


EGO ~
MAANDBLAD 1\
VAN DE DIENST , 111
HUMANISTISCH
GEESTELIJKE VERZORGING
BIJ DE KRIJGSMACHT

:r"." ~ ~.;.;~ft ~.•.
" ~.. ::. .

INHOUD

nr. 7, zomer 1997, 36e jaargang

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

Aan dit nummer werkten mee:
Klazien van Brandwijk-Wiltjcr
Joan Merens
Karen Joachim
Martin Groenewold
Joost van Langen
Stef Kessels
Leonore van Opzeeland
Cor Om
Leon Wecke
Karel Roskam

Tekeningen:
Arend van Dam
Tom Janssen
Willy Lohman
Len lvlunnik
René Nama

Speciale dank aan:
Mark Drukker
Tessa Hofman
Astrid Ouwendijk
Miriam Wiltjer
Hugh Kruijff
Sonja Joolen
Robbert Kuipers

Redactie:
Klazien van Brandwijk-Wiltjer
Joan Merens
Joost M. van Langen
Irma Ouwehand-Jacobs
Jan Sulman

Eindredactie:
Irma Ouwehand-Jacobs
Redactiesecretaris:
Fred Wilkens
Prepress/Li thografi e/Dru k:
Brouwer Utrecht B.V.

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

Overname van artikelen en tekeningen is
alleen toegestaan met bronvermelding.

2 - EGO /ZOMER 1997

3.

4.

5.

6.

8.

IQ.

I2.

I6.

I8.

2Q.

26.

33.

35.

Redactioneel: Nazorg
JOAN MERENS

Cartoon
PETER VAN STRAATEN

Vakantie, voor wie is dat nou het leukst?
KAREN JOACHIM

Pop Muziek: De Interland jazzpolitie-Belgie
MARTIN GROENEWOLD

Prikkels:
COR OUT
Slachtoffers verzoeningsgezind?
KAREL ROSKAM

Gea lijkt het te gaan doen

Zweden zeilvakantie
MARK DRUKKER

Interrail vakantie
MIRIANI WILTjER

The last minute .... Griekenland
ROBBERT KUIPERS

Fietsvakantie in zuid Frankrijk
ASTRlD OUWENDlJK

Bulgarije dagboek
HUGO KRUIFF EN ROSAN JOOl.EN

Terra Incognita: Tunesie
TESSA HOFMAN

Cartoon
RENE NAUTA

Puzzels

In het vizier
LEON WECKE

Ruim aanbod zomerfilms
LEONORE VAN OPZEELAND

Boeken.
FRANK SPOELSTRA EN JOAN MERENS
Uitslag puzzels

Vragen staat vrij:
STEVEN
Adressenlijst Raadslieden

Achterpagina:
WILLY LOHMAN



Na alle problemen na de val van Srebrenica is de ellende voor defensie niet
opgehouden: een Hercules stort neer, een YPR valt in een ravijn, er worden
zware claims bij Defensie gelegd door asbest-vergiftiging in Limburg. En als
onderliggende stroom is daar het thema "nazorg".
Een blijvende stroom voorlopig, omdat iedereen begrijpt dat mensen fouten
maken, dat ongelukken niet altijd te voorkomen zijn, en dat normen van
twintig jaar geleden niet die van vandaag zijn. We hebben in het Nederlands
niet voor niets zo veel uitdrukkingen voor "wat gebeurd is, is gebeurd", "je
krijgt je geliefden er niet mee terug", "gedane zaken nemen geen keer", "je
kunt de geschiedenis niet terug draaien": we zijn een nuchter volkje.

NtET' lJlT LEENBAAR
OPNIE W:~A ORG

UVH BIBLIOTHEEK.
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S098,d,1. 12 me. 1997/

Al kun je de geschiedenis niet terug draaien, je kunt er wel van leren en dat
nu heeft Defensie in het verleden buitengewoon veel moeite gekost. De
gevolgen daarvan zijn nog steeds merkbaar, al is er nu een afdeling die
"lessons learned" heet. De vorige EGO is uitgebreid op dat thema ingegaan.

Het is op deze plaats al eerder gememoreerd dat schuldgevoel en ontkenning
de reacties van Defensie op calamiteiten in sterke mate kleuren. Daarmee
worden ook de gevoelens van betrokkenen gebagatelliseerd, met alle lang-
durige gevolgen daarvan.

Of we het nu hebben over DUTCHBA T 111of over de overlevenden en na-
bestaanden van de Hercules-ramp: zorg voor alle betrokkenen moet in alle
aspecten doordrenkt zijn van respect en erkenning.
Er liggen inmiddels een drietal rapporten ter tafel: Verslag Terug-
komconferenties DUTCHBA T 111,Deelname aan vredesmissies: gevolgen
opvang en nazorg, (met bijbehorende aanbevelingen van de commissie
Tiesinga) en Dutchbat-dossier van de BNMO, (waarin opgenomen het
eerstgenoemde rapport). Alle drie spreken zij over erkenning als wezenlijk
onderdeel van nazorg en van veteranenbeleid.

Het lijkt ons dat er een verschil is in nazorg en veteranenbeleid: nazorg valt
daarmee binnen de verantwoordelijkheid van Defensie voor het huidige ei-
gen personeel, veteranenbeleid kent een andere doelgroep. Niet alleen in dit
onderscheid, maar uit het ontwerpen van kaders waarbinnen activiteiten
zich kunnen afspelen en gefinancierd worden, met alle ruimte (=erkenning)
voor de verschillen in historie en beleving van militairen en veteranen, zou
moeten blijken dat Defensie het aandurft: net als ieder bedrijf maken wij
(soms grote) fouten en wij vinden dat verschrikkelijk. Als volwassen bedrijf
kennen wij onze verantwoordelijkheid en zullen wij, voor zo ver dat in ons
vermogen ligt, er alles aan doen flexibel en rechtvaardig regels te ontwerpen
e~ toe te passen om de gevolgen voor ieder zo draaglijk mogelijk te laten
zIJn.

De ideeën liggen er nu, de uitvoering kan beginnen.
Redactie
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VAKANTIEPRET,
VOOR WIE IS DAT
NOU HET LEUKSTt
Voor de man die na tien jaar in andermans café heeft gewerkt,
zelf een strandcafé opent en apetrots je zijn verhaal vertelt, na- ~';' " ----, ~(
dat je op zijn terrasje bent neergestreken? .\ '-- - á'1?A:-"
Of voor de vrouw, die je tegenkomt in een winkeltje en je ver-
telt hoe blij ze is, dat ze een paar weken niet meer hoeft te verzinnen wat ze vanavond nou eens zal koken, want in
het arrangement zit een diner.
Voor het meisje, dat een paar weken niet meer naar school hoeft?
Voor de jongen, die een sik krijgt van stage lopen en rapporteren wat hij allemaal meemaakt?
Of voor de poes, die eindelijk het huis voor zich alleen heeft?
Of de hond, die in een hondenpension andere honden ontmoet?

Of is vakantie helemaal niet leuk?
Je organiseert je ,suf. Eerst om een gezamenlijke beslissing te ne-
men over het reisdoel, dan om alle bagage bij elkaar te zoeken.
Je wilt helemaal niet op vakantie, eindelijk thuis en tijd om an-
der werk te vinden, maar daar zit de rest van je gezin niet op te
wachten, dus voor je 't weet ruzie.

Ouders die altijd heel andere wensen hebben dan jij. Als je met
ze meegaat, verveel je je te pletter, ga je niet mee, is het thuis zo
stil.
Kinders die naar drukke, vaak kostbare evenementen willen,
maar als je het eens wordt is dat de helft van je vakantieplezier.

~ Soms kost het meer overleg en afweging dan wat je op school of
j op je werk moet doen.

En dan ben je eenmaal weg.
Al dertig kilometer zuidelijk voelt het alsof de vakantie al een \
week oud is en heb je spijt dat je niet eerder bent gegaan. Kom .
je aan bij het appartement en moet je een half uur lopen voor-
dat je zelfs maar strand ziet, terwijl ze je op het reisbureau be- \ /\
loofden, dat dat vlakbij zou zijn. \\ \,
Of vinden ze het zo leuk op de camping, dat je daar ook nau- ~k:~~~~bîijv~~~omt. had je net zo goed wat dichter bij huis \ ~\ ,S~ ,
Of is de omgeving zo denderend mooi, dat je je ogen niet kunt ~\ \ \~ 7
geloven. Ontmoet je mensen, die in je verzameling "goed ge- '\

vbzel;kd~z~P::;h~\~hdndlj~kn~aarje helemaal vlinkd~~s~an krlijgt in je __,_' ~.~~~'::~:~~'. ,', . "
UI. et Je em e IJ Je eerste stappen en rIJg Je app aus van _---
een veel grotere groep grote mensen dan thuis. --- ~~ < '\ .. ~ {

En dan moet je weer terug. Twee dagen rijden, daar gaat de
ontspanning, ook al ben je dan thuis. Of vliegen, brrrr. ....
Adressen uitwisselen, hoe vaak nog en komt daar ooit wat
van? Beloven dat je volgend jaar terug zult komen.
Plannen maken voor volgende vakanties.
Heel veel zin om weer lekker thuis te zijn.
Of helemaal geen zin om weer naar huis te gaan.

Vakantiepret, het is gewoon het leven, hooguit even op een
andere plaats, met wat meer kans op andere uitzichten, ont-
moetingen met nieuwe mensen, afstand van je eigen gewone
doen, een paar vanzelfsprekendheden kunnen doorbroken
worden, maar de eerste die je in je nieuwe omgeving tegen-
komt ben je toch vaak zelf. En dat kan heel leuk zijn, maar
ook stomvervelend.

Karen Joachim.
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DE INTERLAND
}AZZPOLITIE-BELGIE

INTERLAND heet de splinternieuwe cd van De Jazzpolitie. Het Groningse
muzikantenduo Herman Grimme en Peter Groot Kormelink nam het album
op met louter Vlaamse muzikanten, vandaar de titel. Jean Blaute produceer-
de de plaat. Hij was recentelijk verantwoordelijk voor veel successen van
Clouseau. Het is en hele uitdaging om een plaat te maken met mensen die je
nooit eerder hebt ontmoet. Als het klikt krijg je een heel interessante kruis-
bestuiving.

Het opvallendste onderscheid tussen
België en Nederland is het verschil in
mentaliteit, zegt toetsenist Herman
Grimme van De jazzpolitie. Belgen kij-
ken naar Nederlanders zoals wij naar
Duitsers. Da's niet best. Een arrogant
volkje vinden ze ons. 'Maar jullie
Groningers zijn goed, hoor', zeiden ze
steeds. Groningen staat zelfs in België
als gezellig bekend.
De jazzpolitie - het duo Peter Groot
Kormelink (zang) en Herman Grimme
(toetsen) - nam in januari en februari
van dit jaar haar derde cd Interland of.
in de beroemde ICP Studio's in Brusse .
Op dezelfde plek werd ooit de klassieker
'Golden brown' van The Stranglers op
de band gezet, zegt Grimme. Zo'n studio
vind je nergens in Nederland. Middenin
de stad, waardoor het lijkt alsof je conti-
nu op vakantie bent. En met een madam
die elke dag overheerlijk kookt. Ik ben
nog steeds zwaar onder de indruk van
de ambiance.
De jazzpolitie heeft de afgelopen jaren
een behoorlijke bekendheid opge-
bouwd. Het eerste album verscheen in
1993, nadat de debuutsingle
'Liefdesliedjes' binnen de kortste keren
de hitstatus had bereikt: een vierde plek
in de Top 40. Twee jaar later verscheen
een nieuw album en ook het aantal uit-
gebrachte singles groeide gestaag.
Al deze platen nam De jazzpolitie op in
de studio van het Amsterdamse produ-
cersduo jochem Fluitsma en Eric van
Tijn (ook bekend van de hit '15 miljoen
mensen' en alle successen van Linda,
Roos & jessica). De samenwerking be-
viel prima, zegt Grimme. Maar verande-
ring van spijs doet eten. En dus kozen de
Groningers voor een sprong in het die-
pe. Een producer kan wonderen verrich-
ten. Hij heeft als buitenstaander een fris-
se kijk op de muziek. Neem bijvoor-
beeld het gitaarloopje in 'Liefdesliedjes '.
Dat is in de studio bedacht door Jochem
Fluitsma. En het is kenmerkend gewor-
den voor het hele nummer.
Via een medewerker van de Van Record
Company, de Haagse platenmaatschap-
pij van De jazzpolitie, werd het duo
Groot Kormelink/Grimme vorig jaar in
contact gebracht met jean Blaute. Deze
Vlaamse producer werkte kortgeleden
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nog K's Choice en Clouseau en staat be-
kend als één van de echte toppers in zijn
vak. Herman Grimme: In oktober vorig
jaar zijn Peter en ik naar Brussel gegaan
om kennis met hem te maken. Hij bleek
een zeer beminnelijke en slimme man.
jean Blaute was enthousiast over de
meegebrachte demo, maar stelde wel
enige voorwaarden aan een eventuele
samenwerking. Omdat hij weinig pre-
produktietijd had, wilde hij graag wer-
ken met mensen die hij persoonlijk ken-
de. Vlaamse muzikanten en technici dus.
Wij vonden het prima: het is een hele
uitdaging om een plaat te maken met
mensen die je nooit eerder hebt ont-
moet. Als het klikt krijg je een heel inte-
ressante kruisbestuiving.
Inderdaad, áls het klikt. Want dat stond
natuurlijk niet bij voorbaat vast. Ik ben
heel blij dat onze eigen intuïtie klopte,
zegt Grimme. In de-
ze branche 10/Jen
veel mensen rond
die, zeg maar, ge-
bakken lucht verko-
pen. Bij Jean Blaute
hadden we meteen
het gevoel dat het
wel goed zat.
Bovendien hebben
we natuurlijk vol-
doende muzikale
kennis om te horen
of iemand wel of
niet kan spelen. Alle
muzikanten die Jean
had uitgezocht kon-
den we prima ge-
bruiken.

• Organischer
De dertien nummers
op Interland klinken
ruwer dan voor-
heen. Ofwel 'organi-
scher', zoals
Herman Grimme
het noemt. Al na het
opnemen van de ba-
sistracks (de bas en
de drums, mg) wist
ik dat deze plaat an-
ders zou worden.

Hij klinkt fris, spontaan. Jean Blaute
heeft ons meer benaderd als een rock-
band. Daardoor zal het verschil tussen
de live-optredens en de plaat waar-
schijnlijk minder groot zijn dan in het
verleden.
De liedjes zelf liggen in het verlengde
van het titelloze debuut en de opvolger
'ja' uit 1995. Kennelijk schrijven we een
bepaald soort popnummers. Hoe die
ook worden uitgevoerd, ze behouden
een eigen geluid en stijl. Maar goed, het
schrijven van een goed liedje is één ding.
Daarna komt de uitdaging om een con-
sistente plaat af te leveren. Dus geen al-
bum waar slechts twee of drie aardige
liedjes op staan. Daarin zijn we naar
mijn mening behoorlijk geslaagd.
Zowel tekstueel als muzikaal bevat
Interland een paar fraaie uitschieters.
Zoals het Tom Petty-achtige 'Voor mij
ging een wereld open' en het ruige 'Over
en uit', dat veel Beatles-trekjes kent en
zeker in de koortjes tevens doet denken
aan The Scene. 'Sneeuw, storm of regen'
gaat over het hectische leven in een pop-
groep en is een mogelijke single-kandi-
daat. Een andere kandidaat is volgens
Herman Grimme het liedje
'Blauwbekken'. Dat woord kennen ze



niet in België. Daardoor valt
het meteen op.
Enkele weken geleden al ver-
scheen de eerste single van het
album, 'Zo één als jij'. Een
betrekkelijk lichtvoetig liedje,
dat regelmatig gedraaid
wordt op de Nederlandse ra-
diozenders. Toch hoeft De
jazzpolitie waarschijnlijk niet
te rekenen op een echte 'hit'.
Daarvoor is de plaat al te lang
uit. De pluggers zeggen dat de
single nI/ langzamerhand
wordt ofJgepikt, zegt Herman
Grimme. Pas vier weken na
de release dus. Vroeger ging dat veel
sneller, maar tegenwoordig werkt elke
radiozender volgens bepaalde stramie-
nen. Twee of drie gouwe ol/we per uur,
een paar recente hits, af en toe een nieu-
we single ... Discjockeys kiezen nauwe-
lijks nog hun eigen platen uit, dat doen
anderen aan de hand van zo 'n schema.
Kennelijk duurt het nogal lang voordat
je in die molen gaat meedraaien.

• Ervaring
De twee leden van De j azzfolitie, beiden
voor in de veertig, zijn a geruime tijd
actief in de Nederlandse muziekwereld.
Peter Groot Kormelink deed ervaring op
bij het muziektheatergezelschap Werk in
Uitvoering en Herman Grimme zat in
zijn studententijd bij verschillende loka-
le bands, waarvan De Containers (de be-
geleidingsband van Rooie Rinus en Pé
Daalemmer) landelijke bekendheid
kreeg.
Het eerste commerciële succes kwam in
de zomer van 1985, toen Herman en
Peter met de groep Splitsing in de
Tipparade belandden. Van de single
'Wind en zeilen' werden enkele duizen-
den exemplaren verkocht. Dat zou te-
genwoordig genoeg zijn voor een plaats
in de Top 10, maar destijds haalden we
de Top 40 niet eens. De hele singlemarkt
is in elkaar gedonderd. Singles zijn niets
anders meer dan een visitekaartje voor
het hele album.
De periode met Splitsing beschouwt de
toetsenist als een 'leuke cursus popmu-
ziek'. We refJeteerden elke dag, waren er
verschrikkelijk serieus mee bezig.
Achteraf hoor ik in elk nummer de com-
promissen die we telkens noodgedwon-
gen moesten maken. We waren met z'n
vijven en allemaal hadden we een andere
kijk op popmuziek. Een paar nummers
vind ik nog steeds vrij geslaagd, maar ik
zou ze zeker op een andere manier opne-
men.

