, voor dezc prioritcitsstelling. De
IJmktijk wijst /fit dat echte teruxkeer-
problemen fhls na el/kefe ma,mden
openiJ,wr worden in zowel lJct flf/zctio-
nerel/ lian de mifjt<lir in de org,misatie
als ojJ zijn thuisfront. Uitstel van de con~
ferentie kan dus in het belang zijn V;ln Je
militair. :\la<H het mag nooit afstel wor-
den. Een punt om in Je gaten te houden.
liet zijn belangrijke confercnties omdat
de deelnemers van elkaar wetcn wat er
destijds is gebeurd. JUist het samen ver-
werken is zinvol ell effectief.

:\tisschiell daarom tot slot nog deze
opmerking: Wanneer er om war voor
reden dan ook gecll conferentie wordt
gt'organiseerd, terwijl u vindt dat dit
wel noJig is, het A:\1AR biedt de indivi-
duele militair nug steeds de mogelijk-
heid om, na zijn initiële opleiding, op
vrijwillige h<lsiseen keer per jaar deel tc
nemen 3<ltl een GV-conferentie. Dc lu-
gieskosten komen daarbij ten last{' van
hct Rijk.

Joost Al. vall LlIlgctI
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BELGISCHE BAND
K'S CHOICE

VERRAST DOOR
EIGEN SUCCES

Ze stomlt:n op nummer één in Helgië.
kwamcil in ~l'dl'r1and ook mociteloos
in de top tien. Binnenkort speelt Je
groep op het ;tI (hijrl;l) uitverkochte
Pink pop. Kort lll,l,lf kmchtig: het g,l,tt
hi]/.undcT gOC(] met dl' Belgische h,mu
K's Choicl'.
De comhilutÎC van md,lndwlieke gi-
taarpop en inhoudelijk sterke tcksn'n
sb"t kennelijk aan.

PLOTSEUNG
Dat is niet altijd w gew('cst. legt gitarist
Gert JkUl'l1S, samen met zijn zus S;\T"h
lkltCTlS (zang) de spil van de hand. "Wc
zijn heel blij lTl<:t het succes, maar vragen
onszelf ook af waarom het plotseling LO

goed gaat. De kClll.C voor '~OT all ,lJdi<.'t'
,lis single heeft cr waarschijnlijk mee te
molken. De rear.:tics op dat anti-drugs-
nummer wan.'11 \',1Il llIt'et af aan overwel-
digend. Door het SllU:CS \',m Je singk'
wordt ook het alhuill goed verkodlt."

, 'j
" ,
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f\luzikaal doet K"s Choicc denken aall
LOWei Ikttic SlTHTrt als The
Cranherries. De l'erste vergelijking IS te-
n".ht, zeggen hroer en Z\1S, S,lr.1h
lknem: "lknie Sern:ert \"inden we alle-
hei gl.'wcldig. \\fe hehhen hun ome cd
nverh,llldigd, maar nog geen reactie p;e-
had. Ik hoop (bt ze hd gocd vinden.
Wat betreft The Cr<lllberries, tja, Hct IS
gUL'lClIluziek, maM ahsoluut geen inspi,
ratiebron. Hun batste pLut heh ik niet
eens in huis," Gert vindt de vergelijking
wel logisch. "The CranberrJes hehhcn
ook een vocaliste die wordt hegeleid
duor afwisselend stevige en akoestische
gaan'll,

ALLES ZELFGESCHREVEN
Hn duo schred alle nummers op het K"s
Choice-alhulll 'Paradise in me" dat met
een VOlw,lMdige band wcrd opgenolllen,
Ook op het podium hecÎt de groep vijf
k'den. "De eerstc pkut hebben \\"1.." sa-

lllL'n met enkele srudio-
muzikanten opgeno-
men", vertelt Sarah.
"liet n:sultaat IS mlllder
hecht. Iloewel Wil nog
steeds de nummers
SdlfilH'n, is iedereen vrij
om zijn eigen panij in te
vullen. DaMlllec houdt
de iJl\'loed van de
groepsledell op, .Je kunt
nou lTnmaal niL,t met
vijf ,ongwriters in rên
band zitten,"
I kt omhreken van een
eig~n ~elui,l was waar-
schl)nhlk de reden waar-
Olll het eer,t(' album -
uitgehracht onder de

"I:" groepsnaam The Choice
- het grote publi('k niet
hercikte. Of wa, het mIs-
schIen tc wijten a,Hl een
f,llen(k pbtenmaat-
schappij? De tekst van
het nummcr '.\Iv record
cOlllpany' op dé batste
cd doet namelijk vek
slechte ervaringen ver-
moedell.
"{ht nUlllmer is niet bit-
ter hedoeld", zegt Sarall.
"Ons llin nog nooit dill-
gen opgelegd waar we
zelf niet achter stonden.
f\-tJar nu olJze plaat we-

rddwl)(j wordt gedisrrihueerd, kom fe
vanzelf mensen tegen die je lic\'er nooit
had ontmoet, Dal is kennelijk onvermir-
.lelijk. "

