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Verschillen tussen mensen

~

llcmaal ccn ander velletje, nou en?
\Iensen zijn alk'Jllaal eender, de l'en
"an wel wat meer dan een ander, maar

dat zit dan in dl' functie of in de opleiding.
\Ve zijn allemaal /olelijk (of zijn wc gelijkwaar-
dig?). 'Trouwens, \•...at mensen thuis doen,
moeten ze zelf weten, daar oordelen \ve niet
over, ja, als burger werken hij Defensie, tjsa,
dat geeft wel wat verschil. Of (,CI1 generaal,
die verschilt ook wel wat van ieder ander en
sommige BBrefs, die lijken ook nergens meer
voor te deugen. En dan al die vrouwen, nou
daar hadden ze nooit aan moeten beginnl'n,
die worden voorgetrokken en bij selectie
hol'fdl'n ze ook al llergcllS aan Ie voldoen.
Daar heb je niks aan. Of homo's bij gevechts-
eenheden, dat gaat natuurlijk niet. Ach nee,
we hadden het over het velletje, de kleur, dus.
Nee, die maakt erht niets uit. Als ze zich maar
gedragen als Hollanders, dus een :Vloslim uit-
zenden naar Bosnië, missrhien is dat toch
niet echt handig.'
\Vat een onzin kletsen we toch tegen elkaar,
of klopt het soms best?

Om nu eens g(ll'd na te dl'nken over al dezl'
(vermeende) verschillen nodigden de
Universiteit van Humanistiek en de Dienst
Humanistisch Gl'estelijke Verzorging
Dubravka Zarkm' (o.a. met geld van het
Ribbius Pelletierfonds), denker en onderzoe-
ker uit het voormalige Joegoslavie. uit om de
discussie over gen der en geweld aan de
Universiteit en binnen Defensie aan te zwen-
gelen. Ze gedt workshops, verzorgt lezingen,
schrijft artikelen eTl organiseert een symposi-
um in december over het onderwerp. Helaas
is ze door ziekte niet in staat om voor Thema
5 een bijdrage te leveren.
De term 'gender' is lastig te omschrijven. Het
gaat om de verschillen tussen mensen die
niet biologisch bepaald zijn. Het gaat niet al-

II~-r
leen 'om niet~biologische verschillen tussen

~J '-...,j ,
mannen en vrouwen, maar ook klassever-
schillen, etnische, homo/hetero, stadsinvloe-
den of agrarische achtergrond. religieuze ver-
schillen. Voordat de oorlog in Joegoslavië uit-
brak bestond de groep 'Moslims' niet. Er
waren veel gemengde huwelijken en men
woonde samen in een straat en maakte soms
wel onderscheid, maar het was toen niet te
vergelijken mcl de scherpte van nu. Zolang
alle schapen lIlak zijn gaan er veel van in een
hok. Zarkov kwam naar Nederland en werd
zich al aan de grenspost griezelig bewust van
de veranderde tijden: als Servische is ze in-
eens een allochtoon. Ondanks haar witte vel-
letje en haar donkerrode krullen.

Zarko,,'s lessen gaan over de invloeden die
uitgaan van verschillen tussen mensen en
hoe die door de media gebruikt ' ••..orden of
hoe ze daarin terug te vinden zijn.

Bijvoorbeeld:
Zarkov legde de nieuwsfoto's uit Vrij
l\ederlands van na de bombardementen
naast elkaar: C1inton wordt vriendelijk en
toegankelijk afgebeeld, Serviërs en Milosevic
zien er altijd nors en naargeestig uit. l\'"et
geen eigen schuld dikkt' bult. maar het komt
dichtbij. Zo kunnen stereotyperingen ge-
handhaafd blijven en krijg je weinig tegengas
0111 je eigen oordeel bij te stellen.

Ander voorbeeld:
Vrouwen worden bijna op alle foto's uit de
oorlogsgebieden huilend, verlangend en hul-
peloos getoond. In geschreven teksten is het
al niet veel beter. De verhalen owr de oorlog
worden geschreven door mannen over de sol-
daten en die vertellen hoc belangrijk die oor-
log voor Zl' is en hoe erg ze het vinden dat
hun vrouw cn kindercn thuis op hen moeten



Zowel slachtoffer zijn
als dader, dat klopt

niet in het plaatje van
de echte krijger
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wachten, l1laar helaas de strijd op ht'l (lor-
10gSgc!lil'd rm'pt harder. Dal hun vrouw het
huishoudl']} gewoon runt en olllkrtussl'll ,11-
Ierki cOlllitl'S opricht. Ueding en \'ol'dsl'lpak-
ketten verzarlwlt en \'t'rstuurt, opvangn'ntra
nlOr kinderen organiseert, zodat andl'n' vrou-
wen kunnell \H'rkl'11,daarvan !loor je nil'ls
in de kranten of tijdschriften.

Uil een ander ondl'r/ol'k hlijkt d.lt dl' aanwe-
l.iglll'id van vrouwmilitairen in de Colfoorlog
i\ gehruikt om plotsklaps iJl de kranten te \'l'r-
tdlen hoc de Arahisdll' vrouwen eeJl a.mtal
rt'dltl'll nid hl'bbetl dil' dl' Amerikaanse
HOUW wel heeft. :VlaMhol' het verder met dl'
Amerikaanse vrouw in Iwt leger gaat, ook
daar hom jt' dan verder nids over.
Voor mannen zijn sterl'otyJll'Tl minstens zo
lJl'!,erkl'lld overigens, Ook als man moet je
voldm'n aan de verwachting \,111dl' goede
mililair. Fn dan denk ik dat l'l'n soldaat zich
net ids lllet'r JIl<lgveroorloven dan l'en ofl1-
CÎl'r,maar ze zitten allebei crg vast aaJl wat bij
eell krijgsman past.

In dl' verhalen over seksueel gey.,'eldgaat het
bijna altijd over \"rouwt'Jl dil' misbruikt zijn.
Zelîs als er l'l'n artikel in een krant gl'schrevt'Jl
wordt n.a.\'. l'l'lI Dll-
derzot'k waarin ook
lil' mannen die mis-
bruikt zijn geteld l'11
gelHll'md worden,
hlijht dat in het ver-
IMal, nog \\'l'l melding
wordt gel1lddht d~lIdl'
elle tl'gl'llstamkr dat
bij dl' andere tegt'I1-

standl'r hl'dt gedaan. maar wordt lk l'igen
groep gl'heel buitt'n schot l-:e1lOudl'n,wdnt
zowd sladJloffcr zijn als dader, dat UDpt nit't
in het pl,latjl' Vdn dt' l'dHl' krijger. Dil' dm't
zoiets nil't l'n gl'weld onderga'ln is Itl'!elllaal
bl'schaml'lld. Bij heil komt zoiets dus nit't
voor. ~l't zo min als dat er in Zimbahwe ho-
moseksualiteit Iwstaat of dat .'\ederland Ilog
taboes heeft. Ik llloeitl' die hel kost om der-
gelijke misham1l'lingell tt' ho\'en te hollll'tl h
hierdoor vel'! groler dan wanncer ook ll1an~
nen ziek, zwak l']}misselijk mogen zijnen
\'efl1l'derd kUlllll'n wordl'n.

lil eetluilzendgehied hOlllt daar nog eens
Ollle houding naar lk plaatselijke be\'olhing
hij, waar we zo ollpartijdig mogelijk mee om
hdlOren te gaan.
Dl' intorrnatil' dil' we krijgl'n betreft vaak dl'
mi\stanlien in dil' landl'll. lltw H'rgaar je ki-
tCIl \'Il blijf je je ervan bewust Illt't wel hl'
waarden en normen je dil' feitl'll waardeert'!
I lol' crl't.'l'f je enige helderheid wnder dl'
compiL'xitdt uit het oog te H'rlil'zl'n"!

I\loeilijh, moeilijk, moeilijk. Wil' Iwblwn er
baat hij ah \\"t'OIlShouden aan dl' oude waar-
denen nOrtlll'n'! \Vaar waren die OOhdl\\.t'l'r

voor hedodd"! Om
goed en netjes en fat-
soenlijk te Il'wn
toch? En om geweld
zovt't'lmogdijk bui-
ten de deur te hou-
dl'n todl oo""!
En wl'lke wrschillell
zijn Ilollecht bedrei-
gelHl, want verschil-



De relnicht die je in
het weekend

tegenkwam kan
commandant zijn bij

de mariniers

kn doen we allemaal
toch. Wc wîllen zelfs
allemaal uniek zijn.
Wel eenheid in het
uniform, maar voor
dl' goede \\'aarlll'mer
zijn ook daar dl' wr-
schillen wel te onder.
scheiden. En dan niet
alleen in rangl'n en
onderdeelsgegevens
en dl' kkur of de vorm van de hoofddeksels.
Zo gaat Ill't ook in ons gedrag naar de bevol-
kingsgroepen in dl" landen waarnaar \ve uit.
gezonden worden. Kan onze Turkse collega-
soldaat ons niet vaker extra behulpzaam zijn
als er ineens door Vl'e[ Albanezen ook Turks
wordt gesproken? En kunnen we ook iets van
onze vl'rworvenheden, waar wc vaak zo trots
op zijn in het buitenland, laten zien door
juist wel een vrouwelijk rijder te laten pa-
trmlilleren (wat ook gebeurde overigens) en
een gay jongen met of zonder lang haar mee
tl' laten voetballen in het inmiddels homo-
bange Kosovo'!