Na het verscheiden van Splitsing zijn de
twee muzikanten een ware 'liedjesfa-
briek' begonnen. In totaal hebben ze een
repertoire gecomponeerd van tussen de
150 en 200 nummers. Aan allerlei artie-
sten leverden ze nieuw materiaal, uiteen-
lopend van Henk Westbroek tot Marco
Bakker en van Kinderen voor Kinderen
tot Linda de Mol. Voor Mrs. Einstein
werd het nummer 'Alle hoeken' geschre-
ven, waarmee de damesgroep had kun-
nen deelnemen aan het Eurovisie
Songfestival. Het nummer kwam echter
niet door de selectie en staat (in een vols-
trekt andere versie) op de nieuwe
jazzpolitie-cd.
In ons studiootje maken we behoorlijk
gedetailleerde demo's, zegt Grimme.
Dat werkt plezierig. Veel partijen liggen
al vast wanneer we beginnen met de
daadwerkelijke plaatopnamen. Hoewel,
in dit geval hebben we de meespelende
muzikanten behoorlijk vrijgelaten. Per
slot van rekening kan ik nooit zo'n goeie
drumpartij bedenken als een professio-
neel drummer. En een echte gitarist ben
ik ook niet. In sommige liedjes zitten
wel bepaalde details die we per se in
stand wilden houden. En die zijn er dan
ook zonder meer in gebleven.

• Streng
Het duo had op de kop af negentien
nummers op de plank liggen voor de
nieuwe. plaat. Daarvan moesten er zes
afvallen. Binnen een uur hebben we be-
sloten welke nummers het wél en welke
het niet zouden redden. Je moet soms
streng zijn voor jezelf, afstand kunnen
nemen. Tenslotte gooi je op zo'n mo-
ment heel wat werk weg.
Het is de bedoeling dat de nieuwe plaat
met een serie optredens wordt gepro-
moot. Hoe en wat, daarover kan
Herman Grimme nog niet zoveel vertel-
len. Wel staat vast dat half juni een
showcase wordt gegeven in Brussel. Het

duo wordt dan aangevuld met de drie
muzikanten die ook tijdens de theater-
concerten deel uitmaakten van De
Jazzpolitie: gitarist Klaas Post, bassist
Hans Visser en drummer Raymond van
Spiegel.
We weten nog niet zeker of we weer een
theatertoumee gaan maken, zegt
Herman Grimme. Toch is dat wel goed
bevallen. Toen 'Liefdesliedjes' in de Top
40 stond, hebben we in feite overal ge-
speeld. In feesttenten, zalen en discothe-
ken. Gewoon, om uit te zoeken waar we
nou werkelijk thuishoorden. Niet in dis-
cotheken, zo is gebleken. Daar hebben
ze het liefste dat je vijftien keer
'Liefdesliedjes' speelt. In het theater
trekken we een heel ander publiek. De
mensen luisteren aandachtiger, komen
puur voor de muziek.
Hoewel sommige popcritici afdoen als
'glad' en 'commercieel', wenst Grimme
wel degelijk serieus genomen te worden
als muzikant. Aan playbacken voor de
televisie heeft de toetsenist bijvoorbeeld
een grondige hekel. Ik vind het ver-
schrikkelijk om de hele dag in Aalsmeer
rond te lopen met een laag schmink op
m'n gezicht. Maar we doen het wel. Het
is per slot van rekening een onderdeel
van ons werk.
Intensief volgt hij de verrichtingen van
collega-muzikanten. Programma's als
Loladamusica en de Twee Meter Sessies
neem ik altijd op. Daarin kun je heel
wat Nirvana-klonen door de mand zien
vallen. Hebben ze één aardig liedje be-
dacht en blijkt domweg dat ze niet kun-
nen spelen. Voor mij hoef je geen vir-
tuoos te zijn, maar er zijn grenzen.

Interland van De Jazzpolitie is uitge-
bracht op het label United Talent van de
Van Record Company. De distributie
wordt verzorgd door Virgin.

MARTIN GROENEWOLD
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Het is wonderlijk dat er nog mensen
trots zijn alleen al omdat ze zich
Nederlander of Zwitser noemen. Deze
week verscheen er weer eens een boek
naar aanleiding van een onderzoek over
het verzet tijdens de tweede wereldoor-
log in ons land. Dat viel een beetje uit de
toon van het gemiddelde verhaal over
deze periode. De schrijfster, een histori-
ca, kwam tot de conclusie dat de vlucht
van koningin Wilhelmina bij de inval
van onze oosterburen in 1940, in feite
fatale gevolgen had. Daardoor werd
door de bezetter ook het burgerlijk be-
stuur overgenomen, wat mogelijk an-

ders niet gebeurd zou zijn. Het gevolg
was dat het ambtelijk bestuur in de
Nederlanden stipt ging uitvoeren wat de
nieuwe bewmdsvoerders eIsten. Zo ook
het afvoeren van onze joodse landgeno-
ten naar de vernietigingskampen. Geen
land in Europa waar dit zo rigoreus
werd uitgevoerd dan in Nederland, door
politie, gemeente- en rijksambtenaren.

Reeds enige jaren voor die tijd, toen
Hitier aan de macht kwam in Duitsland,
kwamen al gauw Duitse joden asiel zoe-
ken in ons land. Het werden er zoveel
dat de regering besloot een vluchtelin-
gen kamp in te richten op de Veluwe.
Koningin Wilhelmina vond dat onaan-
vaardbaar zo dicht bij haar paleis 't
Loo. Toen gold al: niet in mijn achter-
tuin. Het kamp werd toen ingericht in
Drenthe, ver van het kroondomein. Dat
werd uiteindelijk het kamp Westerbork,
wat later het tussenstation werd voor af-
voer naar de vernietigingskampen.

Ook bij de Zwitsers is naast hun natio-
nale trots enige ruimte gekomen voor
nationale schaamte. Nu pas is duidelijk
geworden welke rol zij hebben gespeeld

onder de dekmantel van de neutrale sta-
tus. We wisten reeds dat de nationale
grens van dat land voor vluchtende jo-
den was afgesloten bij aanvang van de
tweede wereldoorlofS. Waar de grens
voor geopend bleef was voor alle ge-
roofde joodse bezittingen door de nazi's.
Zelfs de gouden vullingen uit de gebitten
van de slachtoffers uit de vernietigings-
kampen werd door deZwitsers geheeld.
Duidelijk is n.u ook dat door dit naz!-ka-
pitall de Duitse oorlogs-machme laren
langer heeft kunnen doordraaien.

Uiteraard is het voorgaande niet een
heel volk kwalijk te nemen. Doch bij na-
tionale trots wordt vaak de indruk ge-
wekt alsof de meeste mensen die beho-
ren tot die natie betere mensen zijn. We
zijn zo geneigd om vast te stellen dat
Nederlanders zich enbloc hebben verzet
tegen de nazi's en dat Zwitsers zo'n dap-
per volkje was om neutraal te blijven.
De waarheid is derhalve geheel anders,
zoals nu blijkt een halve eeuw later. Het
wordt eens tijd dat elk beschaafd land
eens afrekent met wat wordt genoemd
de nationale trots.

Cor Out.

SLACHTOFFERS VERZOENINGSGEZIND t

rechterlijke uitspraak, die nauwelijks te
rijmen valt, met wat iedereen al zo lang
aanvoelt?
Het is waar dat politieman E. de Kock,
door een andere rechter wel schuldig be-
vonden aan moord tot levenslang werd
veroordeeld. Maar de ene schuld wast
de andere vrijspraak niet schoon.
Sterker nog: De Kock kan worden ver-
oordeeld en de schuld krijgen, terwijl
hogere heren vrijuit gaan.
Het valt tegen dat president Mandela re-

De meeste mensen hebben grote bewondering voor de ex-gevangene, terwijl
ze geen goed woord over hebben voor de ex-president. Want Mandela is al
die jaren een heer gebleven en Mobuto heeft zijn macht gebruikt om een
schatrijke misdadige patser te worden. Terwijl Mobutu in de vuilnisbak van
de geschiedenis is gegooid, wordt president Mandela bewierookt.

Deze gewezen politieke gevangene aan het rechtsgevoel van Zuidafrikanen
wordt alom bewonderd voor zijn verge- die iets anders hadden verwacht van
vingsgezindheid. Wat Mandela over ver- rechtspraak in het nieuwe Zuid-Afrika.
zoening zegt, telt zwaar. Zo ook En hoe zal het gaan met ex-presidenten
Mandela's commentaar op de gerechte- Botha en De Klerk die nu ook beschul-
lijke uitspraak over de ex-minister, ge- digd worden van geheime acties? Ook
neraal Magnus Malan, die beschuldigd zij zaten in de Staatsveiligheidsraad.
was van moord in de apartheidstijd. De Wordt ook hun aandeel in de doofpot
rechter in het nieuwe Zuid-Afrika sprak gestopt? Moeten de Zuidafrikanen dan
hem vrij. ook weer respect opbrengen voor een
President Mandela zei dat in de jonge
Zuidafrikaanse democratie de onafhan-
kelijke rechtspraak moet worden gere-
specteerd. Daar zijn veel Zuidafrikanen
niet gelukkig mee, want het "recht" van
vroeger en de "rechters" van vroeger,
onder de apartheid, hebben niet auto-
matisch in het nieuwe Zuid-Afrika de
waardering verdienen van de burgers.
Deze Malan bijvoorbeeld wordt zo
schuldig gevonden als wat. Dat wordt
ook beweerd door ex-geheime agenten
van toen. Maar lang voordien geloofden
de Zuidafrikanen al dat Malan een vuile
rol had gespeeld onder de apartheid.
Want deze Afrikaner was destijds be-
langrijk als chefstaf, als minister van de-
fensie en als lid van de
Staatsveiligheidsraad, die nog boven het
apartheidsregime uitging. Hij was be-
trokken bij alle geheime operaties in
Namibie en in Zuid-Afrika.
Malan is eigenlijk net zo schuldig als de
ministers van Hitler destijds dat waren.
Dus de vrijspraak van Malan wordt ge-
zien als een belediging, die voorbij gaat
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spect voor de vrijspraak van Malan eist.
Hij had ook kunnen vermelden, dat veel
Zuidafrikanen daarbij in hun rechtsge-
voel zijn gekwetst. Hij had ook kunnen
vermelden dat voor veel mensen de
"rechtspraak" van vroeger nog niet past
in het nieuwe Zuid-Afrika.
Wat moet je trouwens met "verzoe-
ning"? Daar moet toch op zijn minst op-
recht gemeende "berouw" en "spijt"
aan voorafgaan? De dader kan toch niet
de "verzoening" eisen? De dader kan
toch hooguit vragen om "vergiffenis"?
En waarom zouden de slachtoffers in-
stemmen met verzoening?
Het is al wonderbaarlijk genoeg dat in
Zuid-Afrika de slachtoffers niet over
zijn gegaan tot bijltjesdagen. Maar
waarom moeten de slachtoffers dan
daarnaast ook nog verzoeningsgezind
zijn? Tussen wraak aan de ene kant en
verzoening of vergiffenis aan de andere
kant ligt toch nog de vraag naar "recht
doen"?
"Verzoening" is bewonderenswaardig,
maar het "Recht" kan daardoor toch
niet helemaal verdwijnen?

Karel Roskam.



(J) Een puzzel waarbij de vier juiste
woorden zowel horizontaal als verti-

kaal dienen te worden ingevuld.
De omschrijvingen luiden:
1. aangenomen
2. het woord voeren
3. vlooteenheid
4. eten

~ Een zandloper, waarvan elk woord
bestaat uit dezelfde letters als het

voorgaande, eerst min een en later plus
een letter. De omschrijvingen luiden:
1. schimpen (8)
2. opwinden (7)
3. kinderlijke bezigheid (6)
4. ivoren (5)
5. slim (4)
6. bier (3)
7. maat (2)
8. klinker (1)
9. bijwoord (2)
10. europeaan (3)
11. volksgebruik (4)
12. meid (5)
13. schenker voor beschonkene (6)
14. getal (7)
15. aanwijzer (8)

S. Rel I1 T. Dri
~Ar_e . Igen

R.U. Torx I D.R. Wuffink
Epe . Joure
@ Visitiekaartjes waarbij het beroep

van deze mensen kan worden gevon-
den door alle letters van naam en woon-
plaats in een andere volgorde te zetten.

@ Hiernaast een zandloper, waavan
elk woord bestaat uit dezelfde let-

ters als het voorgaande, eerst min een en
later plus een letter. De omschrijvingen
luiden:
1. kwaadspreken (8 letters)
2. sleeen (7)
3. tussen de palen (6)
4. stukken (5)
5. europeaan (4)
6. telwoord (3)
7. voegwoord (2)
8. klinker (1)
9. voegwoord (2)
10.watertje (3)
11.kort (4)
12.bestaan (5)
l3.engels elfje (6)
14.misten (7)
15.boeien (8)

:3I

':3' Een puzzel waarbij de drie juiste
~ woorden zowel horizontaal als ver-
tikaal dienen te worden ingevuld. De
omschrijvingen luiden:
1. voor je in dienst gaat.
2. borrelen.
3. meevoelen.

(2) Een puzzel waarbij de vier juiste
woorden van elk zeven letters zowel

horizontaal als vertikaal dienen te wor-
den ingevuld. De omschrijvingen:
1. onderafdeling
2. vrijkoopsom
3. instrument
4. negatieve kanten

CD Een puzzel waarbij de drie juiste
woorden zowel horizontaal als verti-

kaal dienen te worden ingevuld. De om-
schrijvingen luiden als volgt:
1. snorren
2. rang
3. golfgeluid
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'Ja.'
'En nu?'
Hij begint breeduit te lachen.
'Nu duld Ik geen enkele weigering meer. Gea van der Brink,
ik ga met je naar bed.'
'Warm jij maar eerst je handen', roept ze met schrik als hij
haar vastpakt.
'Want kouwe jatten aan mijn lijf daar ril ik van', zingt hij in
de melodie van Astrid Neigh. Niets kan hem er meer van af-
houden. Hij zegt dat zij zijn handen moet warmen en rent
achter haar aan.
'Nu geen smoesjes meer, Poppie. Ik wil het en jij wilt het. De
hele wereld zit er op te wachten.
'Rademaker zeker.'
'Ja, Rademaker is zeer betrokken bij mijn geestelijk welbe-
vinden.'
'Waarom ga je dan niet met hem naar bed?'
'Omdat Rademaker nu niet hier is en jij wel en omdat het
buiten regent en omdat ik niet zo gek ben als je moeder die
zich wel de regen in laat sturen. En Gea van der Brink, om-
dat ik niet van Rademaker hou en wel van jou. En als je nu
nog een tijdje zo doorgaat dan is de kans groot dat mijn han-
den aan je vastvriezen.'
Goed, maar beloof me één ding.'
'Dat is.'
'Och, laat ook eigenlijk maar. Kom, hier zitten de knopjes
van mijn thermostaat.' Ze trekt haar trui over haar hoofd en
doet haar t-shirt uit.

Ze neemt hem mee naar haar kamer. Als hij zijn kleren wil
uitdoen vraagt ze of ze weg moet.
'Ben je mal.' . . ..
Ze kijkt toe hoe hij zijn natte lijf droogt. Ze ziet III zIJn.deels
natte onderbroek voor het eerst de contouren van zIJn ge-
slacht. Maar ze zorgt er voor steeds in zijn ogen te kijken
wan~eer hij haar aankijkt en niet te laten zIen dat ze hem zIet
groeien. ... .
'Ik vind het leuk dat je naar me kIJkt. Weet Je, Ik voelde me
zo'n enorme eikel om wat ik deed in die koffieshop. Ik be-
grijp het zelf gewoon niet. Het had niets met jO~1te maken en
toch deed ik zo vervelend tegen JOU.Dat kon Ik pas beden-
ken toen je weg was.'
'Het geeft niet.'
'Het geeft wel. Je probeerde aardig voor mij te zijn en ik kon

niet anders dan mijn kop stijf houden
om wat er op de kazerne gebeurd.
'Nogmaals, het geeft niet.' Ze weet
geen ander antwoord te bedenken.
Zijn naaktheid in haar kamer verlamt
haar tot in haar kaken en helder den-
ken is er al helemaal niet bij. Tot het

I moment dat ze bedenkt dat ze gelijk
had en dat er op de kazerne iets heeft
plaatsgevonden.
'Vertel me over de kazerne, over wat er
is gebeurd.'
Terwijl hij droge kleren uit zijn week-
endtas haalt, vertelt hij van de verve-
ling, dat hij er moeilijk aan kan wen-
nen niets om handen te hebben.
'Hoe moet je met iets wat niets is om-
gaan?' roept hij een beetje overdreven,
bedoeld om te verhullen dat hij zich
van zijn halve erectie bewust is, terwijl~ahet ook een houding is waarmee hij
zich nog meer kan laten zien. Hij zegt
dat hij liever weer in opleiding is, dat er
dan meer te doen is en dat de jongens
dat ook zo vinden. En dat het daarom
gewoon logisch was dat hij ruzie kreeg.
'Ruzie?'
'Ach, gezeik met de wachtmeester. We
hadden alles klaar en toen moesten we
opnieuw onderhoud plegen. Alles voor
de kat z'n kont. Ik weigerde en dat
heeft me een boete opgeleverd.'
'Van?'
'Van 100 gulden'
'Voor een weigering?'

lijkt het
te gaan doen

'~ odverdomme', roept ze na een vierde sigaret.
'Godverdomme, wat?