TEKSTEN DICHT BIJ ONSZELF
De m'eril'e teksten op het alhulll zijn
\"(llgens de zangeres n'elalllll't autobio-
gratisch, maar gaan wel on'r herh'nha-
re situaties, "1 let zijn teksten die dicht
bij meldE staan. Soms gaan ze o\"t'r din-
gen die ik heb gelen'n, of m'er verhalen
die ik van anderen heb gehoord. 'Not ,In
addict' is een goed voorb('eld, Ik heb
nooit drugs gebruikt, dus kan ik allel'll
putten uit ('[varingen van ;llldere men-
sell. "
5arah Bertem schrijft ook regelmatig
teksten voor .1I1deren. "Zelfs in die ge-
vallen wil ik \"Oor mezelf hepaalde refe-
remi('puntl'll hebben. Er moet altiJd Jets
zijn wa<lfdoor ik me kan laten înspin'-
ren. "
K's Choice treedt in dele periode op in
hed Europa. De groep is popual,lir in
onder meer Scandinavië, Zwiberland,
Italië en Duitsland. In het recente \erle-
den werd al in Fr,lllknjk getomd met
\Iorphllle en Bryan Adams, in Engeland
met The l'rodaimers en in Duitsland ('n
de Verenigde Staten met The Indigo
Girls.
Gert Betrens: "Toen verzorgden we
voorprogramnu's van bekl'n,lc artie-
sten, nu ziJll we zelf de hoofdact. Dat is
een heel H'rschi1. Het is ,pannend om te
zien of we de kar kunncn trekkcl!. [n
Nnlerland en Helgië spelen we \'oorna-
mdijk in de clubs, voor 200 of 300 lllen-
sen . .\Iis~chien niet veel. maM die ko-
men tellminste èeht voor OllS. De la,Hste
tijd komt het regelm,Hig voor dat de he-
LlIlgstdling zo groot is, dat sommige
mensen mOl'n'n worden teleurgesteld.
Dat is een volstrekt nieuwe ervMing'"

BUJVENDE KEUZE?
De komende tijd 1.,11duidelijk worden of
K's Chnice een hlijverqe IS, \X'at hetreft
broer en zus Betn'ns mag het succes nog
wel e\Tn duren. Gen: "Het tomen blijkt
geweldig leuk te z.ijn . .\Iet I.'n .1llen in de
bu> Het s;~.llllhorigheidsgev()el tijdens
zo n tour Vind Ik heel tof, Dat moeten
wc zien te houden,"

Af.1rtin Gr/JI:m:u'o/d



Vijf jaar gelclien \crschecn 'I)e
kust van het gelllurrner. een
vertaling \'an de vierde r"l11an
(1988) van de voor,lanstaande
Portugese alllcur Lidia Jorge
(1946). Het op histllri"he ft"iten
gt"haseerde verhaal spedde zich

de dichterlijke bes<:hrilving van
de dorpelingen ("nniet het minst
ook een ruime do,is humor ver-
lenen deze roman ,'en heel hij-
zondere charme.
!.idi:l Jarge: I)e dag der wunde-
ren. Ik I'rorn, Baarn 1996.
211 hbo f .l4,50.(FS)

MOOIE GEDICHTEN
Dat de onlangs O\'erleden dichter
Jan Willelll Schulle Nordholt tot
onze he,te dichters gerekend
moet worden, zullen maar weinig
mensen beweren. Hij heeft wel
l'rg mooie geJi,'htCll geschreven,
en vooral ook: goed te hegrijjlt"n

Jan Willcm Schuhe Nordho1t:
\'erzamd,1c Gedichten, De I'rom,
Baarn. 1996.247 hb., f 19,90.
U~1)

en leer \'erstaanh,u,' gedichten.
Lt"zefs met een protestantse ach-
tergrond kennen Je naam van
Schulle Nordholt wellicht uit de
prote,untse liedhundd, waar hij
veeh'uldig genoemd wordt als dt"
s•.-hrijver, herijmer of ncwerker
\'an kerkliederen. Zij werd,'n in
de vrijzinnige h'rken veel !,el.on-
gen t"lldat is begriJpelijk: in
Vefl.;lmclde Gedichten k"mt een
God voor die ofwel in de mens
zelf zit, ofwel nO!,,11V<'rweg is en
gezot:ht moet worden: en ook
wel een God, die ht"clUll\'er-
wachle dingcn doct. Xaast deze
gedichten Staat een oYl'rvkwd
aan gedichten die heel menselijke
ervarin!,en ncschrijn'n: dl' herin-
l1<'ringaan dl' uurlog, het gemis
van el'll geliefde, het naderen \'an
dl' dood, Ontroerend zijn de !,e-
dichten voor zijn kinderen
(Vdd", zou fC""1I sloot willen
zl;n?).
Schulle ;";ordholt heefl prachtige,
en \"oor een verliefd,' lllan of
vrouw ook heel bruikbart"!, lief-
despoëzie ge>chre\'en. Uit zijn
laatste, ongehundeldt" \'t"rzen
drukken wij deze af:

WIJ ZIp ..•' Df. LH'.
Jii /Je'l! de di"I'I,' "~" "'" Iweeë".
,o~1sde "'''';;'1
""I verll'" ';'" mei li"ht .'11 '1",'/o:eI",/.:,""
"" ,,,h,,i,,, ,'11 k/e"r "IJ km'lIeIJ,
en diep d.l.lwl,.[e' 11""'"'' dUISte,m"""
lIIer we,eld"" ",7n "'IerOl Ol ".lil "i"""
I"'''"'''''' mct /o:eh";,,,e ~Ie"
",,,, scbelpell m ".lil 1,1",,,fk"'.II..,,,

"" in de "'lJ"i51e k~""". [,illll<''''''
de klem" ",.,'01,'1'''''''',
«, ui" I<'ii ~ee. ik h"" hel opp"",l.rk
dJImel ,0'" .Idlle1<xl' g""'.l~'
'" u'oO'de" ~",hll'.r.lr ",
I'" del'e/,'k.,,,,,,
,k he" .I" WJ"~'II."illde/om 1JeIl"',
"I! ii! .I" diepre. jij de '-til.

(ABINORMAAL

uns", laat Van den Rergheop in-
dringende wil'e zien dat het
kwaad van nazisme slechts om
zich heen kon grijpen door de
"Ijnd tohlle OIwersclJil/igheid
l'uor het lol t'all d,' g,.dis(rimi-
lieerde medemelIS. Het kOIl de
1IIe<"t<'1Igcell b<lrslsche/('II Wilt
<'rmd misd,ldlgers, (ommullis-
1<'11,/lede/d,lrs. w<'rk1ozell. /10-
II/oseksuclell. Je/lVl'u'S getui}:ell,
;"dclI en zig('lmers ;.;elieltrde. En
helaas. verwchl de :IlJtcur, is het
heden ten dage niet veel beter
gesteld.
Gie van den lkrghe; De lot \';\11

Rekcm. Hadewijch, Antwer-
penlHaarn. 19t)5. 157blz.
f 29,'>0. (WH)

De tot ,'an Rekent hcvat twee
essay, van de Relgisch,' ethicus
en historicm Gie van den Rerghe
die werkeliJk een "must" zijn
voor i,"dereen die gónteresseerd
is in het menselijk gedrag.
In ht"t eerste essay laat Van den
Berghe zien hoe flinterdull het
verschil is tussen "normale" en
"ahnormale" mensen. I lij doet
dit ,Mn de hand van de hizarre
ges,'hiedenis van Louis Nauwe-
laers, Dt"ze Nauwdaers was,
kortnad,1t d,' Duilsers in 1940
België waren hinnengevallen,
met lil andere ;Isodalcn het
Ahnorm'llengt'sticht in Rekem
ontvlucht. Lang genoten ze niet
V,1Ilhun vrijheid. Herkenbaar
aan hun lwarte gestichtsunifor-
men wndclllc vrij snel gearres-
1eerd en al, ... ASOI.ialen afge-
Hll'td n;ur conCt'ntratiekampen.
Vijf jaar hracht Louis
Xauwelacr, in diverse kampen
dour om na de bevrijding op-
nieuw in Rekemle worden op-
gt'sinten ... omdat hij zotlda ha-
re lo<'slemmillJ: in 1940 de in-
richting had verLuen.
In het twecJe essay, "COlt mit

,lf lijden> de kolonialt" oorlog in
.\ 101amlliqw;" waM de schrijf-
ster enige jaren doorhrachl toen
haar vader cr dienst deed als of-
ficier. Het hoek 'KhilderJe een
scherp heeld van uurlo!" :mgst
en de militaire leefwereld.
Al eerder ont\'ing l.idia Jorge li-
teraire ondersclwidingen, ook
voor haOlrdehuutroman De d'lg
der wonderen (19HOl. Hiervan
kwam he!,in dit jaar een ver-
taling uit door Iréne Koendns,
redactrict" van de hehngwekken-
de Portuge,e I~ibli'llheek van
uitgeverij De Promo I)l" roman
speelt in Vilamaninhos, een
platteLmdsgehucht in de
Algarve, kort na de
Anjerrevolulie van april 1974,
die een eind maakte aan 46 jaar
SaLllar-dieraruut. De simpele
dorpsbewoners verwachten gro-
te veranderingcn, wonderen
zelfs. Fen vrouw brengt opge-
wonden hl,t grote nie(lws: -Weel
ullog lIiet dut de so/d,llen ill