\Vanneer mag rekening houden met de ander
ten koste gaan van je eigl'll principes. \Vl'l'r
een moeilijke vraag. En misschil'n wel dl' al-
Iermoeilijkste vraag is hoe wc samen een stap
verder komen. Want niet il'dl"reen heeft even-
veel last van ver.schillen of er juist voordeel
van l'n dus gaan de stappen om verder te
komen ook niet gelijk op.
Veel beeldvorming gebeurt zonder dat je het
goed en wel in de gaten hebt. De man in de
grote auto hodt die auto nil't zl'1fverdiend te
hebben, hij kan h~st van zijn vrouw zijn. De

kleine man in T-shirt
en een spijkerbroek
kan wel degelijk lij-
dens kantooruren ge-
neraal zijn. En de rel-
nicht die je in het
weekt'nd tegenkwam
kan cOlJlmandant
zijn bij de mariniers.
Of de man met het
pikzwarte gezicht

blijkt helemaal niet degene te zijn die geen
varkensvlees mag vanwege zijn geloof, dat
blijkt dan een blankt' vwuw te zijn.
Veranderingen vinden plaats of we nu willen
of niet. Ons koninkrijk is soms niet groter
dan de vierkante meter achter je computertje.
AI dl'ze vragen zult u tegenkomen in Thema
5, antwoorden zijn wellicht wat lastiger te
vinden.

J<aad.wrollw KarelI Joac1lim
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De kurk van de fles

Eward Koning, commandant van de BLStier-
compagnie van het lle Infanteriebataljon

Luchtmobiel'Garderegiment Grenadiers en Jagers'

]i maart 1998 werkte ik naast mijll joh als
commandant bij luchtmobiel in de wcek.
ends achter de bar in Utrecht. Ik was vijf

jaar getrouwd en al 13 jaar bij mijn vrouw in
die discotheek. Er werkte ook een jongen in
die discotheek waar ik het erg goed mct' kon
vinden. Ik ontdekte dat het niet alleen maar
vriendschap was, maar dat Tony eigenlijk
voortdurend in mijn gedachten was. Alles
leek normaal. maar hij was steeds 'on my
mind'. i'\atuurlijk merkte mijn vrouw dat cr
Ît'ts aan de hand ' •...as en op een avond vertel-
de ik haar toen ze ernaar vroeg over mijn ge-
voelens. Uiteraard was het een schok voor
haar. Ik was zelf ook in de war. Ik had nooit
geëxperimenteerd. Er was alleen dat gevoel

en het Vl'rlangen.
Nieuw en spannend,
maar 001\ verwar-
rend en verdrietig.
Het gekke was dat ik
wist waar het naar
toe zou gaan. Dat il\
ooit mijn gevoel zou
volgen t'n ik mijn
eigen 'ik' op de eer-
ste plaats zou zetten.
Maar ik wilde er
goed over nadenken
en een we!ovenv(l-

~ gen beslissing
nemen. Dat duurde
twee maanden en
daarna heb ik huis
en haard verlaten en
ben ik gescheiden
van mijn vrouw. Ik
moest gaan accepte-
ren dat ik anders was
en dit moest ik ook
tegen anderen gaan
zeggen. ramilie en
vrienden maakten er
geen probleem van,
maar ik zag er ont-
zettend tt'genop om

het op mijn werk te vertellen. Ik \,,'as ervan
overtuigd dat ze Iwt nooit zouden begrijpen
t'n ik dacht dat mijn voor~pocdige carrière
wel snel beëindigd zou worden. Niets van dat
al. Zelfs bij luchtmobiel kun jt' gewoon homo
zijnt'[l daarvoor uitkomt'n.'
'Ik zou in juli 1999 uitgezondcn worden naar
Kosovo met mijn eenheid, daarOIn dacht ik
dat ik hl'! bder V(lor TIle kon houdt"n. liet
moest niet groter worden dan het was en
mijn verhaal zou allet'n maar aneiden van dt"
werkelijkheid. Ik wilde Jllezelf bewijzcn dat ik
me daar in de hand zou hebben. Ik wilde
geen misbruik maken van mijn positie als
commandant, haas van 125 mannen. ~faar
toen was ik daar in Kosovo. Zeven dagen per
week, 24 uur per dag in een kleine gemeen-
schap. Alles kom je van elkaar te weten.
~fensel1 vertellen hun verhaal tegen je en
vragen ook heel direct naar jouw privé. En
toen heb ik het gedurende die uitzending
tegen wat mensen verteld, ongeacht rang of
stand. Zonder uitzondering reageerden zij
met: 'Ja, en? Is dat een probleem?'. Ze vonden
me kcnnelijk cen goeie baas en ze waardeer-
den mijn openheid en het vertrouwen. Ik heb
ze wel op het hart gedrukt het verhaal voor
zich te houden. Dat is ~::t'beurd. Het werd
geen issue, er werd niet over gepraat, terwijl
ze er toch mee hadden kunnen scoren! Door
deze ervaring durfde ik tegen het einde van
de uitzending de kurk van de fles te halen en
niet langer geheimzinnig over mijn homo-
zijn te doen. :\1aar hoe doe je dat? Ik wilde
het nit"t groter maken dan het was en ik zou
nooit op appèl openheid van zaken geven. Ik
besloot de olievlek gewoon groter te laten
worden. De negen mensen die ervan op de
hoogte waren heb ik carte blanche gegewn
om er met anderen over te praten. Dat ge-
beurde toen inderdaad onmiddellijk. De reac-
ties waren wederom zeer positief. 95% had er
geen probkem mee dat ik homo ben en de
rest hield zijn mond. Ik kreeg veel steun, juist
van de mensen die met me in Kosovo waren.
Zij besloten het voor me op te nemen als ze
in 1\"ederland zouden zijn. Xu, zes maanden
later wordt er af en toe een geintje gemaakt,
verder hoor ik er niks over. Ik heb het gevoel
alles onder controle te hebben. ik voel me
goed in mijn huidige functie. :\1ijn mensen
steunen me en daar ben ik ze dankbaar voor.'

Ewartt KOIIÎllg

*



Ik dacht dat ik me zou moeten
aanpassen

BiroJ Metin, korporaal bij het
beveiligingssquadron 640 op de Vliegbasis VoikeI.

1ben 25 jaar, ben getrouwd en heb een
kind. Ik ben geboren in Turkije en Iwh tot
mijn tiende in lstanhul gewoond. Mijn

vader is begin jaren 70 naar Nederland ge-
gaan als gastarbeider. Hij heeft hier altijd
hard moeten werken en op een gegeven mo-
ment besloten zijn gezin ook hierheen te
halen. Zo ben ik dus hier beland. Ik ben eerst
in een s("hake1klas terecht gekomen om
Nederlands te leren. Daarna heb ik de LTSgc-
daan. Daarna nog 2 jaar metaal op een ROe.
Maar omdat er toen weinig werk in de metaal
was, heb ik me aangemeld bij de Klu.
Ik dacht dat ik me erg aan zou moeten pas-
sen, omdat ik ervan uitging hoe hel er in het
Turkse leger aan toegaat met strenge disci-
pline en gehoorzaamheid. ~1aar dat viel ge-
lukkig erg mee.
Ik ben Aleviet. Alevieten zijn moslims die na-
tuurlijk in Allah geloven en alle moslimfees-
ten vieren (zoals het suikerfeest ter afsluiting
van de Ramadaan, het slachtfeesI). Verder
zijn Alevieten heel vrij. Ik drink bijvoorbeeld
-met mate- alcohol, ik kom nooit in een mos-
kee, ik doe niet mee aan dl' Ramadan.

Wij kennen wel een l2-daagse vasten. Dan
mogen we overdag geen water gebruiken,
geen vlees eten en dl' mannen mogen zich
t\vaalf dagen lang niet scheren. Toen ik dat
een paar jaar geleden hier aankaartte, werd ik
uitgelachen. Hier rondlopen met een baard
en nog wel bij de LB. Dat kon natuurlijk niet.
Ik heb het daar verder maar bij gelaten.
Ik heb de :\'ederlandse nationaliteit en voel
me helemaal Nederlander. Ik heb veel
:-\ederlandse vrienden. En als i\ederland in de
EK tegen Turkije moel voetballen, ben ik echt
voor Holland.
Toch word ik door mijn collega's hier nog als
Turk gezien. Dat merk je af en toe. Toen bij-
voorbeeld een paar weken geleden twee
Engelse hooligans door Turkse hooligans wer-
den doodgestoken, wordt er op die vuile
Turken gescholden en ook naar mij gekeken.
Daar ben ik natuurlijk niet blij mee.
Ik ben dus :\'ederlander, maar ben ook
Aleviet. En daar ben ik trots op.'

RilIUfslIIGn Gerard SIlef.\
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Waarderen van verschillen
Managing divcrsity kan alleen BY POWER!