. 'Ik word kran~jorem van dit nietszeggende ge-
Jammer van JOU.

'Join the club!'
'Nee! Bye, 'bye the club. Je zoekt het maar uit met je groene
vriendjes. Dat jij je als een zoutzak laat behandelen, prIma,
maar ik heb er geen trek in,'
'Nog meer gezeik', hoort ze hem tegen de jongen achter het
buffet zeggen als ze met veel aplomb de koffieshop verlaat.
Gea rent door de regen naar de opstapplaats van lijn 13.
Rennend lijkt het alsof alles haar kristal helder voor de geest
staat maar in de abri weet ze het niet meer. Houdt ze nog van
hem? Ja, natuurlijk, denkt ze. Maar waarom doet hij nu zo ver-
velend? Zou er iets gebeurd zijn op de kazerne? Heeft hij het ge-
zegd zonder dat ze het heeft begrepen? _-
Dat zou stom zijn! Morgen zal ze hem
bellen, ze durft nu die koffieshop niet cJ ,

meer binnen te gaan, na wat er tussen hen I ~ ~ (. ~

&ebeurd is, lijkt dat teveel op gezichtsver- ]. \(~~/ >

lies. é1 '"'" V' <3
Thuis vertelt ze aan haar moeder dat ze ~ ~ •
ruzie hebben gemaakt. 'Geef hem wat tijd • V-;- ~
en ruimte', zegt haar moeder nadat ze het ~~), J/1~~
verhaal heeft aangehoord. Ze heeft ge- ' ,----0
leerd van eerdere fouten en praat mee met <;j ,'J, ': )~

\ ~'Ä

wat er tussen de twee gebeurt. r î
'Veel mannen vinden het moeilijk om te l (~) 1r-r-;i
weten wat ze voelen, worden liever ge- . ~)
woon lekker boos. Boos omdat ze geen
antwoord hebben op de situatie.
'Woede is toch ook een emotie?' i
Ot Probleem van woede is dat het zo'n
wilde emotie is en meestal nemen de men-
sen de woede mee naar huis. Iedere avond
en elk weekend krijgen veel vrouwen en
kinderen de schuld van dat wat mannen
elkaar overdag aandoen.'
Als Gea stil voor zich uit blijft kijken zegt
ze:
'Je zult zien, straks belt hij aan, heeft hij
spijt en wil hij het goed maken. Denk dan
niet dat je je gelijk krijgt, dat hij ervan ge-
leerd heeft, want dat is niet zo. Hij komt
alleen omdat hij zich zonder jou nog een-
zamer voelt. De angst dat je hem in de
steek laat is erger dan al het andere. Maak
daar gebruik van, leg je wensen op tafel,
maar geloof niet wat hij belooft te doen.'
Gea hoort haar moeder aan met steeds
grotere ogen.
'Dit is erger dan wat ik net met hem heb meegemaakt. Jij ziet
het allemaal nog somberder! Wat moet ik met zo'n verhaal?
Geldt dit ook voor papa?'
'Je vader is ook een man.'
'En alleen omdat ik thuis kom met een verhaal over een ruzie
met Bartho?'
'Ik zeg niet dat je niet met mannen om moet gaan. Ik zeg alleen
dat ze een handleiding nodig hebben.'
'Nou, dank, ik ben je veel verschuldigd. En hoe nu verder? Ik
bedoel, aan je waarschuwingen heb ik weinig. Ik zit met een
vrienc1je die zijn verdriet zit weg te blowen.'
'Maak je geen zorgen, hij belt of komt weer langs, wedden.'
'Nee dank je.'
Moeders krijgen altijd gelijk. Anderhalf uur later staat hij op de
stoep. Gea's moeder laat hem binnen met een besmuikt lachje.
Bartho denkt dat ze lacht vanwege zijn natte kleding.
'Soms kan het heel verfrissend werken, zo'n bui, vind je niet?'
'Nou, om u de waarheid te zeggen, ik voel mij letterlijk in mij
hemd gezet, ik ben zeiknat.'
Gea komt de hal in om hem van haar moeder over te nemen.
Tegen haar moeder zegt ze dat ze nu toch echt geen tijd meer

heeft om die boodschappen te gaan halen, of ze ze zelf even
wil gaan kopen. Ze voelt de hint, zucht en zegt dat ze ge-

lijk even bij haar vriendin langs gaat.
'Wil je een handdoek', vraagt ze als haar moeder het

pand heeft verlaten.
'Graag.'



Treinen door Euro a
Fietsen in Frankri-k
Last minute Griekenland
Ru zakinBul ari-e
Studie in Tunesië



Zweden. Het land vol prachtige meren, bossen en mooie vrouwen.
Daarnaast - van horen zeggen ... - het land waar de mannen óf dron-
I(en óf homo zijn. De ideale plek dus om een vriendinnetje te hebben:
geen concurrentie ter plaatse en een hoop vrijheid thuis.
Zo gezegd, zo gedaan. Eerst richting Denemarken, naar het Rosl(ilde
Festival voor vier dagen muziel(, I(amperen, zon en leuke mensen.
Om daar vervolgens hopeloos verliefd te worden op Anl(y,
een Zweedse schone. Dat was in de zomer van 1990.
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Zweden achter ons lieten en hoe dichter we die
van Finland naderden, hoe rustiger het werd. Ook
aan frisse lucht geen gebrek. Overigens is de
natuur in Zweden - relatief gezien - redelijk vrij
van vervuiling. Zo ook het water in de Oostzee,
wat zogenaamd brak water is: half zout, half
zoet. Daardoor kanje het water gewoon
gebruiken om rijst of macaroni in te koken, met
als grote voordeel dat je er geen zout meer hoeft
bij te doen. Ook tanden poetsen kan je gewoon
met zeewater doen. Dat hoef je bij ons in de
Noordzee of het IJsselmeer toch echt niet te
proberen. Daarbij is het fijn dat je het drinkwater
niet hoeft te gebruiken om te koken, zodat je wat
dat betreft wat langer kan wachten met
aanmeren. Soms echter is het verstandig om
daar niet al te lang mee te wachten, alleen alom
even wat andere mensen te zien en te spreken en
om ietsje meer ruimte te hebben dan dat je op
zo'n bootje hebt. Je kan namelijk goed gek
worden van elkaar wanneer je met z'n tweeën
een ruimte hebt die alles
bijelkaar niet
groter is dan 9
bij 2 meter,

LEUKE RELATI~

FANTASTISCHE VAKANTI~

We hebben zo' n 2 jaar een erg leuke relatie
gehad waarbij ik regelmatig voor langere tijd bij
haar in Stockholm te vinden was en zij bij mij in
Rotterdam. Alles leek erg goed te gaan, tot aan
die zomer van '992. Omdat zij een fervent
zeilster was, besloten we die zomerte gaan
zeilen op de Oostzee. Deze binnenzee die aan de
oostkust van Zweden is gelegen en zich uitstrekt
tot aan Finland bevat een Archipel met een kleine
dertigduizend eilanden en eilandjes, sommigen
niet groter dan een voetbalveld. Het idee van het
kunnen aanmeren op zo'n onbewoond eilandje
en daar, zonder gestoord te worden door andere
mensen, kampvuurtjes bouwen en in je blote
reet rond rennen sprak mij als jongen uit de
grote, hectische stad wel aan. Kortom: rust,
natuur, de frisse zeewind en zesweken in de
nabijheid van mijn lief. Via een vriend van Anky
een zeilbootje geregeld, en toen we uiteindelijk
vanuit de haven van Stockholm vertrokken leek
niets een fantastische en enerverende vakantie
in de weg te staan.

Fantastisch was het zeker: de Archipel was
verbluffend mooi, heel veel van de eilandjes
minstens zo onbewoond als ik mij had
voorgesteld en hoe verder we de kust van

(

(



)
Gelukkig heeft de mens de neiging om negatieve
ervaringen te vergeten ofte verdringen en
achteraf bezien was het dus toch een geweldige
vakantie waaraan ik een hoop goede
herinneringen heb overgehouden. Anky heb ik
echter nooit meer gezien: een maand of twee
later hebben we over de telefoon' afgesproken'
dat we theoretisch gezien misschien wel
voorbestemd waren, maar dat het in de praktijk
toch niet zo soepeltjes verliep. Onze vakantie had
dat inzicht waarschijnlijk wat versneld. We
moesten er dus maar eens een eind aan breien.
Zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk is dan dus niet
onze boot op de klippen gelopen maar wel onze
relatie. -
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Mark Drukker

meent te hebben
om dit te doen. Niet
dat mevrouw de
kapitein dan
ongelijk heeft,
maar als je
eigenwijs en
koppig bent zoals ik
en gewend bent om
dingen in overleg te
doen is dat toch even
slikken. Als zij dan ook
nog eens minstens zo
eigenwijs en koppig is
kan je hele vervelende
situaties krijgen. Dan ook
komen onvermijdelijk alle
verwijten en frustraties naar boven
die je beide in de loop der tijd stiekem hebt
opgebouwd. Met als gevolg dat er dingen gezegd
en gedaan worden die misschien beter
achterwege waren gelaten.

(GOEDE HERINNERINGEN

)

waarvan slechts de helft echt bruikbaar als een
leef- en/of loopruimte. En goed gek werden we
van elkaar.

Men zegt wel dat je pas in extreme
omstandigheden iemand echt goed leert kennen.
Dit was dan kennelijk zo'n soort omstandigheid
want opeens bleken onze karakters toch niet zo
goed bij elkaarte passen als we gedacht of
gehoopt hadden. Vooral in de zogenaamde
'paniek situaties' kwam dit duidelijk naar voren:
situaties zoals wanneer de stromingje boot op
de klippen dreigt te laten lopen omdat je als
relatief onervaren zeiler - ik had ooit vroeger wel
eens lessen gehad op de Kralingse Plas in
Rotterdam, maar echt te vergelijken valt dat niet
- het anker niet snel genoeg ophaalt en hopeloos
in de war laat komen met modder, zeewier en de
rotsige bodem. Situaties waarin je de ander bijna
onthoofdt omdat je de boot opeens tegen de
wind instuurt en het zeil met een rotklap de
andere kant opslaat. Ofwanneer je het gevaar
loopt door een van de enorme veerboten die
tussen Zweden en Finland pendelen overvaren te
worden - die krengen zijn zo'n 200 meter lang,
een meter of dertig hoog, hebben een remweg
va n een kilometer of wat en naast het feit dat je
je enorm nietig voelt varen ze dus gewoon over je
heen als je niet snel genoeg aan de kant gaat. Op

zo'n veerboot bevinden zich overigens alleen
maar dronken Zweden en Finnen die

eventjes heen en weer gaan met als enige
doel zich in een zo kort mogelijke tijd met
zoveel mogelijk 'tax-free" alcohol te
laten vollopen, wat ze dan ook vol
enthousiasme doen. Eentypisch gevolg
van het Scandinavische alcohol beleid.
Maar goed, in dat soort situaties dus.

Situaties waarinje opeens orders krijgt
van iemand die op basis van ervaring recht

\,

~OEDGEK



Met de trein reizen heeft een aantal voordelen. In de trein kom je mak-
kelijk in contact met mensen uit het land waarin je reist. Ook ontmoet
je veel andere jongeren die met de tr~in door E.uropa tr~kken.
Bovendien is de trein een heerlijk vervoermiddel, want Je kunt er I~.sla-
pen (dat bespaart weer overnachtingskoste~), ma~r ook wakker bbJven
en genieten van het landschap. Met InterraJI trek Je van stad naar stad,
van streek naar streek. Als een plaats tegenvalt reis je gewoon verder.
Heb je het naar je zin, dan blijf je gewoon zolang je wilt. Het is.wel h~n-
dig om voor vertrek een. glo~aal reis.~chema ~~maken .. C?p dIe ~amer
kun je veel van Europa ZIen, m een vnj korte tlJd.InterraJlls v.oor Jong~-
ren t/m 25 jaar. Bij de NS kun je een folder halen met meer mformatle
over Interrail. Er verschijnt ook elk jaar een Interrailreisgids: 'De
Interrail reisgids 1997'

de over de Russische be-
zetting en over de eerste
demonstratie in haar leven
tegen het communistische
bewind. Een gebeurtenis
die haar nu nog zichtbaar
beroerde. Ook maakte ze
zich zorgen over de milieu-
problematiek in Hongarije.
De luchtvervuiling is
enorm, in de winter bij-
voorbeeld valt er zwarte
sneeuw uit de lucht.

Belgrado
Om 5.40uur 's ochtends
gingen we verder met on-
ze reis. Next stop:
Belgrado. De trein meurde
vreselijk en tot onze ellen-
de was er alleen maar
plaats in een rokerscoupé.

DOOR

we op 170meter Wiener
Schnitzel. Tijdens het eten
draaide het restaurant
rond en zo zagen we de
hele stad. Toch liepen we
niet echt warm voor
Wenen. De fantastische
sfeer in Praag bleek moei-
lijk te evenaren.

Budapest
Na afscheid te hebben ge-
nomen van twee
Nederlanders
die we in de trein
hadden ontmoet,
gingen we op
zoek naar een
kamer. Net als in
Praag kwamen
we terecht in een studen-
tenflat. De plee was op de
gang en de muren van de
kamer zaten vol doodge-
mepte insecten. Maar de
bedden en de lakens wa-
ren gelukkig wel schoon
en dat is het belangrijkste.
In Budapest maakten we
een tocht over de Donau.
De vrouwelijke gids vertel-

de andere.
Zoveel prachti-
ge gebouwen,
zo dicht bij el-
kaar. Prachtig.
Rustig lieten we
alles over ons
heenkomen.
Praag bleek erg

sfeervol te zijn. Overal
straatartiesten met groep-
jes mensen om zich heen
verzameld. Op de Karlüv

Most, de mooiste
brug van Praag,
was het helemaal
raak. Na een ge-
zellige avond ver-
trokken we weer
naar ons logeer-
adres: een ka-
mer in een hoge
studentenflat in
een grauwe
buitenwijk van
Praag.

Na twee dagen Praag
ging onze reis verder naar
Wenen. Na de sombere

buitenwij-
ken van
Praag was
het con-
trast met
het luxe en
chique
Wenen

enorm. Best een gezellige
stad, maar wel druk en la-
waaierig. De volgende
dag brachten we een be-
zoek aan het Prater en
maakten we een rondje in
het beroemde reuzenrad.
In de Donauturm (de
Weense Eurornast) aten

TREINEN

Na een onrustige nacht in
een warme, krappe zes-
persoonscouchette
kwamen
we aan
in Praag.
Onze
treinva- :>
kantie zou
hier begin-
nen.Nog
duf, sleep-
ten we ons-
zelf en de
bagage
naar de sta-
tionshal van
Praha. Eerst
op zoek naar een ontbijt je,
want we hadden gierende
honger. Brood, spiegelei
met ham en thee. Een wat

Praag

uitgebreide maaltijd op de
nuchtere maag, maar na
een zweterige nacht in de
trein eet je alles.
Na een paar uur te hebben
geslapen, vertrokken we
met de bus (35cent) naar
de stad. Daar vielen we
van de ene verbazing in

14 - EGO / ZOMER 1997
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Miriam Wiltjer

'Florida'. Heerlijk liggend
op strandstoelen, genie-
tend van supergrote cola's
en Salades Niçoise.
Ons laatste treintraject
ging met de tgv van Nice
naar Parijs, waar we
moesten overstappen op
de trein naar Nederland.
Met de 'Train Grande
Vitesse' sjeesden we door
het Franse landschap.
Uiteindelijk kwamen we 's
avonds laat weer aan in
Nederland. Moe maar vol-
daan, na deze wereldreis .
in Europa, stapten we 's
avonds in ons eigen frisse
bedje.

Als uitsmijter van de va-
kantie hadden we voor
Nice gekozen. In deze de-
cadente badplaats hoop-
ten we bij te komen van de
reis, zodat we niet com-
pleet uitgeput in
Nederland terug zouden
komen. De tijd in Nice
brachten we dan ook voor-
namelijk door op het
strand bij paviljoen

Nice

den we een cola en een
cappuccino. Een stel naast
ons kreeg iets eerder hun

drankjes. Bij het zien
van de rekening trok-
ken ze wit weg. Dure
drankjes dus. Even
twijfelden we nog of
we hem moesten
smeren. Maar dat
zou laf zijn en boven-

dien zaten de stoelen erg
lekker. Genietend van een
orkestje en het uitzicht ble-
ven we lekker lang zitten.
Venetië is prachtig. De
grachten met zingende
gondeliers, de bruggetjes
en de huizen in het water.
Helemaal te gek.
Met de nachttrein vertrok-
ken we twee dagen later
naar Rome. Midden in de
nacht werden we gewekt
door de conducteur. Of de-
ze tas van ons was. Ja dus.
Terwijl we sliepen was één
van onze tassen uit de
coupé gejat. Niets van ge-
merkt. Een hele vreemde
gewaarwording. Gelukkig
was er niets gejat. Onze
walkman en fototoestel za-
ten zelfs nog gewoon in de
tas. Al de hele reis droe-
gen we onze waardevolle
spullen op ons lijf.En dat
bleek dus geen overbodi-
ge luxe te zijn geweest. De
volgende dag, na een ste-
vige maaltijd en een paar
uur slaap, bleek Rome ze-
ker de moeite van het be-
zoeken waard. Rome is
met al zijn monumenten
één groot openluchtmuse-
um.