Lissalm/l e,'1/ rello/utie hebbe'l
olltket<'lI<!om hellel'en 1',lIIal
d,'u' lI//'IIS"1/te lleriJeler('II? 1:('11
re 1'0 Iu tie? I-:ellst.J,I!sgre,'{I? f.1I
dat IIl1etekellelll',m de heme/ml
<,elib"t<,kcnis In.blll"I? (... ) ril er
zijn ;;vl'ed wOllderen op ,h';;:e
plek, dat te zeggeIl. B<'I'estigell
lIit het die!,st l'<1nlnm hart, dat
er ,1111'('/1 ,,/Uziek is, hlnemi'/1 ('11
umhe/zillJ,:i'/I. Ze te~~('II. 1),lt de
afwezigelI plotselillg leru):ko-
mell. De blindelI zie'l. w,der
bril of dm/er df!f!.Jra<ll.De m,m-
keu Slrompelell/liet m('('r, ler-
lI'i;l hUil bew'/1 el'ell {,mg [('iJf-
dell. Zelfs ti; die één ,mil /,el>I>ell
spelelI l'iu(J1..
De zeer aparte slijl t"n structuur.

€

-
Imre Kertész
Onbftpaald doof hel lot

HOLOCAUST
Van de Ilongaarse schrijn"r Imrt'
Kert~SI.n'rs~'hcrnal eerder een
hock in \Trtalin!; ('Kaddisj voor
een niet gehoren kind'), een hoek
dat ik spijtig genueg destijds niet
hch geloen (wat ik als nog ga
uocn). Want zijn in september
vorig jaar verschenen tweede
(Onhepaald door het lot) is wer.
kdijk c<.:n kanjer cn hehuon ab-
soluut tOl de me"'Sl indringende
hoeken over de holocaust.
De grote lijn van Onhepaald
dour hCllot is snel verteld. Een
jood,c jongen van 14/15 jaar uit
Bud:lpeSI wordt, na de Duitse
haening van Ilongarijc, op weg
naar zijn werk (in het kader van
dl" Arheits.:insau) opgt"pakt en
naar Auschwitz lIart:r Buchcn-

wald, Zeils en weer terug naar
Buchcnwald) afge"lXrd. Lange
tild prol'<:crt hil de logica iu te
zien van wat er geheurt, tut op
het naïeve af. Terwijl hij op
tran,port wordt geHeld: ik ddC!Jt
hij mezelf dat Ik IIlI stellig {lmfiil
zou hebheIl ['dil bel heelje Duits
d.Jt ik of! het g}'I1I11,wum had Re-
leerd. Rij aankumst in Au"h-
witl, ,wn de Duit,e ,oldaten: Ik
FOel"<, me door IlIIu dimblik
zelfs eell/H'el;e opgeluchl, wül1/
door !JUItordtliikh<'id ell hUil
llcrzorKd<'uitcrbik strddldell ;;e
rust ell stahiliteit uit in de weme-
lellde mdssa. OnJank> Je meest
yerschrikkdijke ontberingen
wcet hij, weliswaar op het nip-
lX"rtje, dl' concentratiekampen te
owrleven. Hij hedt het leven lOt
aan lijn uitersle grenzen leren
kcnnen. Bij terugkeer in
Budapes! proheert hij twee oude
buren duidelijk te maken dat hd
len'n niet bepaald wordt door
hct lul: ieder van on, l.et elk
ogl'nhlik zijn eigen stappen.
Een heel hijzondn bock!
Imre KerléH: Onbepaald door
het lut. Van Gennep, Amster-
dam. t 995.242 hll. f 39,90.
(\\'H)
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DEUR NAAR HET

justine Hardy reist naar de ~piti.
vallei aan de Indiaas-Tihet'l.lllSe
gren" Ilanr bock besçhrijft
vooral \\':1( zij ,"n h,l,H rei,geno-
ten tegenkomen op wel<naiJr Je
Spiti-vallei.
Wanneer ze in ~lu<ler (hel dorp)
in de vallei aankomt ontdekt ze
een aantal dingen:
- een dorp, nauweliiks 'aange-
ra'lkt' door de moderne tijd
- gastvrije mensen die hUil leven
111<lkkelijk(lllee)delen
- Boeddhisn1l', gewoon verweven
in het dCl~elijkse !eHn en:
Engelse toeristen.
Dat werp' Jan ook de vraag op
of je al ••reisschrijver alles ecrlilk
op mOl't sl.hrijv'en. want heb je
het t('cht om de plekken die je
ontdekt aan lJe hele wereld hlnot
te stellen?
\\fie "erwacht een gedq~en boek
over het Bueddhisllle IC le7en
kOlll! bedrogen uit. justil\(>
Hardy schrijft een 'l.lfdig reis-
vers!al-:, waarin en pasS<lnt een
aamal aspecten van het
B{>l"ddhismewordt belicht.
TOl slot één citaat:
Hoe 11'1' de plaatselI waur we
lIaaT IIJt' Táz"11Zit'lI, Ihlll).:l.1{
1',111wu,lr U'C1I,l.Irop ZOl'k ;;ijlI.
jU\line Ibrd)': De deur naar het
Boeddhisme (l'en reis naar het
hart van de lUivcrheid).
BZZTlÎH, Den !laag, 1996,
214 blz, !.14,50.(Jn}

1Il/I1/)' Bei;a,
Win; lleij,

JO<l1l Aler('lIs,
Comelis Schepel,
1-'r,1I1k S{loefstn1.