ERSCHILLEN
IN OPLEIDINGNIVEAU

IN OPVOEDING

IN LEEFTIJD
JONGE EN OUDE MILITAIREN

IN FYSIEK GESTELDHEID

IN WERKERVARING
DENK AAN: PERSONEEL MET EN ZONDER UITZENDERVARING (

HERINTREDENDE VROUWEN / HORIZONTALE INSTROMERS

IN NATIONALITEIT
DENK AAN: DUITS/NEDERLANDS LEGERKORPS; WERKEN IN EEN

MULTINATIONALE TEAMS, EENHEID WORDT GEPlAATST

ONDER HET COMMANDO VAN EEN BUITENLANDS BATALJON

IN SEKSE

IN COMPETENTIES
IN WAPENS EN DIENSTVAKKEN

IN ETNISCHE ACHTERGROND

TUSSEN BURGERS EN MILITAIREN
IN SEKSUELE VOORKEUR

IN AANSTELLINGEN
BBT EN BOT I FULLTIME BAAN IDEELTljDBAAN

IN RELIGIEUZE ACHTERGROND
IN TAALGEBRUIK

IN POLITIEKE VOORKEUR
IN OMGAAN MET MENSEN

Dl H'nchilkn 1\1\\('11I11l'JlWllnuttig
linnen zijn hij hl'! Iwrk h l'l'O (l]l\',ll-
ling diL'dl' laat\\l' ian'n hij J1ll'l'l'llll'll-

sen pos\\'at.\IJ1l1dgiIlS dil'('nit\' h dl,' teTm diL'
gl'llruikt wordt ;ll, hij het IH'rk gl'llfllif,; IHlrdt
gClllJJk! \"all n'Tschilkn lus\l'n Illl'll\l'll. Ah
teams en L'l'lllwdt'll hl'I\-lIst din'Ts won,kn sa-
1lll'llgl'stl'ld OTlldl' \I'r\tl1ilkn tl' lll'llUlll'll.
Dat \"er\chilkn tu\wn llll'n\en onk voor dl'
krijgsmacht zwr lmuig klllllll'n zijn hlijkt hij-
voodweld uill1l'l optn.'dl'll \,lIl dl' US ..\rmy
ti jdl'l1\ dl' ( llll'rat il' Hl'\t(In' Hlll)(' in Sllillalit'.
In tt'gl'Tl\tl'lIing tot dl' Cillladl'zl'll. Il~dialll'll
en I\t'lgl'n zijn dl' AllIerikanen nauwelijks on-
hl'lwer\l en l'xl'('\\id opgl'trl'lkn. Ik H'rkla-
ring hil'rvoor h ddt dl' AIllt'rik~I~\ll\(,eellllt:'-
tkn dis'l'f\ warl'n \allll'ngl'stdd. Ze bestonden
uit Afn)-AIIll'riLi~\ll\I" \'roll\\'dijke {'IJ
,\ngehak\ithl' \oldall'n. Ah het aall deze laat-
\Ic groep had gek'gen dan waren ze h,lftl \'an
Il't'f gl,trokh'l1 tijdl'll\ hUil optredl'll. \laar
juht til' ..\fro •..\l1ll'rikaanse en \'fou\\e1ijk sol-
datel1 H'rzettel1 zkh tegell deze robuuste
WijZl'vall tdakopvatting. Door hUil culturelt'
;rdltergrond W;UCIlzij heter in staat zich te
H'rplaatwll in tk pl,l,llselij"e bl'\'olking, ])oor
dl' op\ldling van dcze l\fro-,\merikaanse ell
Huu\\"l'lij"" soldaten is dl' missie van dl'
i\llll'rikallell niet H'r\\'ordl'll tot l't'll <Inti-hu-
manitaire actie.
h'l] )\"etkrlamb \'(l(lrtweld waaruit hl ijkt dal
divcrs sJJnengcstcldl' teams l'ifl'dit'H'r "Ull-
nel1 zijn "omt \'an de I\ollinklij"e \jarl'-
chaussl'c, Dl' teams dil' 0Jl Scl1ip!lolln'last
zijn mcl dl' uitzetting \"all t1itgl'prtKl'dl'l.'rtk
a\idzoek{'fS wordell zorgnlldig s,llllenW'\ll'Id.
Een tC,111ldJl ht'staat uil louter IJLlllkt' jonge
mannen \\'eJ...:tIneer agrn\il' op dan ,'l'n meer
di\'ef\ S~Hllt'llgestt'ldtt'<Im. ])i1arhij komt dat
l'en uitTelling \,rak eell lel'f 11l0l'ilijk !lanh.'('r,
h~nl' Sitll~ltil.'is, dil' dl' t,'alllll'dl'Jj niet in dl'
koude kkrt'n gaat zitteIl. Het is dan ook 1Jl'-
langrijk dat dl' tearnkdclll'lkaar kunnen op-
vangen. \Vilt ollden' tedlllll',ll'lJ lIlet \\'crker-
s,uing wonkn dan ook h,:lrokkell bij dit
werk.
1','11HlorlJl'l'1d uit het dagelijks 1eY('1l\'an E't'11

logistiek peloton laat zien d~lt hv! gezamen-
lijk optrcden van ecn luitenant en haar
plaatwcf\'angcr versterkt wOfdt doon];]t z{' zo
verschilknd zijn, IJe luitcnant \"t'rtelt:
',\ji;1I pfll,lf\l'cn,/IIgcr i,1 Ildl'lll"lIl /1;('/ ,firntic':
Irt' 'ld'/1ell g('1I'(I(l1I ('('11 lick dlliddijke td,lkvcrdc.
/ill:;, dl, er II,m/opSdrcdclI lIIod Il'onkll ;/1 lId /',,-

6.'~,,,,,-,lOOO *.



10(011 uf ah er di"scII bcsli,\/moetell wordl'Il dali
i.\ (Illt mijll taak. 0l' liet 11/0111('11/ daler zadilc 1/1'.

!Cllde 11.0ordCII110diS zij" dali kOll/clI 71' mcn/al
lIt/ar 1/('1/1, Olllda/ wij 7U to/a(// l'asdli/l('111I7ijll,
\'lIllm In' elkallr Ilcd lI1i1kkdijk ai/II. Er zij" (I//s
wei"iS 1'1I11/ell \'(//1 dÎ.~("/lnie IJr II"I/ar hd !led er,.\;
/lu/st. Hij heeft (10k zo;ct\ \'(111 iij b('I1/ I'do(om-
(O/Ill/h/lhiall/ dm ji; /Jcpallit ill prillcipe.'
Bovenstaande voorbeddell laten zien dat het
voor Defensie 7,l'l'rde Tlloeitl' waard is om te

strl'Vl'n naar en het optimaal benuttell van
persOlll'k diwrsiteit. Hl'! verhetert niet ,11Iel'll
de effectiviteit en kwaliteit van het gezamen.
lijk fUllcliolll'ren, het vergemakkelijkt ook de
Jlersonele vulling en het komt lll't maat.
schappelijke imago vall de krijgmacht ten
goede.
Als Defensie openstaat voor personck diversi.
teit kan de organisatie op allerlei segmenten
van de arbeidsmarkt persolleel werven.

o •

~g

o

•

•

~ n"MA_S_2000. 7



Nog steeds is
Defensie een wit
mannen bolwerk!

8 • THt""'. 5 - lOOO """t....

Bovendien zal een krijgsmacht die qua perso-
ned een goede afspiegeling is van de
Nederlandse samenleving beter geaccepteerd
' ••..orden door de maatschappij.
De vraag is nu wat IJtofensie al heef! bereikt
op het gebied van managing diversity? Hoe
staat het eigenlijk met het diversiteilsklimaat
van Defensie.! Wordt diversiteit echt erkend
en gewaardeerd door de organisatie? In hoe-
verre is de organisatiecultuur aan het veran-
deren, zodat verschillen niet meer hoeven te
worden verstopt?
Om een inschatting te kunnen maken van
het diversiteitsklimaat van Defensie moeten
we op drie niveaus in de organisatie kijken,
namelijk op individueel niveau, groepsniveau
en op organisatieniveau,
Het diverslteitsklimaat wordt op individu-
eel niveau bepaald door de mate waarin de
individuele personeelsleden zichzelf kunnen
zijn en de mate waarin ze vooroordelell heb-
ben over elkaar en in hoeverre ze stereotype-
ren. Vooroordelen en
stereotypen kunnen
leiden tot discrimina-
tie, pesten, roddel en
intimiderend gedrag.
Officieel is niet be-
kend hoe personeel
binnen de krijgs-
macht denkt en welke

•-> •

meningen zij zijn toegedaan. Een sociaal cul-
tureel profiel van het Dcfensiepersoneel ont-
breekt. Dok zijn cr geen cijfers over pesten en
intimidatie op de werkplek. In de loop van
dit jaar wordt er krijgsmachtbreed een groot
onderzoek gedaan naar 'ongewenste om-
gangsvormen'. Hoewel er (nog) geen hardt,
djfers over zijn, weet iedereen die een tijdje
in Defensielalld meeloopt dat er nog wel wat
te verbeteren valt op het punt van 'respectvol
met elkaar omgaan', Binnen alle krijgsmacht-
delen wordt dan ook hard gewerkt om via
cursussen en workshops het personeel cr van
te doordringen dat samenwerken begint bij
acceptatie en onderling respect. De
Koninklijke Landmacht heeft hiervoor zelfs
('en serie video's ontwikkeld over seksuele in-
timidatie, pesten op het werk, homoseksuali-
teit en racisme. De Klu heeft 20.000 folders
onder het personeel verspreid over seksuele
intimidatie. Daarnaast worden bij de verschil-
lende kriigsmachtdelell de werkzaamheden

van de vertrouwens-
personen uitgebreid.
Het diversiteitskli-
maat op grucp.\ni-
veall is de wijze
waarop groepen om-
gaan met verschillen
in de groep met
groepsconnicten, Als
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het dinfsiteitsklimaat op dit niveau goed is
dan worden onderlinge verschillen bespro-
keil. Als het klimaat niet goed is dan gaat het
om 'slikken of stikken' en zijn cr sterke SlIpt'-

rioriteitsgcllodcllS van de ene groep ten aan-
zien van de andere. De volgende vragen zijn
voorbeelden van vragen die voor Defensie re.
levant zijn om inzicht te krijgen in het diveT-
siteitsklimaat op groepsnive<Ju:

• Hoe wordt cr op ('en afdeling samenge-
werkt tussen militairen en hurgers?