Italië
Via Split kwamen we aan
in Venetië. Op het beroem-
de San Marco-plein bestel-

stad van Dubrovnik is wer-
kelijk prachtig. De volgen-
de dag gingen we naar
Lokrum, een eiland voor
de kust. Daar lagen we
heerlijk de hele dag aan
het strand en namen we
een duik in de Adriatische
zee. Dat was een verade-
ming na bijna twee weken
steden bezichtigen.

bleek Bar een erg lawaaie-
rig vakantieoord te zijn
voor rijke Russen. Na een

nacht in een erg duur ho-
tel gingen we daarom ver-
der met de bus naar
Dubrovnik. De vijf uur du-
rende rit ging door een
mooi afwisselend land-
schap en ook de eindbe-
stemming was de moeite
meer dan waard. De oude

EUROPA

waarschijnlijk stadsmoe,
het was erg warm en ei-
genlijk was er ook niet zo
heel veel te bezichtigen.
De volgende ochtend stap-
ten we in de trein naar
Bar, een kustplaats in
Zuid-Joegoslavië. We deel-
den de coupé met drie an-
dere dames. Een van de
dames stonk ontzettend
naar knoflook. Even lekker
indutten konden we dus
wel vergeten. Gelukkig
reed de trein door een
prachtig landschap.
In Bar wilden we aan het
strand even lekker bijko-
men. Jammer genoeg

In onze coupé kwam een
bejaard Hongaars echt-
paar zitten. Ze begonnen
uitgebreid te pick-
nicken. Grote
hompen brood
met stukken vlees.
Daarbij dronken
ze de enige echte
Cola, Coca Cola.
Van die combina-
tie kregen we de slappe
lach. De Amerikaanse
Cola-gigant had zelfs deze
typische Oost-Europese
oudjes veroverd.
Na 's avonds door
Belgrado te hebben ge-
wandeld, besloten we de
volgende dag alweer ver-
der te reizen. We waren
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w ????.1.
Je krijgt toch een taaltje met elkaar op vakantie. We hadden een paar v
die standaard uitdrukkingen: Naar en vreselijk bijVOorbeeld. Bij alleser even tegen zot, bijVoorbeeld als iets niet helemaal goed liep zeide'
dot: Noor en vreselijk. Of UH??? Als we iets niet begrepen. En dan kwa'
nogal eens voor als we griekS hoorden.Op een gegeven moment hadden we ook allemaal bijnamen. Richo

rd
noemdealtijd Japie, en ik vond dat ik voor de anderen ook moor bijnamen moes

verzinnen: .atrick werd Knutsel Jaap, die "knutselde" altijd van allenog wat in elkaar. En hij verzon ook altijd wat we zouden gaan doen ...
had altijd plannen, moor natuurlijk moest de Opperjaap dat don goedk

e

Je begrijpt: ik was Opper Jaap.Richard was vergeetachtige Jaap, die was om de haverklap spullen kwijhad hij zijn portemonnee weer ergens laten liggen .... weg portemonne'
don was hij weer sleutels kwijt .... dan weer badslippers: maar die s,
loter op het strand weer aan, strange was dot, heel strang

e
.Spencer was .rofessor Jaap, omdat hij een lopende encyclOpedie is, d

overal wat vanaf .... toen we naar schiphol reden ging hij uitleggen
naam Schiphol vandaan kwam. Dat ging moor door met die jongen: echt
overal wat van: wel leuk.

LAST MINUTEEn wij maar ovheen? weten weer~eggen, waarm~t een last n'et? we gaan gaan we dan
ml.nute ... IIIspannend ..... Ook wel
alle last w~ hebbenreizen b ml.nutemaakte ekeken. Het
niet ui~ns echtheen waar weals h~~uden gaan,ma' er maar,Ol. weer wasUl.teindeli.jk .het een b werdvakanti etaalbareEen paa~ naar Kreta.stud van onseren nog dgeld hadde ' u~ zoveel
Toen allesnowe nl.et.moment regelP het laatstelast minute en, ook lekker
een heavy '~~ ..dat werd na
~~am een vierdewant ineens

g

k~~d~~n?g mee ~r~~~derbij".minute n~et meer mee dl.emet eenrel.s, dus die iet de last ~gewone vluchtgdng regelen dat h' ,aarheen zou k l.Jomen.

~LS HET MAAR MOOI WEER ISe eerste keer met ,.spannend t" zl.Jn allen naar h 'hebben w~ ~~la~~~n ~chten naar HOnga~~j~u'tenland, was
keer met zi. noor. Dus wilden ' Jee wathoe dat Jn allen op vakant' we nog wel eengaat: de ee h d l.e..... maar' 'ander had vakanti n a ondertussen verk Ja Je weetverhuisd ewerdk, weer een ander w erl.ng, de.... , us de hel asmeer door te gaan Me vakantie leek nietde vakantie k~am~~rteen paar weken voorvragen of ik we.e me toch nogmeegl.ng ..... wezouden wel zien

w~ar ,naartoe: ik
bzel.: l.k vind allesest, als het ermaar mooi weer is.
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i~D~~~ GENOEG
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d 1

er-er ands et ne-Achter en.baat 0 een speed-band. p een groteti.g .... vet, hef-
en k'Waterscoat lcken.huurd ers ge-veili.g egn de zee on-Kortom emaakt.we zin a~les waar

dat hebbelnn hadden
~ewoon geda we ookl.S een an. Daartoch vakantie
d
' voor' 1l.ngen do' eukelaxen. en en re-



VAkANTIE
~TEkOR;k;;~ntie~". lets tgIngen": tOen We e
Wat We WIsten We Weg

=,~ eetgelemoesten we~IIes
strand.genheden en:cafeet .Jes, Ieuk' leukeW I Jes ee gOed ' Welke

g~ed was Was, welflaa~seigenli'k 10 Dag e.nlet
tegen di ~~ kor~n IsWeet te ~IJd da .: ....Weer w VInden t Je al z'e

Iife n~g. Maar,.ga je al sletwaar Ja: that'
RObbert k" s

Ulpers

~Ruzi e .
dat w~ ... alleen met
~wembad~e~n bommetjes nederlanders
In elka' Je Weet Wel mochten mak":' .om-Water a ar het Water ~ dat je Zo en In het

rig von~l~kkanten Uitsin Plonst Z;delemaal
We ni 1 dat. pat. . . ' at het
Verde~t op ieman'd~e keken he'u's echt zei ke-
kaar Wgeen ruzie eehrploften Wel uit ofd . e ken ge ad ....

h~bt.we~t j/eo:kl~~lr a'l~~~ ~~~~ "!et el-
mee 0 aar hOUdt J' Wat J'e Jaar en. e ee e d aan Ikander' n heeft an gewoo e aar
is nouiSe Van alles k~e.n.OC;htendhu;ekening
niet moeiî':'"!aalzo DIJt Iedere keeur, deMet een Ijk oVer aar doe J'e der, dat
r' Paar e' an 0 kUZIe will ngelse m . 0
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..'. Ze zaQen er o~% GEWELDIG
UIt, maar Wel goed

d. een hou-Ing BAH.

GEINTJE
Op een gegeven moment
waren we die brallende
engelsen zo beu daar in
Malia, dat we een heel stelwijs hebben gemaakt dat er s'avonds een heel groot strandfeest
zou zijn.Want weet je: bij elk cafe, bar, disco werd je naar binnen gelokt
met gratis drankjes .. (free shots) dus wij elk cafeetje en
barretje af voor free shots. De eerste nacht waren we dus vier
gratis dronken geworden nederlanders. Later hebben we bij zo'n

kroegentocht alle engelsen dus wijsgemaakt dat er dat
strandfeest zou zijn we zijn zelf

nog wel gaan kijken, en ja hoor,
daar stonden ze: niks

strandfeest
dus ..... wij

lachen. Ach je
moet ook wat kunnen

dollen op zo'n
vakantie en we waren

hun gebral zo zat.

PATRICK
IN DE
BOCHTPatrick kwam dus een paar uur later met
een andere vlucht aan, dat was ook nog
wel lachen. Wij zaten dus te wachten in
het appartementen complex bij een hotel
Meropie maar Patrick had dat dus
niet goed begrepen, die heeft zich met
een taxi van het vliegveld naar hotel
Nalrobie laten rijden ..... dus zegt die
taxichauffeur:als je naar Nairobie wilt
dan kun je eerst beter nog een
vliegtuig pakken, dan moet je nog een
paar .landen verder. Al met al is het
toch nog allemaal goed gekomen .... ook
al kwam hij uren later dan gepland was.

TOERISTEN
Waar wij zaten, waren voornamelijk
engelsen. Dat is ook een volkje apart
hoor op vakantie: die scheppen alleen
maar op over hoeveel ze kunnen zuipen,
het lijkt wel of die alleen maar
zuipen ..... en als ik heel eerlij k
ben, echt goed kunnen ze het niet, wij
hadden geen moeite om ze onder de
tafel te drinken ..... maar ja, na een
keer is zoiets ook niet leuk meer. We
hebben een paar keer een auto gehuurd
en zijn naar de badplaats verderop
gegaan: Gesonisos. Daar waren mensen
uit allerlei landen, dat is beter: we
hebben erg veel lol gehad met zweden,
denen, zuid afrikanen, engelsen,

nederlanders, belgen,
';;',;À.~ Gesonisos ..... ja
.:" "dat was een toffe
::•••.plaats.

et
de
rist

i. j
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EGO / ZOMER 1997 - 17



Inpakken en fletsen••••••••••••••••••••••
Na enige voorbereiding, dat wil zeggen regelmatig fietsen en het
uitzoeken van een mogelijke route, vertrokken wij met de bus
richting Frankrijk. De reis verliep voorspoedig, maar was toch wel
zeer vermoeiend. Om half zeven in de ochtend werden wij afgezet,
waarna de eerste fietskilometers volgden richting camping in
Valras Plage.
De volgende dag smelt ik om acht uur mijn tentje uit. Op onze
plaats blijkt niet te veel schaduw te zijn. De hele dag doen we rus-
tig aan.
Om zeven uur loopt de wekker af. Inpakken, douchen en een ste-
vig ontbijt. Na enige tegenslag rijden we pas om half elf van de
camping af. Bij de eerste rotonde gaan we direct al verkeerd. Als
wij uiteindelijk op de goede weg zitten rijden we over een heel rus-
tig weggetje. Weblijken onze bidons hard nodig te hebben. Bij de
Intermarché (supermarkt) slaan we voornamelijk veel vocht in. Je
weet nooit wanneer je weer een winkel tegenkomt. Net op tijd,
want tien minuten later is de supermarkt gesloten. In Coursan
kunnen we de weg die we willen rijden niet vinden. Twee oude
mannetjes vertellen ons in hun Frans gebrabbel de weg. Weblij-
ken het nog te begrijpen ook. Goed dat we die mensen tegenkwa-
men, want het is een prachtige route met veel schaduw. Vooral die
schaduw komt goed van pas. Bij de VW (Syndicat d'Initiative) in
Narbonne informeren wij naar een camping in de buurt. Zij wij-
zen ons naar de A9.Het blijkt verder te zijn dan we dachten. Het
zweet gutst over ons hoofd en de moed zakt mij in de schoenen.
Maar het is het waard. Na vijftig kilometer gefietst te hebben krij-
gen we een heerlijke schaduwplaats voor heel weinig geld. We zet-
ten de tent op en nemen een verfrissende duik in het zwembad.
's Avonds spreken we nog iemand die ook met de fiets in
Carcasonne is geweest. Het schijnt erg de moeite waard te zijn.

Bloedheet en maar fletsen
••••••••••••••••••••••••••

De volgende dag blijkt al snel dat we weer te laat zijn vertrokken
(l0.15 uur), het is alweer bloedheet. Na een stuk snelweg waar je
als fietser in Frankrijk gewoon mag rijden verlaten we Narbonne
en komen op een B-weg terecht. Hier rijden de vrachtauto's af en
aan met steengruis. Voor ons begint een enorme klim. Die rode
(hoogte-) lijntjes op de fietskaart staan er toch niet voor niets. Na

Al een aantal jaren waren wij op vakantie geweest met
de bus of de trein. Een probleem waar wij elk jaar mee
zaten was het vervoer op de plaats van bestemming.
Kilometers lopen naar een dorp en als je echt iets wilde
zien drie keer overstappen op een bus.
Omdat wij onze vakantie niet alleen op bet strand wil-
den doorbrengen, besloten we te informeren naar moge-
lijkheden om de fiets mee te nemen naar Frankrijk. De
trein viel al meteen af, omdat je dan je fiets vooruit

wisselende stukken klimmen en dalen volgen we de bordjes rich-
ting camping. Dezeweg gaat vier kilometer lang steil omhoog. Er
is hier natuurlijk geen fietser te bekennen. De laatste meters is het
niet meer mogelijk om te fietsen, die worden dus lopend afgelegd.
Toch weer vijfenveertig kilometer afgelegd. Alswij binnenstappen
worden wij al lachend aangekeken. Dat zijn de automobilisten die
ons onderweg passeerden. De camping ligt midden in het bos.
Gastankjes mogen hier niet worden gebruikt vanwege brandge-
vaar. Onze vacuüm verpakte hamburgers gaan hier vanavond op
de gemeenschappelijke barbecue. Nadat de krekels ons nog lang
hadden wakker gehouden word ik om acht uur gewekt door een
toeter: de bakker! Omdat we echt in the middle of nowhere zitten
begrijp ik dat ik deze kans niet voorbij moet laten gaan, dus vier
croissants en vier stokbroden.

Afdalen en de weg kwijt
• •••••••••••••••••••••••

De volgende dag begint de afdaling. We lijken het trouwens te le-
ren. Binnen een uur zijn we opgepakt en zitten we al op de fiets.
Wevragen ons af waarom we er op de heenweg zolang over heb-
ben gedaan. Beneden ben je zo. Nog even bekruipt mij het bange
vermoeden dat ik iets vergeten ben, stel je voor we moeten terug!
Ook nu weer oude mannetjes en vrouwtjes die ons verbaasd aan-



moet sturen. Bovendien kon men ons niet garanderen
dat de fietsen er ook daadwerkelijk zouden staan als
wij aan zouden komen. De Fietsvakantiewinkel in
Woerden bracht uitkomst. Zij bieden heel veel mogelijk-
heden, waarbij je naast georganiseerde fietstochten ook
alleen een reis per fietsbus kunt boeken. Voor ons dus
de perfecte oplossing. We besluiten vanuit Valras Plage
naar Carcasonne te fietsen. Dat moet voor ons, niet al te
sportieve mensen, toch wel mogelijk zijn.

kijken. Vanaf Ferrals rijden we door Fontcouverte, via een heuvel
naar Moux en door naar Douzens. Hier kijken we even op de
kaart. Prompt gooit een man zijn luiken open en vraagt of wij de
weg kwijt zijn. Hij komt naar buiten en raadt ons een binne~w~g-
getje aan. Uiteindelijk komen wij weer op een drukke weg Uit dIe
richting Carcassonne gaat. Om kwart over één komen wij aan, we
hebben dus nog de hele middag. Ook nu hebben wij er weer vijf-
enveertig kilometer op zitten. Gelijk komt er een Deense man op
ons af van een jaar of zestig. Hij is een boek aan het schri jven over
fietsen en vraagt naar wat ervaringen. Zelf blijkt hij helemaal
vanuit Denemarken met de fiets te komen.

Fietsen, rust, fietsen
••••••••••••••••••••••

Webesluiten hier een paar dagen te blijven. We gaan de stad in, de
"VilIeBasse" en vermaken ons opperbest. Door de "VilIe Basse"
stromen de Aude en het Canal Ou Midi. In deze stad zijn veel win-
keltjes te vinden. Alswij 's avonds in ons tentje zitten begint het te
regenen en de hele nacht blijft het stormen.
De dag erna bezoeken we de "Cité", een eeuwenoud stadscentrum
met karakteristieke kleine straatjes. Vanaf de camping kun je 's
avonds de "Cité" verlicht zien. Ook nu regent het 's avonds weer.
De tent is nog vochtig, maar we pakken toch maar op. Op een ge-
geven moment rijden we op een lange rechte weg waarbij je denkt

dat je in de polder rijdt. Na Homps lijkt de weg die wij willen ne-
men opgeheven te zijn. Dit staat niet op de kaart aangegeven. Na
honderd meter staan we plotseling tussen de wijnvelden. Geen
probleem, een man die rechtstreeks uit een Paturainspotje lijkt te
komen, zet midden op de weg zijn Renaultje stil en biedt hulp.
Vandaag blijkt echt een pechdag. We krijgen beide problem~n met
de banden. Gelukkig hebben we een reserveband en reparatIespuI-
len. Na het vervangen van een voorband en twee ventieltjes komen
we aan in Mirepeisset. Er zit alweer vijfenzestig kilometer op. De
volgende dag leggen wij de laatste vijfenvijftig kilometer af. We
komen uiteindelijk weer in Valras Plage aan.