BOEDDHISME

ZeI<
ml'm'u, is
hel goed als
ik het
p"J('lu'('rk
thuis 4-
//Iu.lk?
/-let is 111/

bij/lU tijd ell
ik 1),),11 !Je/
ah/niet.
Ik Z('II'et
u'C! e~'('J1op hd Net ,'/I dlln kllnt
/I he/ dO/l'II/nJdell.
D,1II kijkt 11het 1Jl,1,1T 'lil ell d<ln
(lIxt IIllIe mijn äder IIJ.I,lT ('1'1'11-
tjcs.
}'I~Oké, doei!!!"
Nog een aardige:
Afijn II('cfje ill Brussd !Jeeft "/
gued gCTt'gdd. Dil' schrilft
I'T,IIIS(,opstellell l'IJIJr <'elijOf/,ie
ill 1Jris(o/, die weer de f.lIgdst'
t'>SiJ}'Sl'al/ mijl/llt'di" maakt.
En ter afsluiting:
[Je lIielJlt't' sdlOoltu; /I('elt 1'1'11
creditCurd (IJTIIld,lt.
Loesjc: Hrcekic Hreekie. Het
Spectrum, Ulreehl. 1995. Dl>
bh.! 7,50.{\VH)

LQESjE
Al laren lang becommelllarieert
1.0esje de grote en kleine zaken
in de samenleving. Er is nal<e-
nOI'g nil,ts wal aan haar aan-
d,Kht ontsnap!. In haar laatste
uitl<al'C, Breekie Breekic, neemt
7ij de nieuwste communil.atie-
lIliddekn op de korrel. ,\Iet veel
hunlor worden o,a. internetten,
world wide webben en virtual
reality nader bekeken en lijnen
getrokken naar de toekumst:
.\1<'1modellI, irl'eezijdi{.:e k.;hd
e'IJntemet is het totll,11(!l'erl)(J-
dig "m je elke lIIor).:en/W).:/I,lar
sch"ol 1<' hewege/l. Vall.1{de
plek die jij zdf bel"J'111kun ie uI.
les ~'ol?e'l,Opl'f,lf!,ell. lfitzod:'('11
en je te"t,lmens make". De niell"
/IN undt'rll'iizer:; zij" up alroep
1,,'schikh.I.lr 1''' 'IJur school KJ ie
iJl/('el1IIog m,l.;r "m eens k,,((ie
te dTlI/h'1I met die lellkl' C<JIIäà.
ge.
Een dergelijke ontwikkeling 7,11
het voll<ende heeld opleveren
van de s(-holier van de toekomst:

was aanvankdi)k {mdeukhaar.
De toekomstige partner moest
dus uit japan komen. Het ging
lIleesul om \'rouwen. maar het
kwam ook wel voor dat hemid-
del'larsters voor alleemta'lilde
Houwelijke immigranten een
echtgenoO! zochten. Er omstond
een levendig verkeer in een soort
col\tactadn'r!emies, YOOr7ien
van al dan niet ~oed"elijkende
portretten. Zo kW'llllen huwelij-
ken tot sund lUssen Illl'ilSen die
elkaar alleen van een foto ken-
den, en Jat zal nug ,,"'eleens te-
gengevallen 7ijn. l.ouche koppe.
laarsters maakten van de situatie
wel mishruik door mei,jes met
heloften I;ln l'en goed huwelijk
naar Amerika te sturen, waar ze
dan onmiddt"llijk in de prostitu-
tie terecht kwamen, In deu om-
geving "an 'issei' (eerste I<enera.
tic japanse immigranten in
Amerika) speelt zich Het gel,i..:hl
van de foto af. liet i••een vlot
geschreven verh,lal, dallich ont-
wikkelt tOl een gee••til<spel der
verl<i,singen. Dl' sfeer lijkt wel
wat op die uit andere immigran"
tenverhalen, maar is voor ons
l<xh nog \Val onLwkender en
l'xotischer dan die ,.an hijvoor-
bl'elJ joodse immigranten in
Kew York. De l'erta1ing is uit.
stekend. Storend 7ijn wel de ral,
rijke japanse wuorden en uit-
drukkingen, dil' waarschijnlijk
in het Engelse origineel al onl'er-
raald gelaten waren, maar waar.
van de betekenis lang niet altijd
uit Je samenhang te achterhalen
IS.
Yoji Yam;Jguchi: Hel ge7icht
,.an de fmo. Uit hel Engels ver-
tmlld door ,\larian Lameris. Van
Gennep, Amsterdam 19')..;,
IR4 hl,.! .l4,90.(CS)