• Voelt dl' ene groep zich, tijdens een uitzen-
ding, superieur aan de andere groep?

• Zijn CT maehtvcTsehillen en statusverschil-
Jen tussen BOT-crs eo BilT-ers?

• \1ogen militairen zowel hun mannelijke
als vrouwelijke kanten laten zien?

• Wat zijn de dominante communicatiestij-
len binnen Defensie en zijn die altijd effec.
tief?

Allemaal vragen waar nog geen antwoord op
kan wordt'n gegeven. \1et andere woorden:
over het diVl'rsitt'ilsklimaat op groepsniveau
binnen Defensie is weinig bekend.
Ht't diversiteitklimaat op organhatic-
nh'cau heeft te maken de cultuur, socialisa-
tieprocessen, de wijze waarop de macht ver.
deeld is en de informele netwerken. Voor ct'n
organisatie, zoals de krijgsmacht, die van

oudsher sterk gcricht is op homogeniteit en
uniformiteit, ('naar rt'chts richten', 'alle
llt'uzt'n dezelfde kant op') ligt het benutten
van verschîllen niet zo voor de hand.
Defensie heeft dl' neiging om Je verschillen
tussen personeelsleden juist uit de weg te
gaan. Kog steeds ligt de nadruk op aanpassen
en nog steeds is Defensie een wit mannen.
bolwerk! Verschillen worden alleen getoler-
eeni, niet geaccepteerd, laat slaan gewaar-
deerd. Heel langzaam komt hier, voorname.
lijk beleidsmatig, wel wat verandering in. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit de beleidsbrief emanci-
patie Defensie (1997) waarin letterli jk staat:
'".het accent in emancipatiebeleid wordt vcr.
schoven van de achterstand van vrouwen
naar de erkenning van de waarde van ver-
schillen tussen mensen. Diversiteit in sekse,
leeftijd, etniciteit, seksuele voorkeur en religie
worden gezien als een bron van kwaliteit
voor de samenleving', De instroom en het be-
houd van vrouwen krijgt redelijk aandacht,
maar binnen de organisatie is nog niet veel
oog en oor voor mensen met een andere etni.
sche achtergrond, mensen die een ander
soort dienstvl'rband willen, een ander soort
loopbaan voor ogen hebben, voor militaire
koppt'ls die bij elkaar in de buurt geplaatst
willen worden of militaire leiders die behoef-
te hebben aan coaching. Conclusie: ook op
het niveau van de organisatie moet nog een
hoop gebeuren wil er sprake zijn van een
goed divcrsiteitsklimaal.

Alles overziend kan gesteld worden dat cr
binnen Defensie vooral op het individuele ni-
veau gewerkt wordt aan het diversiteitskJj.
maat. Maar managing diversity kan alleen
maar van de grond komen als de top van de
organisatie zich daarvoor met hart en ziel wil
inzetten. \Vat we nu zien is dat cr hier en daar
binnen Defensie wel het nodige gebeurt,
lllaar dat een algemene strategische onder-
bouwing ontbreekt, Het commitment van de
top is onzichtbaar. Managing divcrsity kan al •
leen slagen door management-by-power!

lolallda Bosch
Voorzitter D£'fensie Vrom"'en Netwerk

Docent op de Koninklijke Militaire Academie

*



Asem

Richard Bierkens (20) woont in Dinterloord,
Noord.Brabant, en volgt de Elementaire
Vakopleiding Mariniers (EVO) in de Van

Ghentkazerne in Rotterdam.

1"kom uit ('cn kleÎn dorp, maar ik vind de
verschillen met de grote stad niet enorm.
Je moet in ieder geval de verschillen niet

groter lllakl'l1 dan ze zijn. ~Iet de jongens uit
mijn klas die uit de grote stad komen, kan ik
goed opschieten. Dat je met iedereen in prin-
ciPl' moet kunnen samenwerken, wordt er bij
ons al vanaf het eerste moment ingeprent.'
'Mijn kennismaking met de stad is eigenlijk
heel gelijkmatig gegaan. Ik ben in Dinteloord
naar de basisschool gegaan. Hierna kwam ik
terecht op de LTS in Roosendaal. Die OWf-
gang vond ik veel groter dan de overgang
naar Rotterdam. Je voelt dat je steeds '\ossl'r'
van huis komt te staan en dat je zelfstandiger
wordt. \Vanneer ik wat fundaml'nteler na-
denk over de verschillen md jongens uit de
stad dan zie ik eigenlijk op drie gebieden dat
ik anders ben. Ten et'rstl' is dat mijn taalge-
bruik. Ik praat nogal plat. Zo zeg ik geen
'dorp', maar 'durp'. Een ander voorbeeld wat
ik laatst bij de hand had is, dat ik zei dat ik
geen 'asem kon halen'. Ik bedoelde te zeggen
dat ik gl'l'n 'adem kon halen'. Dat is toch wel
lastig als mensen drie keer moeten vragen
wat je precies bedoelt. Daarom probeer ik



mijn taalgebruik wel wat aan te passen. Een
tweede \'t'rschiltrd ik aan wanneer ik uitga.
Een paar weken geleden ben ik lllct mijn
vriendin en l'en vriend en zijn vriendin in
Rotterdam uit geweest. Wij ziin naar l'cn
grote discotheek geweest. Ik stond binnen
een half uur wcer buiten en vond hel echt
nil.:s.Jammer van de f 35,- entree per per-
soon. Ik voelde mij niet op mijn gemak Fr
hecrst el'n wat gespannen sfeer en het is zo
onpersoonlijl.:. Dat is in Dinteloord wel an-
ders. Daar ga il.:op de vrijdagavond naar een
jongerencafé ledereenl.:ent elkaar, het is er
gezellig en gellloedl'lijk. Je vindt cr licht nog
het uitgaansleven van vroeger. Dat trckt mij
wel mccr dan die grote onpersoonlijke ruim-
ten mct opgefokte mensen. Een derde ver-
schil met de grote stad is de druUe op straat.
In de stad is het altijd druk in het verkeer en

er is veel lawaai. \Iijn llloedl'r zei nog laatst
dat ze altijd weer blij is als ze terug komt in
ons dorp. Ik vod dat net zo. Bij ons in
Dinteloord is nog ruimte en rust. Als il.:de
drukte in wil dan zoek ik die wel op. Zo'n
volle stad doet volgens mij ook wel wat met
mensen. Het is nel alsof ze meer voor z.ichzelf
moetl'n opkomen. Mensen zeggen sneller
wat, als ze icts nict bevalt. Ik maak bijna nN-
gens een probleem van. Over een tljdje zal ik
wel op mij zelf gaan wonen. Ik wil dan toch
in een dorp hlijven WOIll'n omdat ik dl' VOOf-
dden zie tcn opzichte van cen grote stad.'

RaailslIIl1Il Em';11 Kamp

t Tfl",.,~.,_2000. 1 I



Vreemde eenden: toffe meiden

nvreemde eend in de hijt is vaak ic-
land die flinke kringen in het water

veroorzaakt. Iemand die de boel om-
gooit, die met heel andere denkbeelden aan
komt zetten en die daar in het gunstigste
geval positieve dingen mee tewecgbnmgt, be-
dol'1d of onbedoeld. En zowel in de literatuur
als in de film is zo'n eend vaak een vrouw.
Het gaafste voorbeeld is misschien wel Pippi
Langkous, de kleine anarchiste die op een dag
het huis naast twee brave Zweedse kinderen
betrekt en met haar fantasie en haar onder-
mijning van het gezag letterlijk maar vooral
figuurlijk een waTC revolutie in gang zet. Hij
de grote-mensenfilms springen er ook twee

Uit: Saving Grace
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producties uit die het begrip volledig dekken.
De zwarte Duitse regisseur Perey Adlon maak-
te in 1987 de film Bagdad Cati' (die aanvanke-
Hik Ollt O(Rowllllt'im heette). Vanaf de dag
dat ik die film zag, staat hij op mijn lijstje
van Persoonlijke Favorieten, waar hij voort.
durend met Slwot Tilt' ,"'0(11/ strijdt om de ('er-
ste plaats. Ik heb de film onlangs voor een he.
leboel geld in een antiquariaat op de kop
kunnen tikken, en alleen al de wetenschap
dat ik hem elk uur van de dag kan opzetten is
een bron van troost.
In de film komt een dikke Duitse toeriste,
Yasmin (Marianne Sagebreeht) op een dag
met haar zware koffer aankloppen bij een

-



1.eoWIIJ Opzeeland

mens in voor, Illaar de betovering van de rela-
tie tussen die twee volkomen verschillende
vrouwen, die het beste in elkaar naar boven
\veten te halen, blijft nog dagen hangen. De
indringende titelsong doet de rest.