Luieren
••••••••••••

De laatste week gaan we lekker luieren. We verkennen de om-
geving en kunnen makkelijk met de fiets naar het do~). Ve~der
zijn we te vinden op het strand en maken nog wat kleme UIt-
stapjes.
Al met al een fantastische vakantie en zeker aan te raden voor
mensen die in hun vakantie iets anders willen zien dan alleen
maar zee en strand.

Astrid Ouwendijk



BULGARIJE

23-8
Morgen gaan we weg Hugo is ziek heeft bijna 39 graden
koorts. ik hoop dat hij zich morgen beter voelt

Dagboek: 8ulgarUe 1996 ~
de eerste dagen

Vrijdagmiddag vertrek vanaf Schiphol om 15.00 uur. Vol goeie moed checken we in.
Volgens onze berekening zullen we ongeveer om zeven uur 's avonds Bulgaarse tijd in
Sofia zijn. Tijd genoeg om dan nog een trein te pakken naar de kust. Niet nodig dus om een
hotel te boeken voor de eerste nacht. Wij slapen wel in de trein. Helaas, de vlucht heeft zes
uur vertraging. We landen pas 3 uur 'snachts op Vliegveld Sofia. De douane-beambte had
waarschijnlijk ook een andere planning, z'n stemming wisselt per seconde. Door de drank
ruiken we.
Als we eenmaal door de gate zijn reizen we illegaal mee met een aantal transfer-toeristen,
zodat we toch in een hotel belanden.
's Ochtends worden we wakker in de hoofdstad van het voormalig communistische
Bulgarije. Ons doel is om van noord naar zuid te reizen langs de Zwarte Zee-kust.
We nemen een taxi naar het station. Onze chauffeur raadt het ons af om met de trein te
gaan. Hij vertelt spookverhalen over roversbenden en corrupt spoorwegpersoneel. De
trein stopt soms zonder reden en dan komen er zware jongens 'collecteren' voor hun eigen
goede doel. Het is beter als we met de bus gaan, vindt hij. Aangezien we ons totale budget
op ons dragen lijkt ons een beroving zo vroeg in de vakantie niet wenselijk. Dan maar met
de bus.
Er is door ons tot op heden nog geen toerist waargenomen.

24-8
Hoera,Hugo voelt zich goed Nog snel de laatste boodschappen gedaan en dan om 1216 met de trein naar Schiphol Geen vertraging
met de trein, wel met het vliegtuig Vlucht LZ 46Z gaat in plaats van 1510 om Z100 weg Dat betekent 5,5 uur wachten en
onszelf te vermaken. We denken erover om de liefde te bedrijven onder een Schiphalse douche, maar we kiezen ervoor om te gaan

shoppen en om wat te eten en drinken Van de
KLMhebben we couponnen gekregen voor een
lunch ter waarde van f 3Z,50. We kopen nog een
fles whisky, een slof drum, een worst en een
doosje cigarilias Daama gaan we 'lunchen'. Dan
weer lopen langs de winkels. Op het hoogtepunt
van de verveling lopen we het casino in om onze
laatste losse guldens te wisselen/vergokken Ik
win zowaar f 10,-, die we met roulette weer
verspelen Tja, het leven van een gokverslaafde is
hard Het is nu bijna ZOOOuur dus lopen we
naar onze gate bn jawel, nog een uur vertraging
Dat is dan 6,5 uur
bnigszins chagrijnig lopen we naar een
coffeeshop (koffie) Hugo gaat piesen en als hij

terugkomt ontdekken we dat we onze verse inkopen + mijn jas kwijt zijn Hugo's schuld? Rosan's schuJd7 Balkan Air's schuld!
Inmiddels te laat om aangifte te doen, dan kunnen we ons vliegtuid missen en we hebben toch niet voor niets zo lang gewacht Als
we dan eindelijk in het toestel zitten gaat het supersnel In twee uur zijn we in Sofia.
Douane - een donkere, bezopen Joost Prinsen doet erg streng tegen ons verse toeristjes Ik geef hem mijn meest naieve glimlach en
huppetee, Rosan is door de douane Hugo moet nog even wachten, want de zwaardere zaken uit het begin van de rij, die in eerste
instantie het land niet in mochten, mogen nu ineens voor. bindelijk ook Hugo raakt Bulgaarse bodem We lopen door de gate Zeer
agressief uitziende wolfshonden in taxichauffeurs~eding vliegen ons aan Het is nu half drie 's nachts en aan de omgeving te zien
is het wijs om een hotel op te zoeken We kunnen gelukkig met een busje mee met transit-passagiers naar een hotel aan de rand



van Sofia. De kamer is niet goedkoop, maar het is dan ook vÜf sterren (op z'n Bulgaars)
We bestelleneen fles wodka, die door een picoilo voor ons uit de stad wordt gehaald tn daar
liggen we nu In bed met een peukie, in plaats van een sigaartje en een wodkaatje in plaats van een
whiskey We besluiten dat we veel van elkaar houden en zo moet het ook zijn

25-8
Het is negen uur 's ochtends. Hugo heeft een puist en ik zet de wekker een uur verder. ~u
We zijn op het busstation De prijzen zijn gelijkgebleven,maar de leva is met de helft gedevalueerd
sinds de laatste keer dat we hier waren. Arme mensen
We hebben net nootjes gekocht voor 4,4 cent per 100 gram Detemperatuur is heerlijk We schatten
zo'n Z5 graden De taxichauffeur van HotelPliska raadde ons af met de trein te gaan in verband
met maffia, overvallen, lawaai en zigeuners
We gaan nu dus met de bus naar Vama

26-8
We zijn in Vama De bus was echt ongelooflijk Voor f 7,- zitten we in een air-conditioned, met drankjes en al, bus trg luxe. De
afstand is te vergelijken met Utrecht - Parijs De steward verteld ons in gebroken Duits/tngels dat hij een tante in Wassenaar
heeft We rijden dwars door het Balkan-gebergte Allesis verschrikkelijk groen De bergen zijn van top tot teen ingesmeerd met
loof- en naaldbomen. Af en toe komen we langs kleine dorpjes, waar oude mannetjes op een bankje voor hun huisje zitten. Je kan
precies zien waar de keuken in zo'n huisje zit, want daar hangen rode pepers en maiskolven te drogen De riviertjes waar we langs
rijden moeten wel de droom zijn van iedere visser. Wild ondiep water, je kijkt er dwars doorheen, met overal rotsjes De reis duurt
zeven uur. Dat is sneller dan de trein In de bus zitten twee Bulgaarse meisjes die in Oostenrijk wonen Ze vinden onze vakantie van
een maand veel te lang Het is veel te gevaarlijk in Bulgarije voor twee Hollanders alleen We zullen 't wel zien. Alswe in Vama zijn
is het net donker. We lopen naar hotelOdessa, wat in onze reisgids staat als 'een goedkoop en redelijk hotel'. Goedkoop is het niet
meer, maar we zijn er en het ziet er allemaal goed uit We gaan naar onze kamer en frissen ons een beetje op Daama lopen we
de boulevard op en gaan in een ongelooflijke trendy tent iets eten. Ik bestel een assorti met zeevruchten. Mjammie tn natuurlijk
nemen we allebei een Tjopska-salat Ik deel een gamaal en een mossel met een zwerfkat Dit tot vermaak van Hugo,die dat hier
het toppunt van decadentie vindt Alswe alles achter onze kiezen hebben, gaan we naar bed. SLAPtN!
Oja, we besluiten om de volgende dag naar Balchik te gaan Het lijkt ons mooier en rustiger dan havenstad Vama.

27-8
's Ochtends lekker even op het balkon gezeten van het hotel Toen Hugo wakker was zijn we gaan ontbijten en daama vertrokken
uit HotelOdessa Door Vama gelopen Best mooi en er is elke dag Vrijmarkt De mensen zien er goed uit Vrouwen allemaal mooi
gekleed en allemaal goedgekapt We nemen een taxi naar Balchik 40 kilometer naar het noorden De route langs de Zwarte Zee is
mooi. Het ene moment rijd je door het bos en dan weer langs het water. Alswe uit de taxi stappen, komt er een ouder mannetje
met een petje in zwembroek naar ons toe. We kunnen een kamer huren in zijn dasja (buitenhuisje) Hij spreekt een beetje Duits en
heet Vasil.We lopen achter hem aan. Goeiesport, bergopwaarts met een rugzak windstil en zg graden Puf, puf, puf Als ik dit kan,
kan ik ook wel bevallen.Het is gelukt Hij laat ons de kamer zien. We nemen 'm gelijk want het is heerlijk Het is een klein kamertje
met drie bedden en een klein tafeltje We hebben een eigen voordeurtje naar het balkon toe Daarvanaf kijken we uit over de zee.
Nadat we wat opgefrist zijn lopen we Balchik in, wat witte stad betekent De rotsen zijn hier dan ook wit en mooi. Het stadje is
lekker kneuterig Bij ieder huis een tuintje met wat groenten en wat bloemen Overal druivenranken en vijgenbomen Ook hier lopen
de honden en katten in overvloed rond We lopen naar de zee en gaan in een tentje aan het water wat drinken en eten We kijken
uit over de zee en zeggen weinig De menukaart is alleen Cyrilisch, dus bestellen we het enige wat we uit ons hoofd kennen;Tjopska
en Cebabcici, lekker.
We lopen naar huis en gaan een tukkie doen De rust van de vakantie begint nu eindelijk door te druppelen
Nog steeds dezelfde dag, maar dan 's avonds. Oudezak Vasil heeft zelf wat gestookt en wij en z'n twee collega's mogen het
testen. Het goedje heet rakia en volgens de maker bevat het tussen de ZO en de 607. alcohol. Vasil is een oude muziekleraar Twee
collega's betekent een gymleraar, 3Z jaar oud en een gymleraar, 30 jaar oud De zelfgestookte rakia is heftig versteld staan ze
vooral, omdat Rosan (. een vrouw) ook doordrinkt Gegiechel,als haar kopje eerder op is dan het
mijne Heelgezellig
Ook leuk om te weten, ja-knikken is hier 'nee' en vise versa. Totaal niet knikken lijkt de enige
oplossing

28-8
Vanochtend lekker uitgeslapen en daama naar het strand gegaan lekker gewandeld en ineens waren
we bij het zomerpaleis van KoninginMarie van Roemenië.We zijn de tuinen ingegaan rantastisch
Overal hoekjes en water. Heelveel rust Morgen gaan we terug om de tijd te nemen om alles te zien.
's Avonds met Vasil en een collega, Dobre, naar de stad Dobrich gegaan ten stad dertig kilometer in
het binnenland Ze leiden ons rond in de stad en Vasil toont ons het appartement van zijn zoon, die
in Berlijnwoont
OrarUesynthetische schapenhuiden en modem, zwart Ikea wandmeubel Rosan heeft schoenen voor
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het strand nodig De beide Bulgaren zijn er zeer
druk mee. We gaan naar Dobre's favotiete
restaurant, hoewel het me sterk lijkt dat ze
überhaupt wel eens UITeten gaan Wij trakteren.
Totale kosten f ZO,-. een Bulgaars maandsalatis
Daama terug naar Blachik waar we aan de zee
nog wat dtinken. ~r speelt een groepje oude
Russische en zigeunermuziek en over het water
komt er een bootje aan met een vioolspeler Het is
volle maan Dobre bestelt geftituurde visjes voor
ons. We eten met z'n vieren Is dITecht? Alswe
thuis zijn dtinken we nog een rakia ik wil echt niet
meer, maar het is wel erg gezellig
Poepen is echt een happening/titueeL Je eigen bruine
duikboot proberen te doen verdwijnen door er een
emmer water overheen te plenzen Nog nOOITwaren
we zo poepbewust

29-8
Rosan is ziek Ik haal yoghurt en brood voor haar.

Slapen en schijten lijkt de enige remedie. Ik dtink op het terrasje van de beauty van Balchik een koffie en cola en lees een boek ~en
salade eet ik bij 'Ramengo' Ook daar ZITik lang Ik help de vrouwen haar debielezoon met het UITladenvan melk De ganzen
moet ik van me afschoppen Rosan is iets beter. We eten wat aan zee. frttuurvisjes, kartoffelen en witte wijn Superl ~r is Iife-
muziek ter ere van een sterk op HITIergelijkende, al honderd jaar dode schtijver Romantische, heftige spaanse gitaar en Bulgaarse
smartlappen Na het etentje met een taxi à f Z,- naar benzinepomp-achtig barretje Daar wachten Vasil en Dobre met een Russische
architect en zijn vrouw. Gezellig

30-8
Na slapen chagtijnig Vandaag vertrekken we UITde dasja en uit Balchik De twee Bulgaren leggen teveel beslag op ons. ~n we willen
meer zien Ze brengen ons in de MusquITi(auto) naar Vama. ~erst een nacht in een goed hotel (duur) zodat Rosan goed kan
herstellen.Dit lukt oké. We eten gezellig tegenover een centrum waar een intemationaal filmfestival bezig is. De milITairefanfare
blaast de belangtijke meneren toe. VeleMatine-donald ducken vormen een ereboog voor hen Leukschouwspel

31-8
's Ochtends weer even de desillusie.Willen deze mensen dan niets? Bji ieder woord in een andere taal lijken ze zich te slUITenals
een waaier. ~r is geen informatie los te ktijgen, ondanks dat lukt het ons om op het busstation van Vama te komen Ik voel me een
stuk gezonder en dat is in ieder geval goed nieuws Op het busstation kopen we een kaartje naar Sunny-beach en wachten tot de
bus vertrekt ~rg veel armoede, maar ja, het busstation in Utrecht is nou ook niet bepaald een foto waard. Alswe in de bus zitten
tijden we door een heel mooi stukje Bulgatije Heuvelsvol met bos en wijnranken Kilometers leegte, zonnebloemvelden en stralende
zon Bij de dorpjes stapt er af en toe iemand uit of in De bus tijdt ineens een soort township in. Troosteloos en ~eurloos - Sunny-
beach.
Gelukkigzien we in de verte Nesebar liggen.We nemen een taxi van een Turkse gastarbeider. Hij brengt ons in eerste instantie naar
zijn familie, die wel een kamer wil verhuren. Ik ga de kamer bekijken en beslUITdat dITniet is wat wij willen Mevrouw wil haar
eigen slaapkamer afstaan en duwt man en kinderen snel de keuken in Vtiendelijk dank ik haar en ik leg haar uit dat we eigenlijk
in het oude Nesebar willen slapen Hugo wacht bij de taxi en maakt ondertussen een praatje. De taxichauffeur brengt ons nu echt
naar het oude Nesebar en heerlijk
We hebben een ~ein appartementje midden in de oude stad DITstadje is heel idyllisch Allemaal oude houten huizen en smalle
straatjes Het is wel toetistisch, maar niet storend Hiervoelen we ons goed
's Avonds zijn we wat gaan rondneuzen. Heerlijkgegeten op een patio Bulgaars eten onder een vijgeboom Daama op 'ons terrasje'
een fles wijn genuttigd Zeebtiesje, zeegeruis en meeuwen die ons UITlachen.Heerlijkewijn, Misket UITShumen

1-9
Beetje UITgeslapen.Met boeken onder onze arm wandelen we naar onze favotiete spot, ons terrasje [en saladetje, koffie en melk
als ontbijt [en beetje lezen en een beetje over de zee turen. [n dat de hele dag Om een uur of zes stappen we weer 'ns op We
wandelen door de oude straatjes en steegjes van Nesebar. Straat en onderbouw van ronde keien, de bovenbouw van houtsnijwerk.
We zien de zoon van onze hospITa Hij neemt ons mee naar zijn favotiete plekje ons terras! De serveerster lacht als ze ons wéér
ziet aankomen. Denihaalt zijn vtiendin op in Stinny-beach, waar ze werkt als bankemployée. [en leuke meid, die goed [ngels
spreekt Ze heet [lIy. Deniwil met mij poolen We spreken af dITmorgenavond te doen Hij zegt kampioen van Nesebar te zijn Ik
zeg dat ik 'm versla We wedden om dtie pivo (bier) Op een terrasje kijken we voetbal met een ~uITje Bulgaren Israël - Bulgatije,
H 'Scheisse!' is tevens Bulgaars, weten we nu.