Amerika, als immigratieland bij
uitstek, hedt niet alleen miljoe-
nen leren, Polen, kllianen en
andere Europeanen opgcnonll'n,
m,ur onder anderen ook een Hij
groot aamal japanners, !Iet ligt
voor lil.' hand dat z.ijzich meren-
deels aan de westkust, in
Californië, gevestigd hehlwn. en
dar voor,ll in de eerste dertig,
veertig jaar van de7e eeuw, Vele
immigranten kwamen als vrijge-
zel. Ze moesten uiteraard een
baan weken. een winkt'l begin-
nen of een hedrilfle op7etten om
I<e1dte vcrdienen, waarmee ze de
schuld dil' 7e voor de ovcrt{lI..ht
gemaakt hadden konden afheta.
ien, Vervolgens moest t"en huwe"

lijbkan-
didaat "e-
zocht
worden.
Trouwen
met ie-
mand van
niet-
japanse
afkomst

Yoji Yamllgllchi
Hel gelichl van de loto

PER FOTO
HUWELIJKSBEDROG

D94elij
VISIoen,

I
i

hoort. tUt le-
len "been
ttem.
Het bock valt
uiteen in
twee delen
die alle, met

elkaar te maken hehben til op te
I'allen lijn als een thriller in een
thriller. Het thema van heide de-
len is hetzelfde. Ern jonge, nog
totaal onbekende, Amerikaanse
schrij\"rr Dean ,\1ills trekt 7içh
een jaar lang terug in een oude
hoerdeti) in een bergdorpje Ol'
een eiland in de .\hddellandse
Zee om zijn eerste m'lnusnipt te
hersçhrij\"Cll en nog twee boeken
op stapel te zetten. Da,uvonr
ontvangt hij, naar lijn beleving,
een redelijke. vergoeding \'an een
hemiddelaar. In \(wnelllende
mate wordt het de schriin~r
evenwel duidl'lijk dat hij in han-
den is gevallen van een louche
tuS'enpersoon die maar ffn ding
voor ogen hl.cft: zoveel mogelijk
geld verdienen aan deze wereld-
schrijver in de dop, Dele bemid-
delaar heeft namelijk van de uit-
gl'vcr al een voorsehot op het
eerste bock ontvangen van ~én
miljnen dollar en vall de film.
rechten nog l'l'nS zo'n hedrag.
\'(las de naam van dl' s~.hriiv'er
echter wel Dean ,\lills? Of was
het john ~Iillford of j'1<,:k
Ilorowiu Jr? Of was het dl' man
dil' (al in de proloog) dood on-
der het terras van de oude boer-
derij werd gemnden?
Elsinck: Dodelijk visioen.
!'ontein, Baarn. 1995.301 bh.
! .14,50.(WII)

Elsinck (schuilnaam ,.an de oud-
caharetier Henk [lsink) heeft
zkh in een lunel aantal jaren
ontwikkeld tot één van ,Ie mee,t
vooraanstaande thriller-auteurs
in ons land. Eind w)rig jaar vcr-
scheen zijn vijfde: Dulldijk ,.i.
,ioen. Een pil van een bock (en
uuk nog groot formaar) dar zich,
wals het bi) een goede thriller

RILLER

In EGO"s bockt'nrulJri",k van ju-
ni '90 besteedde ik enthousiast
a:md'lChl aan êén Jer hoeiendste
hoeken OI'er ho;-r BocJJhi,lll<':
'De wcg der witte wolken, een
pclgrimsrncht door Tihet' \,111
Lama Anagarika (;ovind3 (Uitg.
lire" Am,tcrd,\[ll 1989,320 hlz.
ge'ill. f 32,50). Eén keer wordt
GovinJa ook gecireerd in het on-

langs hil Ankh-Hcrmcs
j~~ \'crscht"nen oock van Erik}' .

I~ruiin: Ommoclinl-tcn
mei meestns en dwalen -
Achter Je schennen \';111

de OOllcrsc spriritua-
litcit. V<.'rgdijkend mOl."t

me van het han Jat
Bruijns vl."r7,ameling re-
portages niet in d", scha-
Juw kan staatl V;ln de
T;lsvcrtc!lcr Lama

(;(winda of van de cn:ncem ge-
citeerd •.John Blofdd. Ook wnr-
den enkele prclcllIies \';1n de
f1apll'kst - zoals afrekening met
Je verheerlijking van "het
Oosten" als een soort mystieke
graal burcht en het ',.an hinnen-
uit' helichten van de oostast"
spirirualiteit - niet echt waarge-
maakt. Voor wie evenwel voor
hef eer';( eens iers wil weten van
het dagelijks It"vcn in Aziatische
Zen-kloosters en hoe het toegaat
hij, ca,lk 7eer langdurige, medi-
tatietrainingen kan toch heel
wat opsteken uit dit hoek. \X'ant
door jarenlange studie en prak.
tijkervaring kon Erik Brllijn
(195.1) aan zijn journalistieke
verslagen van vele haoeken aan
ashrams en kloosters in japan,
Korea, Tihet,lndia en Taiwan
een forsl' insiders - meerw:l:lrde
meq:l'ven. Er worden tallu7e
sm'lkelijke. macabere en won-
derlijke \'erhakn verteld OV(.'"f