De film Savlng Grace laat nog een paar
weken op zich wachten, maar zal zeker ook
een groot publiek weten te bekoren. Deze
Engelse productie is het regiedebuut van
Nigel Cole, die samen met mannelijke hoofd-
rolspeler Craig Ferguson het script schreef op
grond van drie krantenberichten die hij com-
bineerde. Ook in dit verhaal staat een vrouw
cl'ntraal die noodged\'wngen haar leven een
Ill'el andefl' wending geeft en daardoor in een
voor haar totaal vreemde wereld terechtkomt.
Grace is een dame van zeer goede komaf. Als
haar echtgenoot overlijdt, ontdekt ze dat hij
haar alleen maar schulden heeft nagelaten.
Zelfs op haar prachtige huis rust C<'nenorme
hypotheek, en een minnares had hij ook.
Aanvankelijk maakt de weduwe de post niet
open, zodat ze volkomen overvallen wordt
door de meneer van de bank die komt vertel- ---len dat het huis verkocht moet worden. Juist
dan komt haar trouwe tuinman vragen of hij
een paar plantjes die niet willen gedijen, bij
haar in de kas mag zetten. Want Grace heeft
nooit een vak geleerd, maar ze heeft wel groe-
ne vingers. Het bewuste plantje begint na nog
geen vier en twintig uur onder de goede 7.Or-
gen van Gracc te groeien als een tierelier. Het
blijkt een hennepplant te zijn. Als Grace dan
ook nog van de tuinman hoort dat wiet van
goeie kwaliteit tegenwoordig meer opbrengt
dan goud, is haar besluit snel genomen. Ze
mikt al haar nuffige orchideeën die ze tot dan _
toe in haar prachtige kas kweekte, mnder par-
don de deur uit, en begint op grote schaal
marihuana te kweken. Ook in dit verhaal ziin
de bijfiguren net zo schilderachtig als de
hoofdpersonen. Zo heeft de tuinman een
vriendin die op een vissersboot werkt. Als
Grace ontdekt dat het meisje zwanger is, ver-
biedt ze de tuinman om met de eerste oogst
naar het gevaarlijke Londen te gaan: hij mag
geen risico's nemen nu hij vader wordt, dus
ze doet het zelf. Het levert een van de geestig-
ste scènes uit de film op. Maar ook de plaatse-
lijke dominee, de agent van politie en de
minnares van overleden man hebben hun
aandeel in het geheel. Uiteindelijk beperkt
Grace zich tot één oogst. Daarna verwerk.t ze
haar belevenissen in een bock dat prompt
een bestseller wordt, en ze trouwt met de
knappe drugsdealer. De titelrol in de film
\'.,'Ordtgespl'eld door Brenda Blethyn, die na
haar bejubelde rollen in Secrets oud Lies en
Utt/" Vi:Jiceeen beroemdheid is geworden, in
en buiten Engeland.
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café annex motelletje midden in de woestiin
van Arizona. Zl' hel'ft ruzie gehad met haar
lompe echtgenoot en is l>ellvoudig uit de
auto gestapt. liet bl'driifje, dat om onduidelij-
ke rl'denen Bagdad Cafe heet, wordt gerund
door de broodmagere, z\varte Brenda (CC.H.
1'0underJ die bijna bezwijkt onder de werk-
druk. Ze heeft haar niksnut van een man net
de deur uitgegooid. Haar dochter doet niet
anders dan pierewaaien en haar zoon wijdt al
zijn aandacht aan het spelen van fuga's van
Bach op de piano, zodat zij voortdurend op
zijn baby moet passen. Brenda is niet blij met
die dikke Duitse dame, maar weigeren kan ze
ook niet, want l'lke cent is meegenomen.
Ya~;nlinkrijgt een kamer, cn moct het verder
maar uitzoeken. Als ze zich wil verkleden,
ontdekt ze dat ze de koffer van haar man
hel'f! meegenomen: alleen maar mannen kle-
ren, plus een goocheldoos. Met deze valse
start begint Yaslllin aan wat later haar nieuwe
leven zal blijken te zijn. Ze probeert zich ver-
dienstelijk te maken en is vriendelijk voor de
kinderen van Brcnda. Maar als ze op een dag

het kantoor van Brenda heeft uit-
gemest, is de maat vol. Die stort al
haar woede en frustratie ovcr het
leven dat haar zo slecht bedeeld
hecft, uit over de arme Yasmin,
die de stortvloed gelaten over zich
heen laat komen. Aan het cinde
van haar tirade bijt Brenda Yasmin
toe: 'en speel voortaan met je
eigen kinderen'. En pas als Yasmin
antwoordt: 'die heb ik niet,' komt
Brenda met een schok tot bezin-
ning. Want zij loopt dan wel de
ht'le dag te schelden en te klagen,
maar een vrouw die helemaal nie-
mand heeft om over te schelden
of te klagen, dat moet nog erger
zijn ..
Vanaf dat moment komen de
vrouwen stap voor stap nader tot
elkaar. Yasmin heeft van de nood
een deugd gemaakt en met de
doos uit de koffer van haar man
een paar goocheltrucs geleerd. Die
P,lst ze met veel succes toe in het
café en al snel beginnen de klan-
ten binnen te stromen. Bovendien
wordt de buurman van Brenda,
l'en al wat oudere kunstschilder
Oack l'alance) tot over zijn oren
verliefd op die romige Beierse
vrouw. Helaas moet Yasmin na
drie maanden tl'rug naar
Duitsland, want een verblijfsver-
gunning heeft ze niet. Maar dat is
bepaald nog niet het eind van het
verhaal. Bagdad Café is een van de
meest opbeurende films die ik
ken. Er komt geen enkel mooi
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wonen. Ik heb nooit zo dat fanatieke gehad,
dat ik voor meZ('lf opkwam omdat ik homo
ben, maar toen ik deze advertentie zag, dacht
ik, ja. En toen was het nog gelijk dt' goede
ook.'
'\Ve wonen IlLI al jaren hier. \looi huis, dicht
bil het centrum en toch vrij. Weet je waar ik
veel aan heb gdlild? Aan de homo-conferen-
ties. Het gaat ergcns over en jc voelt j(' cr
thuis. Dat gevol'l is anders dan op je werk,
ook al heb ik daar geen probleem gehad met
mij anders-zijn. Voor mij is mijn werk niet
mijn thuis, als je begrijpt W;lt ik bedoel. Ik
hoef ook niet 1.0 nodig homo te lijn.
Sommigcn hebben echt een naam opgc-
houwd, hUil nek uitgestoken, maar voor mij
hoeft dat niet 10. Ik doe mijn werk en privé is
privé Wat je wel ziet is dal de maatschappij
verandert. Als homo val je nid IIwer zo op
door ie manier van leven. Zoveel mensen
wonen samen, je valt niet meer huiten de
boot als je niet getrouwd bent. Het is allemaal
wat makkdijker. Soms denk ik wel eens dat
wc nu intercssant worden omdat men denkt
dat we veel geld t(' bestt't!en hebben. Mcwt je
deze reclame zien, dat was vroeger ondenk-
baar. \li'Sschien doe je als homo welnwer aan
de verandering van dc maatschappij dan je
denkt. Gewoon omdat je anders bt'nt.'

Marius Krijger, kapitein

Anders, ja wat zou cr ander ••moe1t>nzijn?
\Vij hebben al jaren zo'n gcraniumre!a-
'l" zo noemCll Zt' dat. !lij thUIS ('Jl ik

verdien de kost. Of dat nu zo anders is? Wat
nu door de uitzendingen wcl helangrijk is gt.'-
wordcll voor ons, is dat lVI;'dl' taken gm'u
moeten regelen. Misschien meer dan tussen
('etl man el1 ('en vrouw, zo komt d,lt \wl bij
mij (j\'t'r. Jc wilt voor ie vriend toch dezelfde
rechten als wanneer het il' vrouw zou zijn.
Stel dat er met mij wat geheurt. liet drukt je
cr wel met je Ileus op dat je als homo toch
anders wordt Iw!.:ekcll. D(' rdatk dan, voor dl'
buitenwereld. Voor ons zelf maakt het na-
tuurlijk niet uit. Och, Ill't heeft ook zijn leuke
kantl'n. \Ve zijn naar ringcn wezen kijken, zo
wordt de partncrregistralie toch nog een beet.
je feestelijk. Fen paar gcwt!e vriend('n (>rbij,
gezellig etell. Fen huwelijksdag lal bet niet
worden. De familie kijkt daar toch \vat anders
naar, maar ze accept('ren het wd. \Ve zijn ook
wat ouder, mijn coming out was al op latere
leeftijd en voor mijn vricnd eigenlijk ook.
Kijk, dit is de advert('ntie waar ik op gere-
agecrd heb, nu alweer lo'n negen jaar gele-
den. Ik dacht, waarom ook niet. Je komt toch
op een leeftijd dat je wat meer voor jezelf wilt
en niet altijd bij je moeder wilt blijven

Geraniumrelatie
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Als een vis door het water
glijden

De groep komt binnen bij de G.V.-bijeenkomst. Ze
zien er allemaal hetzelfde uit, die jongens in hun
gevlekte pakken. En ze gaan allemaal op dezelfde

manier in de stoelen hangen die ik heb
klaargezet. Alhoewel, ze verschillen heel vee"

merk ik, wanneer ik ze een voor een aankijk. Juist
omdat ze er in eerste instantie zo gelijk uitzien,
vallen je in tweede instantie de verschillen op.