2-9
Vandaag beginnen de scholen in Bulgarije weer. Het is bewolkt en Rosan en ik hebben een ~ein
katertje We ontbijten wat en gaan een cultuurshot halen bij het volkenkundig museum Het is wel
aardig, maar heel ~ein en vooral gericht op ~ederdracht Oe ~eding is dan ook erg mooi Heelveel
huisvlijt; haken, breien, borduren, kant~ossen en weven Allemaal felle ~euren Het ziet er erg mooi uit
Het museum is gehuisvest in een authentiek Nesebars huis. Het is leuk om van binnen te zien Houten
plafonds die heel mooi uITgesnedenzijn.
We kopen ansichtkaarten voor het thuisfront en lopen naar ons appartementje Ik ga even een
broodje kopen en wat yoghurt en kefir. Ook beslUITik wat geld te wisselen HugoZITthuis in conclave
met Jan Cremer Vanavond moet hij fit zijn voor de grote poolwedstrijd Het gaat tenslotte om 's
lands eer.
Voor het diner lopen we nog wat door het dorp, daama naar het restuarant van Gecrg, een turkse
Bulgaar of bulgaarse Turk Hij probeert al twee dagen om ons naar binnen te lokken dus nu doen we
het maar. Hiereten we eindelijk Tarator, een yoghurt-soep met komkommer en knoflook Tijdens het
eten proberen de serveersters UITte vinden waar we vandaan komen Alswe ook nog 'ns aan de zigeuner-accordionist om
zigeunermuziek vragen 'Romana musice', weten ze het helemaal niet meer. Hij begint zijn muziek te spelen en wij neuriën mee Nu
willen de dames het echt weten; Joegoslavisch? nee Russisch? nee. Hollands~!
0, nou, dan weten zij ook nog iets leuks... 'Bakantieman, kesellik,he'. Geleerd van Annieen frank Annieen frank hartelijk bedankt
namens Rn 4. We lopen naar ons sigarettenwinkeltje, waar als het goed is, vandaag een slof Samson is aangekomen HOfRA,we
hebben weer shag In een van de plaatselijke kunstgaleries is een tentoonstelling van de Bulgaarse graficus Nikolal Yana~ëv. Ik ben
erg onder de indruk van zijn werk en praat een poosje met hem
Voor de hoognodige sanITaire stop lopen we naar huis. me schoon poepen Nu zITtenwe in afwachting van de grote wedstrijd in
ons appartementje te luisteren naar een zigeunerorkestje, dat speelt in het restaurant van de buren Is this real? Met zo'n omgeving
word je met de dag verliefder op elkaar.
Tijd om te poolen Rosan en flly praten bUITenDenny en ik poolen binnen Mannenzaken. We spelen vijf partijen Hij wint

3-9
Rustig in het appartement ontbeten Nu naar het strand We zitten net 4,6 minuten en het gaat regenen Naar huis maar weer. fen
beetje UIThet raam gehangen, gelezen en gesiëstaad Dezelfde zeemeeuw ZITme weer uit te lachen vanaf het dak van de buren.
Opeenszie ik dat er een wijfje met kromme pootje op het rommelige pannendak vlak voor m'n neus staat en UITreiktom vijgen te
plukken Op dat zelfde dakje woont de grijze poes met drie jongen Af en toe komt er een tweepersoons gemotoriseerd
deltavliegertje langs Dat vliegt een rondje vanaf township Sunny-beach. Ik kan zo de duitse toerist uit het kuipstoehje schieten met
m'n katapult Ik heb allen geen katapult fne Lazlo, ongeveer drie jaar, krijgt tikken van z'n mama Ik denk dat de les is "Mannen
huilen niet". Oe muziek uit het restaurantje begint alweer. Het is zes uur. We hebben vandaag zeven gulden opgemaakt Soms ~jken
we naar de wisselkoersen op straat Schrikbarend! Driedagen geleden was 1 gulden 116Leva waard, nu 124 Leva Oe economie ligt
op z'n kont In de zomer moet men hier zoveel mogelijk proberen te maken, zodat ze de lente weer halen Want wie de lente haalt
overleeft de zomer. Veelmensen doen negen maanden niets. fr is dan geen werk Alsje een soort slaappil zou hebben zodat een
mens de hele winter slaapt en niets consumeert, die zou je dat hier zeker kunnen slijten Triest voor zo'n trots volk

4-9
Vanochtend de was gedaan in de gootsteen van de familie Tanev. Achter mij staan de zonen het shoarma aan het SpITte rijgen.
Oma loopt schoon te maken en mevrouw Tanev geeft de geraniums water. Huislijk
We gaan de straat op Hugo ziet een zigeunermes Vlijmscherp met een benen heft We kopen het Misschien ook nog handig voor
onderweg, maar in ieder geval om thuis de uien mee te snijden
's Avonds heel romantisch gegeten Hiema gaan we nog even een terrasje bezoeken. Daar ontmoeten we Schotten en fngelsen Ik
~ets met een gigantische Schot, type 'Highland Games' Opeens staat hij op en zegt 'See you in two minutes'. Hij neemt een
hoogbejaard mannetje als een baby in z'n armen en brengt hem naar huis. Later blijkt dITz'n vader te zijn
fen van de fngelsen is dronken. Rosan sart hem en hij haar. Op een gegeven moment staat hij schreeuwend op richting Rosan. Ik
sta ook op Voor ik het weet heb ik hem met één ~ap terug in z'n stoel geslagen Hij is niet beschadigd, behalve een schaafwondje
op z'n voorhoofd. Iedereen staat op en schaart zich achter mij Schijnt heel gewoon te zijn voor deze fngelsen en Schotten Bij de
gigant kan ik niet meer stuk Alsje zo opkomt voor je wijf zonder overbodige agressie en één corrigerende tik uITdeeh dat vinden
ze tof. Oe dronkenman krijgt op z'n kop en ze verontschuldigen zich voor hem Wie had ooit gedacht dat ik zoiets zou doen?
Rosan is heel trots. Ik dacht dat ze geweld niets vond, maar opeens is het cultureel verantwoord, lijkt het fngelse en Schotse
cultuur. Deze keer werkte het goed 's Ochtends wel een stijve hand, maar ik kan het dus wel, iemand op z'n knar slaan Hiephoi,
de vakantie is veelzijdig

6-9
We vertrekken UITNesebar richting Sozopol fen half jaar later zien we Denien flly UITNesebar weer terug, maar dan bij ons in
Utrecht

Hugo de Kruift en Rosan Joolen.
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de Sahara

We zijn met de hele groep 2 dagen de Sahara
ingetrokken, want kamelen hadden we nog
niet gezien! No goed onderhandelen met een
nogal eigenwijze buschauffeur vertrakken we
met slaapzak en ol naar Douz, een stadje in de
Sahara. Onderweg kwamen we langs Kebili,
een stad op de rand van Chott el Jérid, een
zoutmeer. Eindelijk zagen we don kamelen.
Helaas was het te koud vaar een rondrit.
Bovendien was er toch geen tijd meer vaar,
dus op kamelen hebben we niet kunnen zitten.
In Kebili werd besloten niet meteen door te rij-
den naar Douz, maar naar Tozeur, een stad
aan de andere kant van het zoutmeer.
Onderweg stopten we bij het meest armoedig
gehucht dot ik ooit gezien heb. Zond, zand en
nog eens zand, geen water in nabije omge-
ving, huizen waarvan je niet zou zeggen dat er
mensen in wonen; echt een triest gezicht.
Bovendien ligt dit gehucht vlak naast een be-
graafplaats en als het nou nog een beetje een
normale begraafplaats zou zijn, zou dit nog
niet eens za erg zijn, maar je had bijna niet
door dat er op deze plek doden logen. Een
aantal van de groep was hier vrolijk overheen
aan het lopen, omdat je echt niet zog dot hier
mensen logen. Pos wanneer je op een zand-
berg stond en uitkeek over dit' dol', zag je op
een aantal plekken wat stokken in de grond
steken. Een hogere stok bij het hoofd en een
wat lagere stok bij de voeten. Ook zag je soms
nog de contouren van een begraven lijk. Echt
niet leuk om te zien. Vervolgens kwamen we
kinderen tegen die er verhongerd uitzagen. Ze
vroegen ons eerst om pennen, daarna om eten
en tenslotte zelfs om geld! En don lopen er
een stuk of 20 rijke Europeanen met een foto-
toestel in de hond en een rugzak op de rug
met etenswaar, terwijl die mensen daar niet
eens vers drinkwater hebben. Dit was edit
even een andere wereld; Gabès is er rijk bij.
We zijn hier dan ook maar even geweest.
Uiteindelijk kwamen we in Dauz aan. Hier ver-
bleven we weer in een soort jeugdherberg,
maar don een chique. 's Avonds was er 'live-

ven in Tunesië. We voelen ons in het begin
toch niet op ons gemok. Een soort schuldge-
voel komt naar boven, wanneer we zien hoe
deze mensen leven. Op een kamertje van on-
geveer 3 bij 4 meter slopen 6 mensen! Qua in-
richting ziet het er niet uit; het geheel doet
zeer arm aan. Blijkbaar vindt het vrouwtje het
toch echt geweldig! Er is inmiddels rondverteld
dat ze Eurapeanen op bezoek heeh, wat blijk-
baar een soort status voor die mensen is, want
inmiddels zijn er verschillende mensen naar
het huisje gekomen om ons te bekijken! Een
onder vrouw~e wil ook zeer graag dat we met
haar mee gaan. Na overleg besluiten we toch
maar mee te gaan. De mensen zijn zo vriende-
lijk en willen ons graag vertellen wie ze zijn en
wat ze doen en bovendien zijn ze zeer trots
dat ze ons hebben ontmoet. Bij het andere
huisje aangekomen zien we weer dat het ar-
moedig is. Ook dit vrauwtje wil ons graag iets
aanbieden en neemt ons mee naar de keuken.
Ze wil ons laten zien hoe ze Couscous maakt,
een gerecht dat in Arabische londen zeer veel
gegeten wardt. Als ze het allemaal klaar heeh,
bedanken wij haar voor de gastvrijheid en wil-
len we weer weggaan. Ze begint hevig te pro-
testeren en zegt dat we eerst moeten praeven
wat ze voor ons gekookt heeft. We kunnen ge-
woon niet anders don blijven eten! Met een
hoop schuldgevoel gaan we het toch maar
proeven. Ik moet toegeven dat het echt heel
lekker was! Vervolgens gaan we weer naar
buiten en komen op een soort binnenplaatsje
waar nog meer huisjes staan. De vrouw wil ei-
genlijk dot we blijven, maar we leggen haar uit
dot daar geen tijd vaar is, want dat we op stu-
diereis zijn en dus niet de hele dag zomaar bij
mensen op bezoek kunnen gaan. Ze wil toch
groag dot we haar tuinen zien en raept vervol-
gens haar oudste zoon om ons een rondleiding
te geven. Dit willen we natuurlijk wel, don kun-
nen we meteen zien waar deze mensen van
leven. Na de mooie tocht onder de palmbomen
door, vraagt ze af we don de volgende dog te-
rugkomen, omdat ze graag onze handen met
henna wil versieren. We kunnen niet anders
dan terugkomen, dus de volgende dag zijn we
er weer. Het is een heel feest voor deze men-
sen. Er zijn nog meer mensen uit het binnen-
plaatsje gekomen. Er is muziek, weer is er lek-
ker eten gekookt en er wordt steeds thee ge-
zet. Vervolgens worden onze honden versierd
met henna. Een knalrode punt wordt op onze
handen en nagels gemaakt, die er zeker twee
weken zal blijven zitten. (Ik ben nu inmiddels
2 maanden terug uit Tunesië, en mijn nagels
zijn nog steeds voor een deel oranje!)

Vriendelijkheid

Wat vooral opvalt is de vriendelijkheid en het
sociale gedrag van de Tunesiërs. Dit ervaren
we vooral de 3e dag, wanneer ik met een aan-
tal anderen per ongeluk bij een familie terecht
kom. Tijdens een wandeling door de stad zien
we ineens op een onverwachte plaats alleen
maar palmbomen, olijfbomen en hennaplan-
ten groeien. We besluiten hierdoor heen te lo-
pen en we komen een aantal kinderen tegen.
'Donnez-moi un stylo!' is het enige wat we
steeds te haren krijgen. Ik geef een pen aan
een jongetje en vervolgens wil hij met mij een
kaartspel spelen. Als hij een aantal keer een
trucje heeh gedaan, komt er een oud vrouwtje
naar buiten uit een bouwvallig huisje. Ze is
heel vriendelijk en ze wil ons graag haar huis
laten zien en koffie voor ons maken. Van dit
vriendlijke aanbod willen we graag gebruik
maken. Een goede kans om te zien hoe ze le-

rlrou«!en hebben de broek aan:
thuis

Gobès stoot vooral bekend om de henna en
kruiden. We zien veel manden met daarin ver-
schillende kruiden en henna. Een mooi gezicht.
Wat er ook leuk uitziet zijn de Medina's. Dit is
een gedeeltelijk overdekte markt in de stad.
Hier kon je zeer veel spullen kopen, waaronder
de zojuist genoemde kruiden en henna, maar
ook trommels en andere souvenirs. Ook vind je
er keramieken scholen en kopjes en dergelijke,
een andere specialiteit van Tunesië. In deze
Medina' s werken alleen mannen. Op straat
zijn het de mannen die de boos zijn. Zij zargen
voor het geld. Thuis, daar waar de Tunesiërs
wonen, zijn het de vrouwen die de 'broek aan
hebben'. Zij zorgen voor de kinderen en het
huishouden en zijn voornamelijk bezig met het
bereiden van de maaltijden.

stad aak aan de Middellandse zee ligt, doet
deze stad veel minder toeristisch aan en daar-
door ook minder welvarend. Een hele andere
ervaring. De mensen zijn vriendelijker en een
stuk minder opdringerig. Dit is nu ol een fijnere
stad don Sousse! Ook hier zullen we verblijven
in jeugdherbergen, wat loter een zeer goed
verblijf blijkt te zijn. Het is de bedoeling om
hier de rest van de tijd te blijven en van hieruit
het binnenland in trekken. We zitten zo'n 70
kilometer van de Woestijn-landgrens, vlak bij
de Sahara dus! De resterende tijd van deze 2e
dag gebruiken we om de stad een beetje te
verkennen. We zien bijna alleen mannen op
straat en als we vrauwen tegenkomen zijn ze
gekleed zoals we verwacht hadden. Longe ge-
waden en doeken om het hoofd. Het doet alle-
maal vrij arm aan.Witte rijke rlreemdelinfJen

WoestijnfJebied

De volgende dog zal de reis pas echt gaan be-
ginnen. We gaan per trein naar Gabès, een reis
die zo'n 5 tot 6 uur zal gaan duren. Het is
weer warm, maar 'helaas' kunnen de deuren
van de treinen niet dicht, zodat we lekker op
het balkon kunnen gaan zitten om te genieten
van het weer en van het landschap. Nu pas
wordt echt duidelijk dot we ons in een woe-
stijngebied bevinden. Veel kale vlokten met in-
eens een hele rij palm- en olijfbomen. Op dit
uitgestrekte en verloten gebied stoot don in-
eens een verlaten huisje en zien we een karret-
je met een dun ezel~e ervoor en wat mensen
en kinderen die aan het werk zijn. Blijkbaar is
de trein een hele belevenis voor deze mensen,
want zodra de trein passeert, stappen ze met
het werk en gaan ze uitgebreid staan zwaaien.
Vooral de kinderen vinden het geweldig!
Wanneer we in Gabès aankomen zien we me-
teen een verschil met Sausse. Hoewel deze

Het is zaterdag 8 maart 199712.00
uur. Ik sta op Schiphol om met een
groep naar Tunesië te vliegen voor
een studiereis van 8 dagen.
Zo'n 3 uur later zi;n we geland in het
warme Monastir. Het is de bedoeling
om veel van het land en de cultuur te
zien, vandaar dat we besloten heb-
ben om naar het zuiden van Tunesië
te reizen om vervolgens het binnen-
land in te trekken. Dit is het minder
toeristische gedeelte van Tunesië en
we hopen hierdoor veel ervaringen op
te kunnen doen in dit Franstalige en
Arabisch-talige Noordafrikaanse
land.

24 - EGO / ZOMER 1997

Dezelfde dog nog reizen we per trein naar
Sousse. Hier zullen we 1 overnachting maken
in een jeugdherberg. Deze zeer toeristische
stad ligt iets boven Monastir, aan de kust van
de Middellandse zee. De trein in Tunesië vol-
doet gelukkig niet aan mijn verwachtingen!
Het is warm in de trein; dat is een nadeel,
maar je zit goed.
Als we in Sousse aankomen merken we me-
teen dot het toeristisch en modern is. Iedereen
probeert de 'witte rijke vreemdelingen' iets
aan te smeren. Het zijn vooral de mannen die
het woord voeren; zij zitten op motjes met
hun koopwaar. Op zich logisch dot juist de
mannen ons aanpreken, want onze groep be-
staat alleen uit vrauwen op een paar mannelij-
ke leraren na! Nog steeds is het zeer warm,
wat het lopen met een zware rugzak niet ver-
gemakkelijkt.
Er lopen veel mensen op straat. Wat eigenlijk
meteen opvalt zijn de vrauwen zonder hoofd-
doekjes; ook hieraan zie je dus dot dit een vrij
moderne stad is. Bovendien lijkt de stad rijk
voor Afrikaanse begrippen. Loter tijdens de reis
zien we juist het omgekeerde, maar daarover
later meer.



muziek'. Een zanger-danser en een man op
een Afrikaans trammeltie maakten er een zeer
leuke avond van. Echt een geslaagde avond.