bijnllldere monniken - en non-
nenlevens, pelgrims en asceten,
'verlichting' bereiken, 7e1fmurn-
mificatie en nog veel meer. [n
dat alles rijk ver1m-ht met hijna
50 illustraties en uiteraard door-
spekt met hoeddhisti,che wijshe-
den, zoals bijvoorbeeld ,lilt ~'rii-
IJcid niet liKt in doen w<l"r ie l'iJn
houdl, miJiJTinhoudelI /liJ/1wat
ie doet.
Erik I"lruijn: Ommoelinl-:en mei
meesters en dwal<.'n. Ankh-
Hermes, Devemer 1996.
204 blz. gcm. f J9,.,0.(FS)
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Het is allemaal al lang geleden gebeurd, duwcl:rcnsiocn, omdat IC milaT kort ge. schake1d en al pratende en vechtende
maar ze ondt"TvinJt de gevolgen nog elke trouw geweesT waren. Zijn kinderen komt ze erachter dat ze nu, twaalf jaar na
dag. Zo'n vijfemwimig jaar geleden, ze werden per kerende post door de biologi- zijn dood, en dan nog na lange aarzeling,
was toen gescheiden en voedde ,l1leen sche moeder opgeëist en Jaar zat ze: in boos kan worden. Boos op hem, van \vie
haar dochtertje op, werkte om de kust te een onbetaalbaar huis, lOmlef zijn kinde- ze zoveel hield, maar die haar zo heeft la-
verdienen, onTmoette ~.ede man met wie ren voor wie l.e jaren gezorgd had en met ten zitten, boos op het fonds dat juridisch
ze twaalf jaar gelukkig zou worden. Hij veel lagere inkomsten dan ze verwacht volstrekt in lijn recht staat als het de af~
\vas militair en ook gescheiden. De kinde- had. Altijd dacht ze dat hij goed gezorgd lossing en rente hetaling door wil laten
ren woonden bij hcm en samen vormden had, in plaats daarvan hleek hij allerlei lopen en hoos op alle hulpverleners die
ze een nieuw gezm. Ze gmg mmt!er wer- onverantwoorde leningen afgesloten te haar met kunnen helpen. ze hhlft de rest
ken, helemaal afhankelllk van Zl]n mko hebben en rekeningen niet betaald te heb- van haar leven een schuld afhetalen, dIe
men wilde ze niet zijn en • • ze niet gemaakt heeft, die
bo,"nJicn '''' he<nog ccn OnrechtvaardIgheId maakt machteloos g,m"k, i, dnm een ",k<groot gezin waar voor ge- man, van wie niemand op
wrgd moest worden.Ze dat moment wist dat hij
had het druk met kinderen, werk en huis- ben. Tijd om te treuren of hoos te worden 7.iekwas. Ze ervaart dit alles nu als één
houden en liet, zoals dat veel voorkwam was er niet: het huis moest verkocht, wat grote onrechtvaardigheid, waar ze niets
in die tijd, de financiën aan hem over. een volgende schuld opleverde, en de an- aan kan docn. Als actieve vrouw regelt ze
Ook toen ze een groter huis kochten ver- dere schuldcn moesten op een of andere graag, heeft ze graag invloed op wat er
diepte ze zich niet in de zakelijke kam. Ze wijze geregeld. Gelukkig kon z.eal gauw met haar gebeurt, wie heeft dat niet?
leetden hescheiden ('Tlkondl'n de luxe dIe meer dagen gaan werken, en toen een ~1a;H hier staat ze ~'olslagen machteloos,
ze \vel wilden, een vakantie of een keer fonds aanbood haar schulden te saneren, en dat is een gevoel dat je hele zeltbeeld, je
lekker uit eten, makkelijk betalen. Een met een relatief lage rente en een betaal- hele leven ondergraaft. Ze is een tijdlang
"gewoon" gezin, waar de (stief)ouders hare aflossing, ging ze daar graag op in. zwaar depressief, afgewisseld met opstan-
vcel van elkaar hielden en blij waren el- Ze leefde in de roes van het verlies en dige buien. Ze wil een eind aan haar leven
kaar gevonden te hebben. vond ook dat dit haar plicht was: goed maken, de laatste invloed die een mens
Pas na zijn sterven, en dus ook na de lan- maken wat haar geliefde man in zijn laat- nog kan uitoefenen. Ze doet het niet,
ge lijdensweg die er aan vooraf ging, re- ste jaren fout had gedaan. Haar werk maar her duurt heel lang voor ze weer mo-
aliseerde zij zich pas goed dat zijn ziekte, moer Dezuinig('Tlen na wachtgdd en W'X' memen heeft waarop het leven te leven is.
een hersentumor, zich ved eerder had rest h,lar nog het kleine weduwenpen- "Je leven leefllaar maken", zegt ze, "dat is
aangediend dan zij zich gerealiseerd had- sÎoen. Plotseling, na al die jaren ~'an het enige wat telt." Dat staat nog ver weg
den. Tijdens ájn ziekte was een extra hr- zwoegen om het maandelijkse hedrag van gelukkig of zelfs maar tevreden zijn,
pot heek op het huis genomen om aanpas- voor het fonds op te brengen, wordt het maar het is wel het hegin van opnieuw je
singen voor hem te kunnen betalen, cr haar te veel: niet alleen financieel, maar leven zelf regelen: ze zoekt nog meer he-
was een grotere auto nodig geweest: hij eindelijk ook emotioneel. Er is geen spra- zuinigingen, doet wat klusjes voor ande-
had alles geregeld op de momenten dat kt' van d.n z.ede hoge maandelijkse bij- ren; kortom, aan het verleden kan ze niets
het goed met hem ging. Na zijn dood dr,lge nog kan betalen en er volgt een meer veranderen, de toekomst heeft ze ge-
kwam de confrontatie met de schulden, worsteling om dit omlaag te krijgen. deettetijk toch in eigen hand.
de hypotheekachterstalld en het lage we- Allerlei hulporganisaties worden inge- jo,1n AferClls