~

\'ill('n als geestelijk verzorgers al.
tijd ~raag aansluiten bij de leefwe-
reld van de mensen waar Wt' mce

werken. 24 verschillende mensen zitten er
voor Ille. 24 verschillende leefwerelden. [Je
('én al jan'rl zelfstandig, dl' ander net van
moeders pappot vandaan.
Ik probeer het met: \Vat vinden jullie van ta-
toeages en piercings. En wat vinden jullie dat
Defensie daarvan mag zeggen"! De groep v('('rt
op. Want daar vinden ze alieHl,wl wel \\'at
van.

'Ik heb le al een tijdje, mijn twee tatoeages.
Van mijn ouders mocht ik er geen laten zet-
ten. Zl' vonden het ordinair. Er waren bepaal-
de mensen die van die plaatjes hadden, zei-
den ze. Ze wilden niet dat ik hij dil' mensen
hoorde. ~faar toen ik 18 werd, mocht ik het
zelf bepalen. ;\OU was ik het cr al niet mee
eens, dat tatoeages alleen bij bepaalde men-
sen hoorden. 1\1aarmisschien was dat in de

tijd van mijn ouders wl'1 anders. Nu is het
helemaal niet raar meer dat il' zo'n plaatje er-
gens op je lijf hebt. Ik heh heel erg lang ge-
zocht naar wat ik op mijn hovenarmen wilde
hebben. In boeken bij tattoo-shop, en in de
bibliotheek. Toen heb ik mijn keuze gemaakt.
Niet te groot, ik wil ze wel kunnen verstop-
Iwn. Kiet omdat ik me ervoor schaam. Maar,
omdat ik zelf wil kiezen of ik ze willatl'n
zien. Soms is het handiger, orn ze te hcdck-
kl'n, om discussie te voorkomen. De eerste
avond bij mijn nieuwe vriendin thuis, heb ik
wel een T-shirt met mouwen aangetrokken.
Je weet niet wat mensen ervan vinden. Je
heht bns dat ze je dan Illl'teen in een he-
paald hokje dlJ\H'lI. De ouders van mijn
vriendin zijn net zo oud als die van mij, dus
die vinden zo'n beetje dezelfde dingen. Toen
ze ml' el'nmaal kenden, heb ik de tatoeages
natuurlijk wel laten zien. Ik heb ook uitge-
legd waarom ik deze gekozen had. Ze vonden
ze w{'] mooi, ook al zouden ze het zelf nooit
doen. En, ze hoopten dat ik hun dochter cr
niet mee aan zou steken. Ook weer omdat ze
ervan uitgingen dat dat niet bij nette meisjes
past. Dus die vooroordelen zijn er wel, nog
steeds.'

'In onze groep hebben vier mensen een ta-
toeage. Er zijn er vijf of zcs die het helemaal
niet zouden willen. En de rest gaat er nog wel
een ke('r ('('n lal('n maken.
Ik kan lll(, gOl'd voorstl'llcn, dat je met el'rl
groepje besluit dat je allemaal dczelfde tatoe-
age kiest. Wanncer jc mei die groep bijvoor-
beeld bent uitgezonden en je hebt een hele
goede uitzending gehad m('t elkaar. Dat je
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Piercings door je
wenkbrauwen, dat
werkt niet met
velddienst
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dat als het ware wilt vastleggen voor je leven.
Allemaal samen naar de shop en allemaal
achter elkaar dezelfde tatoeage. Iets wat een
bepaalde betekenis heeft. En waar je altijd,
wanneer iemand je er naar vraagt, dat verha;ll
bij kunt vertellen. je maakt dan voor je leven
deel uit van een bepaalde groep.
Zo hl'b je ook andere groepen die tit'zelfde ta-
toeage laten zetten. In japan bqvoorbeeld.
Van die menen die tot een bepaald genoot-
schap horen. En dan een draak of een slang
laten tatoeëren. Daarmee zijn ze voor hun
leven lang herkenbaar.
Want zo'n tatoeage heb ie voor je hele leven.
Ik heb wel eens gezien dat iemand hem weg
had laten halen. Nou, dat ziet er niet uil. Dus
je moet wel goed weten wat je doet. En ie
moet je realiseren dat ie dus de rest van je
lewn l"raan vast zit. Of omgekeerd. :-'lisschien
is dat de reden dat sommige mensen een ring
laten taloei.;ren, wanneer ze gaan trouwen.
Voor eeuwig. Iemand zei me een keer: een
echtgenote kan je altijd nog dumpen. Zo'n
tatoeage nid. Daarom is het wel jammer dat
sommige mensen in een dronken bui zich
laten tatOel;ren. Een kater is na een paar uur

wel over, maar dat
niet.
M;wr wannel'r je echt
weet wat je doet en je
zoekt een mooie ta-
toeage uit, waarom
niet ?'

'Als het aan Jllij zou
liggen, tlat had ik een
heleboel piercings.

Een paar door miin wenkbrauwen, in mijn
navel een, misschien tloor miin tepel.
Maar het mag niet van de baas. Dat snap ik
wel een beetie, hoor, en dat is ook de retlen
dat ik niet alle piercings heb, die ik zou wilit'n
hebben. Door je navel kan niet, bij de
Lantlmacht. je hoeft maar éên keer de touw-
baan te doen en je weet wel \vaarom. Zelfs af-
plakken helpt dan niet. Piercings door je
wenkhwuwen, d,1t werkt niet met velddienst.
Het scheurt allemaal veel te makkelijk uit. En
om die de hdl" Hid af te plakken heeft geen
zin. Bov{"ndien trek je ie hele wenkbram,,'en
eruit, wanneer ie die pleister er weer af wil
halen. Dal ziet cr hdemaal niet meer uit dan.
:-"1ensenvragen well'ens doet dat dan geen
pijn, zo'n piercing laten maken. Tja, dat doet
het natuurlijk wel. je kunt nog zo stoer zijn
en zeggen: ik voel er niets van. Maar zelfs het
maken van gaatjes in je oren, voel je wel. Het
is ook een van de bijzondere dingen, bij pier-
cings. Dat ie er eerst piin voor lijdt. Dat je
niet zo'n ringetje opplakt, of klemt, maar dat
het echt door jl' vel heen gaat. Een klem pier-
cing is geen echte, ook al ziet niemand me-
teen het verschil. Pijn hoort erbii. Ik las een

kt'er dat janet jackson l"l"n piercing in haar
tepel had laten maken, uit liefde voor haar
man. Kon hii zien, hoe zii piin leed voor
hem. Dat vind ik nou wel weer een beetje te
ver g;lan.
Mijn tongpiercing deed in het begin best
pijn. In je tong zitten twee spieren en ze
schieten dan net tussen die twee spieren een
gaatje. Daar gaat dan een staafje van 2 centi-
meter lengte doorheen. Dat heb je wel
nodig, want je tong zwelt op als een gek. Pas
na een week wordt het weer een beetje nor-
maal. En dan kun ie een korter staafie met
zo'n bolletje erop erin doen.
Ik moest wel lachen. De Landmacht heeft iets
van: ie m;lg geen zichtbare piercings dragen.
Vanwege de uitstraling van de Landmacht. Ik
heb geen zichtbare piercing. maar ik heb er
wel een. Op een gegeven moment moest ik
bij mijn sergeant komen. Vroeg die naar die
piercing, want die moest eruit. Heb ik ge-
woon gezegd, dat hii daar niets mee te maken
heeft. Want je kunt hem niet zien. Trouwens,
hoever mag jt' baas gaan'! Ze kunnen wel alles
verbieden, maar er is wel een grens, vind ik.
Ik ben niet helemáál van tie baas. En, dat je
rekening moet houden Illet veiligheid, Arbo,
dat begrijp ik wel. En dat wil ik zelf ook wel,
maar cr zijn grenZl"n!
Sommige mensen vinden het wel raar, een
piercing. :-'faar op andere plekken in de we-
reld is het helemaal niet raar om allerlei din-
gen door ie vel te steken. Ik heb wel eens ie-
mand gezien, op een foto dan, die cola-blikjes
door zijn oorlellen had. Waren dil" oorlellen
helemaal uitgerekt. Dus wat is raar? Wc eten
van alll'S uit andere culturen, we dragen an-
dere kleding, luisteren naar muziek uit Afrika
en dan zouden piercings niet mogen?'