Andere werefd

De volgende dag gingen we naar de markt van
Douz. Waar Dauz bekend om staat zijn de kle-
den en tapijten. Wat echter in Gabès lukte, na.
melijk het afdingen op spullen, wat de nar.
mooiste zaok van Tunesië is, lukte hier duide-
lijk niet. Logisch; hier in Douz kamen meer toe-
risten (Amerikanen) die toch meteen betalen
wat er gevroagd wordt. Ook in Douz staan hier
op de markt alleen mannen. Er is echt geen
vrouw te bekennen op stro at. Zeker niet op de
dierenmarkt, die hier aak is. Dit is trouwens
geen leuke plek om overheen te lopen. Mens-
dier verhouding is in Tunesië duidelijk anders
dan in Nederland I
Na deze dag in Douz ziin we weer met de bus
terug naar Gabès gegaan. Onderweg hebben
we nog een stop gemaakt in de Sahara. Hier
werd nog een opdracht uitgevoerd, want we
waren tenslotte op studiereis. Levensgroot
hebben wij het de titel van ons thema van de-
ze week in de Sahara geschreven: Terro
Incognito.
Na deze tussenstop van 2 uur in de volle zon,
zijn we weer aangekomen in Gabès. Het is in-
middels de voorlaatste dag. Deze dag werd af-
gesloten met een lekker etentje. De hele week
is eigenlijk zeer goed verlopen, maar toch is
nog iets vervelends gebeurd, wat niemand ver-
wacht had. Overdag is iedereen zeer vriende-
lijk, maar na klokslag 8 uur (als de zon is on-

dergegaan) , wanneer de Tunesische vrouwen
niet meer over straat mogen, warden alle man-
nen ineens zeer gefrustreerd en handtasteliik;
zeer irritant. Het leek wel of we een totaal an-
dere wereld in stapten! Na het eten ziin we in
groepjes terug naar de ieugdherberg gegaan.
Dit bleek achterof niet zo'n goed plan, want
het was zo'n drie kwartier lopen en in die tus-
sentijd kan er veel gebeuren. Groepjes jongens
en mannen staan langs de kant van de stro at.
Van ver af zien ze ons al aankomen.
Vervolgens wordt er naar een volgende groep
geroepen dat er vrouwen aankomen. Dat gaat
zo de hele weg door. Dan gaan ze je achterna
lopen, gaan aan ie duwen, beginnen te praten
en worden kwaad als ie niets terug zegt! Echt
geen leuke ervaring. Het is dus niet veilig om
in ie eentje of met een groepje van alleen
maar vrouwen na acht uur over stroat te lo-
pen! Zelfs taxichauffeurs zijn niet te vertrou-
wen. Zii slaan zomaar de verkeerde weg in en
laten andere mannen bij ie in de taxi. Echt niet
leuk! Gelukkig is er niets ergs gebeurd, maar
ik denk wel dat we daar geluk mee hebben ge-
had!
Na het afscheid nemen van de Tunesische fa-
milie en het afgeven van een kado op de laat-
ste dag, kregen we nog eenmaal te eten. Dit
afscheidsmaal wat er voor ons gekookt was,

was iets minder smakeliik dan al het vorige
heerlijke eten. Misschien als we van te voren
niet hadden geweten dat we schapemaag ge-
kookt in henna-kruiden zouden eten, dat het
dan beter gesmaakt zou hebben? Ik vrees van
niet; het smaakte zoals het rook en er uitzag:
NIET!

Normafe werefd

Vervolgens nog een tentoonstelling van al ons
gemaakte werk, waarbij de Tunesische televi-
sie kwam filmen en toen kon de terugreis be-

ginnen. Er werd besloten om een nachttrein te-
rug naar Sausse te nemen, omdat het vliegtuig
om 8 uur 's ochtends vertrok. Tijdens deze
treinreis werden we nag een keer lastig geval-
len door bezopen mannelijke studenten, maar
verder verliep de terugreis goed. Moe moor
voldaan kwamen we weer aan op Schiphol en
waren we weer terug in de 'normale' wereld.

Tessa Hofman

/\
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Lange tijd was de dokter in zijn witte jas
en uitgerust met stethoscoop als halsket-
ting een gezaghebbend personage, die
per definitie gelijk had en waarbij tegen-
spraak gelijk stond aan insubordinatie.
Die tijd is geweest. Maar wie er ook ge-
weest zijn, volgens schattingen, dat zijn
de 3000 patiënten per jaar die als gevolg
van vermijdbaar dan wel verwijtbaar
medisch handelen overlijden. Nu kun je
uiteraard bij de door de gezondheidsju-
rist en rechtssocioloog Verkruisen re-
centelijk gepubliceerde schattingen een
aantal kanttekeningen maken. In
Nederland wordt er geen statistiek bij-
gehouden van door medisch falen over-
leden patiënten en ook de 25.000 men-
sen, die als gevolg van hetzelfde feit, let-
sel zouden oplopen, staan niet centraal
geregistreerd. De heer Verkruisen heeft
zich dus, zoals al weer eerder geschied-
de, moeten baseren op buitenlandse ge-
gevens. De Inspectie voor de
Gezondheidszorg registreert het aantal
vermijdbaar medische fouten en de ge-
volgen daarvan niet. Die worden door
klachtencommissies - als men al een
klacht indient - afgehandeld en verzeke-
ringsmaatschappijen keren schadebe-
dragen uit, ook zonder die gegevens er-
gens centraal op te slaan.
Maar toch, 3000 dodelijke slachtoffers
is een veelvoud van het aantal jaarlijkse
verkeersdoden en 25000 - laten we zeg-
gen medische gewonden - is toch geen
onaanzienlijk aantal. Ook als de schat-
tingen aan een te hoge kant zouden zijn,

GE:L.UI<KIG HEEFT Gal>

De: MENS zó 6ESCHAPEN DAT
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E"R EEN DIKKE BOTe:/<.HAM A"'N
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DE DOKTER

zelfs al ze maar half waar zijn, dan nog
is er reden tot ernstige verontrusting.
Dezer dagen zat Uw columnist in de
wachtkamer van een specialist, waar een
zacht muziekje de wachtenden kennelijk
op hun gemak moest stellen. Ik vroeg
mij af hoeveel van de aanwezigen er niet
gezeten zouden hebben, als ze een ade-
quate medische behandeling hadden on-
dergaan. De kans dat je in de wachtka-
mer van de dokter tegenover een slacht-

offer van medisch falen zit is im-
mers heel wat groter dan de kans
dat je een grote prijs in de
Staatsloterij krijgt. Zou ik het
eens vragen? Of, wat nog beter
leek: straks bij het consult de
dokter zelf aan de tand voelen?
"Dokter, mag ik nog iets vragen:
hoeveel mensen hebt U verwijt-
baar dan wel vermijdbaar om
zeep geholpen dan wel van een
letsel voorzien?". Ik heb dat
maar niet gedaan: de medicijn-
man in kwestie kon wel eens
boos worden en met minder dan
de gewenste aandacht aan mijn
mankementen schenken. Maar
misschien ben ikzelf alreeds
slachtoffer. Op stuk van zaken
weet ik na vier maanden consul-
taties en onderzoeken nog steeds
niet of de pijn in mijn been uit
mijn rug, heup, knie dan wel her-
senen komt. Maar als ze straks
concluderen dat dat ledemaat er
beter af kan, dan is het toch de
hoogste tijd te vragen of ze wel

het goede linkerbeen willen amputeren:
van medisch specialisten is immers be-
kend dat zij meer rechts dan links geo-
riënteerd zijn, iets dat wel meer met hun
financiële verdiensten dan met de aard
van hun bezigheden te maken zal heb-
ben. Maar in alle ernst: je moet op dok-
ters kunnen vertrouwen, zoals je dat
ook op de buschauffeur van lijn zeven
doet en de talloze andere - vaak minder
goede betaalde - beroepsbeoefenaren,
tenzij je aan Jomanda de voorkeur geeft.
Onze doktoren zijn kleine ondernemers
die het produkt gezondheid leveren.
Zou het geen tijd worden voor die bran-
che een echt objectieve, uit externe des-
kundigen bestaande, keuringsdienst
voor waren op te richten? Misschien
kan daarnaast dan nog een criterium
voor bijzondere vakbekwaamheid ont-
wikkeld en uitgereikt worden. Het gaat
immers niet om zo maar een artikel,
maar om het door iedereen gevraagde
produkt dat gezondheid heet. Met name
zo'n vaardigheidskenmerk voor behan-
delaars van kwakkelend, maar levend
mensenvlees is niet te veel gevraagd, als
we ons realiseren dat we voor behande-
laars van dood beesten vlees al wel een
onderscheid maken tussen gewone en
keurslagers.

Leon Weeke.

(Leon Weeke was directeur van het
Studiecentrum voor Vredesvraagstuk-
ken van de KUN, en blijft na zijn pen-
sionering als polemoloog verbonden aan
het SVV)



RUIM AANBOD
ZOMERFILMS

Het is weer tijd voor de grote zomer-marathon, want aanleiding om naar de
bioscoop te gaan is er altijd. Openluchtvoorstellingen op tal van plaatsen in
ons land, of gewoon premieres van splinternieuwe films, alsof de mussen
niet van het dak vallen ...
Aanbod is er genoeg, en een lekkere film kan een mooie afsluiting zijn van
een ommetje in de zwoele avondlucht, of een avondje op een terras. Schuilen
voor de regen kan natuurlijk ook!

EERST DE ROMANTICI
INVENTlNG THE ABBOTTS gaat
terug naar de jaren vijftig in Amerika.
Een weduwe met twee opgroeiende
zoons woont tegenover een rijk gezin
met drie dochters, ook in de huwbare
leeftijd. Omdat de oudste van de twee
jongens denkt dat de rijke, arrogante
buurmen de hand heeft gehad in de
dood van zijn vader, wil hij uit wraak
proberen een van de buurmeisjes aan de
haak te slaan. De oudste wil best, maar
wordt door paps van huis gestuurd
(toen kon dat nog ... ). De tweede heeft
een ongelukkig huwelijk en is dus aan-
vankelijk ook wel in voor zijn avances.
Als ze bij nader inzien toch maar naar
haar man teruggaat, moet het nummer
drie maar worden. Helaas heeft de
jongere broer ook zijn oog laten vallen
op deze gazelle, en dat veroorzaakt een
hevige aanvaring. Vooral de broeierige
sfeer van die tijd plus het duidelijk
aanwezige klassenverschil komen mooi
uit de verf. Let verder op joaquin
Phoenix, broertje van de overleden
River, en ook in het echt verloofd met
Liv Tyler die de jongste dochter speelt.

MARVINS ROOM ~

COLD COMFORT FARM ..•...•.

..•.INVENTING THE ABBOTTS

In COLD COMFORT FARM, naar een
Engelse roman uit de jaren dertig, be-
sluit een meisje van een jaar of twintig
om na de dood van haar ouders op het
platteland te gaan wonen, bij verre fami-
lie. Ze hoopt er inspiratie op te kunnen

doen voor een boek. Ze stuit op een
goudmijn, want over een godsdienst-
waanzinnige oom, een excentrieke oma,
een depressieve tante, een zwanger
dienstmeisje en een oogverblindend
knappe neef valt heel wat te noteren. Ze
zou bijna haar eigen geluk
vergeten ...Aardige film, zeer Brits, met
een paar mooie rollen.

MAR VINS ROOM combineert voor
het eerst de talenten van Diane Keaton
en Meryl Streep, aangevuld met de zeer
begaafde Leonardo DiCaprio, die in zijn
korte leven al heel wat memorabele figu-
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T SET lT OFF

TT LOVE AND OTHER
CATASTROPHES

TTT A TO UTE VlTESSE

ren heeft geportretteerd. Keaton speelt
een ongetrouwde vrouw die voor haar
bedlegerige vader en haar getroubleerde
oude tante zorgt. Als blijkt dat ze leuke-
mie heeft, spoort ze haar zuster op, om
haar medewerking te vragen bij een
beenmergtransplantatie. De zuster is al
twintig jaar niet thuis gewest, en heeft
een uitermate dwarse zoon van een jaar
of zeventien, en ook nog een kleiner jon-
getje. Aanvankelijk verloopt de ontmoe-
ting tussen de beide dames stroef, maar
je voelt al aankomen dat de jongere na
een heleboel uitpraten over en weer, de
zorgtaken van de oudere zus zal gaan
overnemen, als het met die transplanta-
tie niks wordt. In feite een draak van een
verhaal, maar dankzij de mooie cast
toch zeer de moeite waard.

Uit Frankrijk komt A TOUTE VlTES-
SE, een produktie over een groepje jon-
geren die om elkaar heen draaien en nog
alle problemen van de liefde door moe-
ten. Centraal staat Quentin, een jonge
schrijver die succes heeft met zijn eerste
boek. Een allochtone Parijzenaar wiens
vriend kort geleden is verongelukt, reist
naar het Zuiden en ontmoet de schrij-
ver. Hij valt als een blok voor hem,
maar dat doet studente Julie ook. En
dan is er nog de roekeloze Jimmy, die op
een motor scheurt en met wie Julie zich
troost als Quentin naar Parijs vertrekt
voor de promotie van een nieuw boek.
Maar ook op die relatie rust geen zegen.
Een typisch Frans filmpje met veel ge-
praat, maar heel aardig gespeeld.

Minder somber is de Australische pro-
duktie LOVE AND OTHER CA TA-
STROPHES, die ook al helemaal over
jongeren gaat, ditmaal een groepje stu-
denten dat met alle voetangels en klem-
men van het leven aan de universiteit te
maken krijgt: kamernood, op tijd in-
schrijven, bureaucratisch beleid, en na-
tuurlijk ook liefde, in alle soorten. Beetje
vermoeiend, maar tegelijk wel heel amu-
sant.

In ADDICTED TO LOVE spelen
Matthew Broderick en Meg Ryan twee
wanhopige types die allebei door hun
geliefde in de steek zijn gelaten. De weg-
lopers vinden elkaar namelijk veel leu-
ker. Terwijl Ryan en Broderick verbeten
de gangen van hun ex-en nagaan, wor-
den ze langzaam maar zeker verliefd op
elkaar. Geen verrassing in een Ame-
rikaanse film, want zij zijn de beroemde
sterren, dus daar moet het happy mee af-
lopen in een romantische komedie.



BEAN .•.

TESIS .•..•.

TU RBULEN CE .•..•..•.

SPANNING EN SENSATIE
De makers van UNDERWORLD heb-
ben heel goed naar het werk van
Quentin Tarantino gekeken, maar een
kopie wordt natuurlijk nooit een origi-
neel. Ene Johnny komt na zeven jaar uit
de gevangenis, en zint op wraak vanwe-
ge een aanslag die er op zijn vader is ge-
pleegd toen hij zelf achter de tralies zat.
In de bajes heeft hij psycho-therapie ge-
studeerd, wat hij in gesprekken voortdu-
rend etaleert. De film speelt zich geheel
af op vaderdag. Johnny verdenkt zijn
beste vriend in feite van de misdaad,
maar hij wil eerst alle andere mogelijk-
heden uitsluiten. Daarnaast reageert de
onderwereld heftig op de willekeurige
schietpartijen waarmee Johnny laat we-
ten dat hij terug is. 't Ziet er erg mooi uit
allemaal, maar de grimmige en tegelijk
lichtvoetige humor van Tarantino mist
de film ten enen male.

De Amerikaanse film SET IT 0 FF is de
tweede 'zwarte meidenfilm' die we bin-
nen korte tijd te zien krijgen, en wat mij
betreft wint hij de vergelijking met
Waiting to Exhale met glans. Vier Afro-
Amerikaanse vriendinnen worden alle-
maal op hun eigen manier klemgezet
door de meedogenloze maatschappij. Ze
besluiten een bank te beroven als tegen-
zet. Maar nadat het de eerste keer prima
is gelukt, krijgen ze de smaak te pakken.
Natuurlijk loopt het fout, en de uitein-
delijke ontknoping is weer typisch die
van een mannenfilm. Maar de toon is
sympathiek, en al is de probleemstelling
niet erg genuanceerd, de rollen van de
dames worden, zeker door Queen
Latifah en Jada Pinken, uitstekend inge-
vuld.

In de spaanse produktie TESIS gaat een
studente communicatie-psychologie, die
geobsedeerd is door geweld in de media,
op zoek naar films met voorbeelden. De
professor die er een voor haar uit het ar-
chief van de universiteit belooft te halen,
wordt de volgende dag dood in het film-
zaaltje aangetroffen. De studente neemt
de film mee, en draait hem af in het huis
van een jongen die een bijna ziekelijke
belangstelling voor hetzelfde onderwerp
heeft. De film blijkt een z.g. 'snuff-mo-
vie' te zijn, en de vrouw die er in wordt
vermoord, is een bekende van de jongen.
Als ze dieper graven, leidt het spoor al
snel naar de leiding van de universi-
teit ...Een zeer actueel onderwerp, uitste-
kend van sfeer en spannend in beeld ge-
bracht.
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In het Nederlands Filmmuseum aan het
Vondel park in Amsterdam wordt de he-
le maald juli een retrospectief vertoond
van thrillers van grootmeester ALFRED
HITCHCOCK.

RAMPEN
Dan een voorproefje van het genre ram-
penfilms, waarvan u er in de loop van
het jaar nog ettelijke kunt verwachten.
In SPEED 2, ook weer van landgenoot
Jan de Bont, wordt een cruiseschip ge-
kaapt. De opvarenden, onder wie
Sandra Bullock en vriendje Jason Patric,
houden het niet droog ..

TURBULENCE vertelt het even on-
waarschijnlijke als spectaculaire verhaal
van een vliegtuig dat op Kerstavond een
seriemoordenaar moet vervoeren.
Eenmaal in de lucht, weet hij zich met
een list van zijn bewakers te ontdoen.
Binnen korte tijd zijn die vermoord,
evenals de beide piloten. Aan de stewar-
dess de taak om zich de moordenaar van
het lijf te houden en ook het vliegtuig,
met steun vanaf de grond, veilig te laten
landen. En dat allemaal ook nog eens in
zwaar weer!