Raadslieden - waar en wie
Bureau Naam Telefoon bureau MDTN Telefoon privé
We1.epft H'lrdd L.].H. (l.ex) !kekers 0525-658109 .06.536-8109 038-4212656
Vlb. Twentbe 053-4806093 '06-514-6093
Oirschot I.L. (Immy) Bcijer 040-2627909/2627913 .06-549.7913 073-6445711
Seedorf ]. Uacques) van den Blink 00-4942817510, \St. 2l!H .06-594-2285 00-4942848629
ROflerdamlDoorn K. (Klazien) van Brandwijk.Wiltjer 0348-414787
Den Helder e.c. (Tineke) Dekker-HunJlin!\ 0223-652089 • 06 - 209 - 52089 0299-403525
Steenwijk A.B. (Adri) \'an Deurzen 0521-348754 .06.532 - 264,~ 0522-262273
Curaçao M.]. (Marias) van Durp 00-5999637136 00-5999658948
Den Helder j. Uoop) Flokma 0223-656820 .06 - 209 - 56820 072-.~641080
Den Hddn R. P. (Rob) Gl~ne 0223-652089 • 06 - 209 - 52089 0223-644487
Utrecht (Kmar) ].]. Uaap) Geuze 030-2365234 .06-5$7-52J4 030-2343235
Assen "".A. (Rarl) Hetebrij 0592.358574 .06.541.8574 0516-513579
Weert e.H. (Kees) van der fUsl 076-5273341 .06-578-702 013-5425425
Driehuis.
Den Helder e. (Carine} van llinte 0255-$61222 .06 - 219 - 204 0172-213248
Ed, A.H.T. (Ad) Hornis 0318.681826 .06-678-1826 0.~O-2937808
Oirs<:hot K. (Karen)Joachim 040-2627316 .06-549-7316 020-4904824
Dc Pcel F.G. (l'rits) van de K"lk 0493-598872 .06-443-259 045-5212183
$eed"rf B.j.T. (Ben) van dcr Linden 004942817510, Ist. 2285/2286 .06-594.2285 00-49476173578
Utre(..ht B.:\1. (Beernoud) .\1oojen 030-2365234/5753 .06 - 557 - 5234 035-6234907
Rheindahlen j.G.j. Uan) Nams 00-4924344572 00-49.24345995
Ermelo l.P. (Irrna) Ouwehand.]acob. 0341-4778091477810 .06-533-7810 033-4557722
Oir""hnr \'.}.B ..\1. (Vincent) reefers 0164-247215
Amersfoort K.S. (Kl'es) Ron 033-46070511460769H .06-500-7051 020-6323785
V"lkel P. (peler) Samwd 024-3563833
Schaarsbergen G. (Gerard) Snels 026-3533377 of 3532774 .06 - 564 - 2774 024-3229069
Scha_lTshergen .\1. (Marijke) van der Sligchcl.Wïjngaard 026-3532752 of 3532774 .06-564-2774 0318-591675
Seedorf ].W.F. Uan) Sulman 00-49421117510,tSt 2285 • 06 - 594 - 2285 00-4942818445
Vught/Weert ].E ..\1. (josé) Verheyen 0495-582702 .06-531-1564 024-3732564
Leeuwarden G.]. ((;Crrit) Vlietstra 058-2346826 '06-519-6826 0511-472385
ROflerdam M.e. (Man) Vogels 010-4539341/281 .06-213-34tn81 033-4952099

Hoofdraadsman W.B. (Wim) Beij 030-6914436 0521-513657
Slafraadsvrouw ].]. (jo;m) ,\lerens 030-6914436 of 6920906 026-3629745
Coornherthuis
(raadsman) ]. Uan) den Roer 030-6914060 0321-318934
(raadsman) ]..\1. Uoost) van Langen 030-6914060 0317-410205
(raadsvrouw) ]. r. Uoke) van Straalen 030.6914060 010-4362192
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