'Ik zal ie mijn tatoeages laten zien. Want ik
ben er heel erg trots op. Ze zijn deel van mijn
leven. Op dit moment heb ik allebei mijn
benen laten doen. Binnenkort komt er {"cnop
de bOVl'nkant van mijn voet. Dat doet enorm
pijn, maar dat is ook juist weer iets extra's Ik
kies alleen voor zwart-wit plaatjes. Want dan
gaat hl,t om de afbeelding zelf. Kleur leidt
maar af. Wat ik kies heeft heel veel te maken
met hoe ik in het leven sta. Hoe ik naar de
wereld kijk. Over hoe ik graag wil ziin. Achter
elke tatoeage zit een verhaal, voor mij. Zoals
gelovigen de bijbel kunnen hebben, waaruit
ze van dag tot dag steun kunnen halen, zo
heb ik mijn tatoeages Ik lees als het ware
mijn benen. En daar vind ik steun in. Elke af-
beelding heeft betekenis. Een vis: het water,
dat eeuwig stroomt, dat ons al ht't leven
geeft. Dat je niet altijd kunt belnvloeden. :\et
zoals je het leven niet altijd kunt hl'i"nvloe-
den. Een vis glijdt als het ware door dat water
heen, zontIer het water kapot te maken. Zo
horl'n wij ook door ons leven heen te glijden.
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Zonder dingen kapot te maken.
Sommige mensen vinden me raar, dat ik deze
dingen op mijn benen heb laten maken. Ik
niet dus. Ik vind het kunst, ik vind het iets
dat me kracht gl'eft. ik vim.! het iets dat bij
mij hoort. En mensen hoeven dat niet te be-
grijpen, mensen mogen dat best afkeuren.
Iedereen is anders. Gl'Iukkig maar.
En natuurlijk vinden ze het hier bij de
Landmacht raar. Uitleggen maakt het niet
minder raar, in tegcndcd. Dus dat doe ik ook
nict meer. Er was een keer Cl'rl sportdag. En
toen liep ik natuurlijk in een korte broek.
~hll'st ik van zo'n hoger iemand een lange
broek aan gaan trekken. om mijn benen te
bedekken. ~OU, daar had ik dus echt geen
trek ik. Oie man die dat zei, had zelf een
grote snor. Dus ik heb gezegd: ik heb mijn lijf
op deze manier verfraaid. Jij blijkbaar met die
snor. Scheer jij die snor maar eerst af dan.
Toen heb ik cr niets meer van gehoord. Maar
het heeft me wel aan het denken gezet. Iets
wat voor mij heel waardevol, heel dierbaar
bn zijn, kan door een ander kapot gemaakt
worden. Dus nu besluit ik zelf wanneer ik
mijn benen wel laat zien en wanneer niet. Je
kunt de wereld niet veranderen. En, over iets
dat voor mij vcel betekent, ga ik geen ordi-
naire ruzie maken.'

RaadsvrollW lmmy Reijer
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Het gevoel van twee banen

Audrey Schreiber (29), SGTwerkzaam bij de KPlC
(kantoor Pers. leerlingen &; cursisten, KMSL) en

moeder van Rowan

'Hrdilt ik ging solliciteren bij de KLU
merkte ik al dat er nogal wat bij kwam
kijken. lIet moederschap en hel militair

zijn is geen vanzelfsprekende ((Jin bi natie.
Met mijn moeder heb il-: indertijd afspraken
gemaakt (l\"-ef dl' opvang van mijn dochter.
Dit betekende dat zelfs ln het geval van een
uitzending de zorg voornamelijk door mijn
moeder ZOll worden overgenomen. Ook de
langere periodes dat ik van huis zou zijn in
,'('rband met dl' opleidingen dil' ik in het land
zou moeten volgen, zou [I.;kunnen terugval-
len op mijn moeder. Dit betekent l'chler wel
dat ik afhankelijk ben vall de inzet van mijn
mOl'der. Een probleem wat zich voordeed was
dat ik vorig jaar de specialisten opleiding niet
kon volgen omdat mijn moeder door haar
rug was gegaan. Het is daarom jammer dat er
geen structurele opvangmogdijkheid is bin-
nen de organisatie zdf. Wcliw.'aar is er een
aanbod waar ik gebruik van zou kunnen
maken (Humanitas), maar dit is l'en vorm
van opvang waar ik niet voor kies. Het liefst
zou ik Rowan naar een kind('ropvang op de
basis wilkn plaatsen, IOdat ik zelf de organi.
satie van de zorg in handen zou hebben. Zij
zou op die manier dicht hij mij zijn. ~1aar he-
laas is deze vorm van opvang niet aanwezig.
In het begin van d(' initiële opleiding was er
het introductie bivak. Dit betekende dat ik
twee weken lang mijn dochter nil't zou kun-
nen zien. Het was de eerste keer dat we zo
lang van elkaar gescheiden waren. Het was
niet makkelijk. In dl'ze lichting was ik de
enige moeder. De opleiding was voor mij een
bijzonder serieuze aangelegenheid; er hing
nogal wat van af.
Dat is nu nog stl'l'ds niet vt't'l anders wat de
vrijde tijd betreft. [k heb het gevoel dat ik
twee banen heb. Ik werk bij de luchtmacht en
ik moet er voor mijn dochter zijn. Veel vrije
tijd blijft er niet over. In vergelijking met de
collega's die geen volledige zorgtaak thuis
hebben, betekent dit, waar zij andere oplei-
dingen in de avonduren kunnen doen dat ik
pas rond half elf klaar ben met het werk. liet

is jammer dat ik me in deze situatie niet ver-
der kan concentreren op scholing zodat ik
mijn carrière verder kan opbouwen.
Ik hoop dat de organisalil' mij als volwaardig
Illedl" ••..erker beschouwt, want het ouderwetse
idee dat je als moclll'r toch in de eerste plaats
thuis bij de kinderen hoort te zijn, stcckt hier
cn daar wd ecns de kop op. En daarbij komt
dat ik zelf ook regt'lmatig hct idcc heb dat ik
tekort schiet. Ik kan bijvoorbeeld niet mee
naar dl' zwcmlessen van mijn dochter. Rowan
vraagt me wel eens of ik kan kornen kijken,
maar dan moet ik het laten afwett'n. Het is
jammer dat ik wikt' dingen moct missen,
maar vooral jammer voor haar. Daar staat te.
genover dat ze trols is op me: 'r..1ijn moedcr is
soldaat!'
De zorg voor de situatie thuis neem ik soms
tllt'e naar het werk. Als Rowan zil'k thuis is en
ik genoodzaakt ben om de verzorging aan
mijn moeder over te laten, dan ben ik op hel
werk wel in gcdachten nog met haar bezig.
Dat kan ik natuurlijk nit't zomaar van me af-
schuiven, dat maakt het concentreren op het
werk wel moeilijker. Ook hel socia!l' leven is
afgestcmd op mijn positie als buitenhuis wer.
kende moeder. Weinig tijd om dingen voor
mezelf te doen, alles gaat op aan de twee
werkplekken: thuis en de basis.'

Raadsl'rullU' luke 1'11/1 Stroak"
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Macho-cultuur

Jaap van de Kleyn (45), sergeant-majoor
administratie bij 420 Hospitaal cie, Ermelo

1"schaam mij niet voor miin homoseksu-
aliteit. 11\voel mij niet anders, ik gedraag
me nu zoals ik dat wil, al heb ik lang to-

Jwel gespeeld. 11.;ben die ik ben. Als iemand
legt: je bent anders, dan zegt dat m('CTover
die ander dan OVl'T mij. In deze machocultullf
is anderszijn verwarrend. Men vindt het pret-
tig je in ('en hokje te plaatsen.
Op hd schoolhat in Ermelo worden jonkies
macho gemaakt. De helft vall dl' instructeurs
geeft het verkccrue voorbeeld. Onder grote
hoeveelheden drank worden de nieuwe
BBT'ers door de instructeurs gClmioctrincerd.

Ik vind het van de gd,kc. Aan de l'ne kant
zijn cr cursussen bijzondere personeelszorg
{zoals respectvol samenleven) aan dc andere
kant wordt wat daarin beleden wordt, mei
voeten getreden. De goede instructeurs stuur-
den mij nog Well'('nS mensen door die met
hun coming-out zakn. Die reactie op homo-
seksualiteit is wisselend positief en negatief.
Vooral oudere colil.>ga's reageren dubbel: Ik
mag je wel, ik heb niks tegen je geaardheid,
zolang je maar van me af blijft. Dat wordt
dan binnen JO minuten zes I\ecr herhaald.
Van jongere collega's krijg ik meer steun.
Onder jongeren is de acceptatie hel grootst.
\.laar ook bij hen zit iets van: ik heb cr gel'n
problemcll mee, maar... In gesprek valt het
meestal uiteindelijk wel mel':

RillIdmwlI Kees Roza

*
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Een ander geluid

'W krijgen Wl' nou?', roept Sylvia als
ze de dl'ur opendoet om Caro bin-
nentl'laten. '1\ hel oorlog of zo'!'.