VOORDE KIDS
Zonder aarzelen durf ik FLY A WAY
HOME de mooiste film van de zomer te
noemen, voor kinderen van acht tot
tachtig. De hoofdpersoon is n.l. een
meisje van veertien, maar haar proble-
men en avonturen worden niet op een
kleutertoon verteld. Als De Nieuw-
Zeelandse Amy haar moeder verliest,
moet ze in huis bij haar Canadese vader,
een excentrieke uitvinder/kunstenaar,
van wie ze totaal vervreemd is. Amy
dreigt weg te zakken in een depressie, tot
ze op een dag een nest verlaten ganze-ei-
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eren vindt. Ze mag ze houden, en broedt
ze met een lamp uit. De gansjes geven
haar leven weer inhoud en kleur, want
ze volgen Amy overal omdat zij de eerste
is die ze zien, en ze haar dus als hun
moeder beschouwen. Als de tijd van de
vogeltrek nadert, bouwt haar vader
twee vliegtuigjes, waarmee ze de ganzen
een stuk op weg helpen naar hun verre
reisdoel. Ze halen overal waar ze ko-
men, het journaal...De film is schitte-
rend van balans, betoverend opgeno-
men, en Jeff Daniels en Anna Paquin
(die een Oscar kreeg voor haar rol in
The Piano, toen ze tien was) spelen
weergaloos mooie rollen. Dat alleen de
cameraman een Oscr-nominatie kreeg
zegt heel veel over degenen die de prijzen
mogen toekennen ...

InJUNGLE TO JUNGLE wil een effec-
tenmakelaar scheiden, om met zijn
vriendin te kunnen trouwen. Zijn vrouw
woont echter in het tropisch regenwoud.
Als de man er na veel gedoe aankomt,
blijkt ze een verrassing voor hem te heb-
ben: een zoon van wie hij het bestaan
niet kende. Het kind is opgegroeid als
Indiaan. Toch gaat hij met zijn vader
mee naar die andere jungle, de steen-
woestijn New Yark. Vanzelfsprekend
doen zich daar de nodige hilarische mis-
verstanden voor, maar ook hier komen
vader en kind uiteindelijk nader tot el-
kaar.

Tenslotte wordt deze zomer LADY EN
DE VAGEBOND, een Disneyfilm van
jaren geleden, opnieuw uitgebracht. Het
rashondje Lady heeft het heerlijk, tot
haar baas en bazin een baby krijgen. De
oppas is een strenge dame die niks van
zo'n 'vies beest' moet hebben. Lady
zoekt haar heil dan bij de straathond
Vagebond, die haar de kneepjes van het
echte leven wel even zal bijbrengen. Een
tikje tuttig ingesproken nu en dan, maar
wel lief getekend.

~ FLY AWAY HOME

LACHEN!
BEAN is de eerste speelfilm met Mr.
Bean in de hoofdrol. Deze Britse breke-
been, gecreëerd door Rowan Atkinson,
kan zich wereldwijd in een enorme pop-
ulariteit verheugen. In de film reist hij
naar Amerika, waar hij abusievelijk
wordt aangezien voor een kunstkenner.
Overal waar hij zich vertoont, zaait hij
verwarring of erger.

In PRIVATE PARTS vertelt de
Amerikaanse discjockey annex radio- en
televisiemaker Howard Stern zijn eigen
levensverhaal. Van een onhandige tiener
waar niemand iets in ziet, groeit hij uit
tot de meest geliefde en brutale talk-
show-host van Amerika. Helaas heeft
Stern zich voor zijn film beperkt tot uit-
sluitend erotische gewaagdheden, ter-
wijl hij in werkelijkheid veel politiek in
zijn teksten verwerkt. Ook zijn aanbe-
den gezinnetje komt komt ruim aan bod.
Hij heeft duidelijk een enorm
Amerikaans publiek willen behagen,
maar voor Europeanen is het resultaat
nogal melige kost.

EN OOK NOG ...
In IOHNS zien we hoe twee jonge man-
nefijke prostituées in een zonovergoten
Los Angeles het hoofd boven water pro-
beren te houden. In een half-documen-
taire stijl worden de jongens door de ca-
mera gevolgd. De een is een geroutineer-
de vakman, die door nauwelijks meer te
shockeren is. De andere, veel jonger, ziet
weinig andere .mogelijkeden sinds zijn
vader heeft gezegd dat hij 'pas weer
thuis mag komen als hij niet homofiel
meer is'. Ze kunnen het samen steeds be-
ter vinden. Maar juist als ze hebben be-
sloten om te stoppen, wordt de oudste
vermoord door zijn laatste klant, die
niet weten wil dat hij jongens prefereert.
De jongste wacht tevergeefs op het sta-
tion, dat hun uitweg naar een beter be-
staan had moeten worden. Kalm, bijna
koel verteld, aangrijpend document hu-
mam.

Leonore van Opzeeland



5. opspelen,
spoelen,
spelen,
elpen,
leep,
eel,
el,
e,
er,
Ier,
rite,
griet,
gieter,
veertig,
tipgever.
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7. importeur,
accountant,
herbergier,
scheepskok.

6. lerares,
dirigent,
exporteur,
kinderjuffrouw.

UITSLAGEN
VAN DE PUZZELS

4. Roddelen,
rodelen,
doelen,
delen,
deen,
een,
en,
e,
en,
ven,
even,
leven,
eleven,
nevelen,
knevelen.

2. peloton,
losgeld,
toestel,
nadelen.

3. keuring,
bruisen,
inleven.

1. knevels,
overste,
klotsen.

DAGBOEKBEELDEN
'Niet-bestaan is de regel, bestaan
de uitzondering. Alles zal me
overleven en vervolgens zal niets
meer overleven. Er is een aarde,
even. En dan? Wat betekent dit
alles? '
Vragen als deze stelt Alstein,
pseudoniem van Marc van
Alstein (Antwerpen, 1947), bij
tientallen in zijn jongste boek De
engel van Simbergis dit nu de
wereld? Het is gebaseerd op de
dagboeken die hij bijhield van
1987 tot 1996. Maar de lezer
krijgt niet simpel die notities on-
der ogen, nee, die zijn herschre-
ven, daar is in geschrapt en aan
geslepen, steeds opnieuw. \'\Tant
de auteur vindt zichzelf eerst kij-
ker, dan schrijver: Het is omdat
ik schrijf dat ik beter kijk.
ZO/Ider woorden was ik blind.
Waarnaar kijkt Alstein en welke
beelden wil hij met zijn woorden
oproepen? Naar de wereld die is
zoals ze is, maar vanuit een niet
aflatend verlangen haar te zien
zoals ze zou moeten zijn, en wel
liefdevoller. Naar mensen zoals
ze zich voordoen, zoals ze wer-
kelijk zijn en zoals ze zouden
willen zijn. Hij verbeeldt zijn
ontmoetingen met mensen, bij-
zondere plaatsen, kunst en lite-
ratuur tijdens zijn reizen naar af-
gelegen oorden in Schotland,
Frankrijk, Transsylvanie en
Finland. Het zijn zeer korte 'ver-
halen', van een paar zinnen tot
hooguit een paar bladzijden,
waarin geen wo orde teveel staat,
noch te weinig. Sommige las ik,
met tussenposen, drie vier keer,
zoals dat over het buitengewoon
intrigerende fresco De gewonde
engel, dat Hugo Simberg in
1907 schilderde in de kathedraal
van Tampere in Finland (in
kleur op de omslag afgebeeld).
Een heel bijzondere schrijver de-
ze Alstein, van wie ik nog niets
had gelezen en naar wiens eerde-
re boeken ik nu echt nieuwsgie-
rig ben geworden.
Alstein: De engel van Simberg.
De Pram, Baarn 1997. Geb.SO
blz. f32,50. (FS)

Frank Spoelstra

Eenzaamheid- De positieve en
negatieve kanten van het alleen
zijn.
In het eerste hoofdstuk, Lijden
aa/I eenzaamheid, stelt Wie land
dat dit lijden hoort bij het mens-
zijn en dat het van alle tijden is.
Ze licht dit toe aan de hand van
voorbeelden uit de literaire en
beeldende kunst- o.a. het
Gilgamesj-epos, Mozes'balling-
schap, Oriana Fallaci's roman
'Een man', Degas' schilderij
'Strijkende vrouw' en Grimms'
sprookje 'Hans en Grietje'-, als-
ook met clientbehandelingen uit
haar psychotherapeutische prak-
tijk. Ze concludeert onder meer
dat het
'voor de meeste mensen makke-
lijker is zichzelf als slachtoffer te
zien dan als motor van hun ei-
gen lot'.
In het tweede hoofdstuk, Het
zoeken van eenzaamheid, komen
de positieve kanten, en de daar-
bij behorende verleidingen en
gevaren, van het zich (tijdelijk)
uit de wereld terugtrekken aan
de orde. Opnieuw met veel boei-
ende historische voorbeelden-
o.a. Boeddha, de heilige
Antonius, Jezus, Petrarca,
Rousseau, Thoreau, Nietsche en
het sprookje' Assepoester' - en
haar eigen clientbehandelingen.
In het derde en laatste hoofd-
stuk, Psychotherapie en een ka-
mer voor jezelf, maarkt Wielant
met veel voor iedereen herken-
bare voorbeelden duidelijk dat
eenzaamheid niet alleen schrik-
aanjagend en verlammend hoeft
te zijn, maar ook als een vrucht-
bare en creatieve toestand kan
worden ervaren. Sterker:
Eenzaamheid is een noodzakelij-
ke voorwaarde voor elke vorm
van ontwikkeling.
Joanne Wieland-Burston:
Eenzaamheid. Vert.
Ad.J.Koekoek. Ambo, Baarn
1997. GeilI. 197 blz. f.34,90.
(FS).

Joonne Wie/ond,Sufston

Ambo

EENZAAMHEID
Aan het einde van de twintigste
eeuw is de westerse samenleving
naar een nieuw stadium ge-
groeid: de singels-maatschappij,
een samenleving van niet of
nauwlijks meer gebonden indivi-
duen en onvolledige gezinnen.
Een van de psychologische as-
pecten van zo'n sterk geindivi-
dualiseerde samenleving is de
toegenomen eenzaamheid van
mensen. Een eenzaamheid die
vaak totaal verschillend wordt
ervaren: we hebben haar nodig
en we lijden eronder, we zoeken
haar op en we vluchten er voor
weg. Over dat merkwaardige
verschijnsel schreef de analys-
tisch psycholoog Joanne
Wieland-Burston (di8e ook lite-
ratuurwetenschap en kunstge-
schiedenis studeerde) het zeer le-
zenswaardige boekje



waar hebben we het eigenlijk over?

EUTHANASIE,

Het recht om zelf over je leven te beschikken, zelf te
bepalen hoe je je leven vorm wilt geven, staat als
beginsel van humanistisch denken altijd vooraan in
publicaties. Logisch: als je geen hogere macht erkent, die
invloed uitoefent op het leven van de mens, dan zal die
mens het zelf moeten doen. Eigen keuzes maken, Wat
vind je er zelf van, Je leven zelf inrichten , het zijn
lang niet alleen de (bewuste) humanisten die dit soort
termen gebruiken. Zolang het om het leven gaat zullen
maar weinig mensen hier bezwaar tegen hebben, immers
ook zij die volgens wetten en regels van een godsdienst
leven maken daarmee een eigen keuze, luister maar naar
deEG.

Jaan Merens

over euthanasie, hulp bij zelf-
doding, de pil van Drion. De
Nederlandse bevolking blijkt
goed na te denken en goed op
de hoogte. Er wordt scherp
onderscheid gemaakt tussen
wat nog net wel en wat niet
meer kan. Het boek kan een
waardevolle steun zijn bij het
eigen denken en dus bij een
goede oordeelsvorming over
ons aller leven en het einde
daarvan.

JooP van Holsteyn, Margo
Trappenburg: Het laatste
oordeel. Meningen over de
nieuwe vormen van euthana-
sie. Ambo, Baarn 1997.
f 29,90. (JM)

Het novemer vorig jaar ver-
schenen boek "Het laatste
oordeel" geeft een overzicht
van de mening van het
Nederlandse volk over aller-
lei nieuwe vormen van le-
vensbeëindiging. Ook voor
degenen die de tabellen en de
meer technische passages
over de onderzoeken zelf niet
willen lezen, is dit boek dat
helpt bij het eigen denken

sen in leven blijven van wie
dat vroeger voor onmogelijk
gehouden werd. Tegelijker-
tijd weet iedereen dat wij sa-
men de kosten daarvan dra-
gen en wil men daar ook wel
iets over te zeggen hebben.
En de meest ellendige situ-
aties blijken onderwerp voor
zoiets als emotie-TV. Op een
of ander moment krijgen we
er allemaal mee te maken, dat
is zowat de enige zekerheid
die je hebt.

De samenleving wordt er niet
makkelijker op. Door de
vooruitgang van technische
mogelijkheden kunnen men-

In het gesprek over dit onder-
werp blijkt iedereen zijn
grenzen te hebben: dan komt
er een voorbeeld, of het nu
over de baby of over de be-
jaarde gaat, waar het gevoel
naar boven komt: zo ver mag
een mens niet gaan in het be-
schikken over het leven van
een ander. En vaak weet je
niet waarom juist dit voor-
beeld te ver gaat.

mensen om wie het gaat en
aan zeer grondige afweging
van medische, psychische en
geestelijke factoren.

Het gaat om de vorming van
de eigen mening en het ge-
sprek dat mensen met elkaar
voeren om die mening zo ge-
fundeerd mogelijk te laten
zijn. Dat is er niet eenvoudi-
ger op geworden. We spreken
allang niet meer alleen over
de oudere die na een lang le-
ven ondraaglijk lijdt en zelf
helder genoeg is om de vraag
om euthanasie te stellen. Het
gesprek gaat over demente
bejaarden die deze vraag niet
kunnen stellen, al dan niet in
het bezit van een euthanasie
verklaring, over ongeneeslijk
ziek te vroeg geboren baby's,
wie een leven van pijn en in-
validiteit, vaak ook geeste-
lijk, te wachten staat. En, nog
moeilijker, over mensen in
zodanige psychische nood die
hulp wensen bij het beëindi-
gen van het eigen leven.

Ook als is het de mens zelf
die over het eigen leven be-
schikt, over vorm en inhoud,
dan betekent dat niet dat hij
of zij over het leven van een
ander zonder meer kan be-
schikken. We doen dat na-
tuurlijk wel, in die zin dat al-
leen al onze aanwezigheid in-
vloed heeft op de mensen om
ons heen, maar echt beschik-
ken over leven en dood is heel
wat anders. Voor alle mensen
die het leven waardevol vin-
den, om wat ze meemaken,
voelen, zien, maken, zou het
dat voor alle anderen net zo
waardevol moeten zijn. En of
je nu een zwangerschap af-
breekt of een einde maakt
aan het lijden van een zwaar
zieke, je maakt het defenitief
onmogelijk dat dat leen
waardevol kan worden voor
de mens om wie het gaat.
Humanisten denken dus niet
zo simpel over zaken als
abortus en euthanasie. Wel
hechten ze groot belang aan
de mening, het gevoel van de

Zodra het om de grens tussen
leven en dood gaat worden
de opvattingen anders, en het
gesprek moeilijker. Als het le-
ven ervaren wordt als van
oorsprong afkomstig van of
gegeven door een hogere
macht dan kun je daar, ook
al gaat het om je eigen leven,
niet zo maar een einde aan
maken. Over abortus laait de
discussie telkens weer op en
over euthanasie is het laatste
woord nog niet gezegd. Ook
humanisten discussiëren mee,
met een geheel eigen invals-
hoek.
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Elke organisatie heeft ze,
of is ijverig bezig ze te ontwikkelen:
gedragscodes!
Regels waarin staat hoe medewerkers
zich hebben te gedragen.
Ook militairen kennen de gedragscode
voor de krijgsmacht.

Waarvoor is die nodig?
Kun je een peloton, compagnie, organi-
satie
in stand houden met 'n gedragscode?
Zou dat kunnen?

Waarvoor is die nodig?
Kun je samen-werken, samen-leven,
regelen en in goede banen leiden
met regels en voorschriften?
Zou dat kunnen?

Waarvoor is die nodig?
Wat kun je met codes, regels of voor-
schriften?
Waarvoor dienen die?

Ik vraag me af:
Kan een organisatie in
stand blijven als alle
medewerkers zich
niet op de eerste plaats
richten op hun inner-
lijke codes?

Ik vraag me af:
Kan er ook maar iets
van samen-werken en
samen-leven terecht
komen zonder het
besef:
dat al die andere
mensen noodzakelijk
zijn om te kunnen
leven, overleven en te
werken?

Ik vraag me af:
Kan er ook maar iets
van samen-werken en
samen-leven terecht
komen zonder 'n ge-
wone fatsoensregel als:
"Wat gij niet wilt wat u geschiedt, doe
dat ook een ander niet!"

Ik vraag me af:
Kan er ook maar iets van samen-werken
en samen-leven terecht komen zonder
innerlijke codes die je zeggen:
" Zoiets, dat doe je gewoon niet!"

Ik vraag me af:
Kan er ook maar iets van samen-werken
en samen-leven terecht komen zonder

die codes die zitten in traditionele woor-
den als:
goede omgangsvormen, respect voor ee-
nieder, gewoon fatsoen.

J1;:vraag me af:
Kan een organisatie in stand blijven als
niet veel nadruk en aandacht gegeven
wordt aan het activeren van innerlijke
codes?
Wat vraagt jij je af?

Steven
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