Caro lacht: 'I kh je Illij nog nooit in gevecht-
stenue Kezien?'. Niet dm, wel in Iwt Dagelijks
Tenue ecn l'nkelt' kecr, als Caro van een Tl'-
Cl'ptit' kwam op vrijdagmidd<lg, en vi.'rdcr al-
tijd in burgl'f.
Cm) trekt gauw een spijkerbroek aan en vcr-
teIt onder l'en It'Her glas dat ze die dag moest
schicten, zoals wel vaker geheurt. Zi.'lfs als je
el'n administratie\'\.' functie hebt moet je re-
gelmatig het veld in om dl' hasismilitaiTl'
vaardiglll.'den bij te houdcn. Dat kan Sylvia
wel begrijpen maar ze vindt het telluc vcr-
schrikkelijk.
'Vod jc je daar nu Jekker in?', wil ze wclen.
'Xi et als ik bij jou op di.' stoep sta', zcgt Cam,
'maar in het veld is het praktisch en maakt
het niet uit, iel!t'reen draagt het. liet voonkel
van uniformell is dat je in de kleren geen ver-
schillen tussen de ml'llSl'n hl'lJt, alken in de
rangcn en dat zegt dan weer iets over je func-
tie. Als ik mijn uniform draag hen ik safTll'1l
met dl' anderen heli.'maal bezig met wat er
moet geheuren.'
Sylvia vindt dat je dat in bmgl'r ook best kan,
zij draagt in haar werk, als ze de catering ver-
zorgt voor allerlei groepen, altiid nette kleren,
daar voeIt ze zich prellig in. Cara vindt dat
niet zo veel uitmaken, hl,t is allebei werkkle-
ding.
S(lvia: 'Ik kan alleen wl'l uitmaken wat ik
draag en jij niet. Bovendicn zijn bij jou de
kleren voor mannen en VTOUWl'ngl'1ijk l'n bij
mij juist nell.'maal niet'.
'Dat is wel zo, vindt Caro,' maar t'igl'nlijk \'l'r-
gist niemand zich daarin. Blijkbaar onder-
scheid je je door je figuur of manier van
lopen, lOn l<ltuurlijk je ;,tem, toch van man-
nen. ~.jaarerg flatteus is het niet en dal mOl't
ook nit't, tlat I('idt Illaar af en daar koop jt' in
mijn werk niets voor'.
Sylvia denkt nog wrder, over andcre versdlil-
len tussen mensen, die soms wel en soms niet
;1,Ul het uiterlijk ti.' zien zijn. Dat venioczcl je
niet mei een uniform, net <lIsbij \'fOllwen.
Maar uniformen zijn er ook niet om te vcr-
dOl'Zc!en, ook al voelen \'ooml vrouwen dat
vaak wel zo, maar om de functie duidelijk tl.'
maken tijdens het werk. 'Je bent toch vaak
weken weggeweest met je onderdeel en dan
hen je wel al die tijd in uniform, hoewt'\ je
loch nil.'t altijd aan het werk Iwnl. Je hebt

- -
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toch wel eens kts gl'zl'lligs lllet elkaar. 1I0l'
gaat dat dan met die \'('r,chilkll, reagl'rt'n dil'
mannen dan nog l'{'rder 0Jl je ah vrouwen
I10egaat dat met homo's?'.
Hoe Iwt lllet homo's gaat wcet Caro niet zo
goed, en dat zegt natuurlijk wel \•...o1t:blijkbaar
komen dic er maar zelden voor uit dat Zt' op
mannen vallen. Le,bo's hebben Ill't makkelij-
ker denkt ze, waarom is haar niet zo duide-
lijk. Geen bedreiging voor dl' relaties van de
mannelijke milit,liren? Of 'Iogi,ch' dat t'en
pOl militair wil worden? Waarom eigenlijk?
En zij zelf dan, nooit iets gl'll<ld of gewijd met
een leuke militair?
'Natuurlijk voel ik mij ook tijdens l'en oefe-
ning vrouw, na diensttijd bij een barbecue of
een borrel. En natuurlijk heb ik grappl'n ge-
maakt en met l'l'l1 borrel op t'en beetje geflirt
met collega's. Maar wat mij vooral altijd op-
viel als 'echt iets voor mannen' was dal ze na
ccn p.lar \\'l'ken van huis en 'droog staan',
zoals ze dat noemden, daarin ecn gOl'd ex-
cuus vonden om jc in bed tl' praten. Eigenlijk
Warl'll Zl' zielig t'n lllOesl je ze helpen. Of het
was een reden om veel afstand te hOlllkn: ge-
vaarlijk zo'n vrouw in dl' buurt, ze hoeft je
maar een hand te geven of je bent je eigen
vrouw ontrouw. Hoezeer ik tijdens lange af-
wezigheid van huis mijn geliefde ook miste,
het idl't' dat sex nu eellmaal elke weck moct,
anders gcbeuren cr ongclukken heb ik nooit
gchad cn de vrouwelijke collega's die ik ken
ook niet. Volgens mij zijn het ook bakl'rpraat-
jes, dat mannen echt regelmatig moeten.
Daar zijn mannen ook goed in, in bakerpraat-
jes. 'Vrouwen boven dc vijftig doen niet meer
aan sex', hoorde ik laatst tijdens cen receptie.
Dat vind ik in mijn werk wel weer el'n baker-
praatje dat goed uitkomt. Dan gaan mannen
toch Jllet andere ogen naar je kijken. Veel rus-
tiger!'
Sylvia vindt dat loch ook wel wecr een ver-
lies, je blijft tnch vrouw. Ze schenkt nog maar
eens in, het gesprek ga,lt verder over alle pret.
lige Vl'rschillen tussen mannen en vrouwen
en wat een plezier je daar aan kunt beleven.
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What's in a name?

Ithink that the time could be neo(
When whot's in a name
Doesn't mean quite rhe same
When the need lo belang

Is no longer sa strong
When the rage at the past

Hos diminished at Imt
But you con 't see Ir {rom here

I think thot the time could be near

When the lies that we heaf

And the scale of our fear

With the anger it feeds
And Dur murderous needs

WiJl have shifted their shape

50 we find on escape
But you con 't - yel - see it trom here

When primordial claims

Ta exclusive domQins
On the maps that we draw
Don 't convince ony more

The gods are disploeed

And the orders effQced ..

Ithink that the time could be neGr
When these names they obuse

We can take or refuse

Being Turk, being Kurd

Being (roat or Serb
Being Goy, being jew

Hos become something new
But you con 't . quite . see It from here

See of wham we're the taats

See who names

See who ru/es

Icon a/most see it trom here

A/most trom here

Words: Cynthia Cockburn
MusÎC: Shereen Benjamin
Raised vakes July 1999



Geen last van

Luc Brouwer, opleidingsfunctionaris op de
vliegbasis in leeuwarden, als burger werkzaam in

een militaire organisatie

1"werk al IS jaar als burger op de vliegba-
sis \'.10 Leeuwarden, Eerst in Ut' mess ('n
later ben il.;naar de welzijnszorg gegaan.

11..:begeleid de BBTer terug in de burgermaat-
schappij. Je staat als burger hier l'en beetje
buiten de orde. Er wordt een beetje schuins
naar je gckl'ken, maar ik heb er eigenlijk geen
last van. Het is eigenlijk Pl'fsooniijJ.;, sommi-
gen zeggen dat ze niet tegen de militairen
kunnen opboksen, ik heb daar niet zoveel
pijn van. Het is natuurlijk wel zo dat burgers
niet helemaal meetellen. liet zijn er 00" niet
zoveel. \\I'e zijn met 8S burgers hier op de
vlît'gbasis. Er is toch meer geregeld voor mili-
tairen dan voor burger~. \Ve hebben geen
apart O\'crlcg of zo. Maar ik vind dat niet erg.
Anderen wel, die vinden het vervelend dat
hel voor een burger lastiger is om zijn stem te

laten horen. We zijn wel vertegenwoordigd in
het samengevoegde triple 0 met de De in
een gezamenlijk ~fe,en dic burgers zijn ook
actief. Dat is heel goed. Want cr blijven na-
tuurlijk verschillen. NeclTI alleen de pen-
~ioengerechtigde leeftijd. Terwijl we hetzclfde
werk doen, gaan militairen met SS met pen-
sioen. Wij gaan veel later. Maar wat v('el men-
sen ook vervdend vinden js dat er geen aan-
spreekpunt meer is voor burgers. Als je bij-
voorbeeld over dat pensioen iets wil weten,
dan \\'eet je als burger niet prccics \vaar je dan
heen moet. Ja, het is ondergebracht bij de ge-
wone persont'clsdienst, maar die mensen zjjn
niet zo goed geïnformeerd over de zaken die
burgers aangaan. Dat is jammer dat dat is af.
geschaft, een aparte functionaris voor bur-
gers, dje al je vragen kon beant\voorden.
~Iaar ikzelf heb daar niet zo'n last van.'
'Als burger kun je eigenlijk ook geen goede
carrière maken hier bij de vliegbasis. Er wordt
niet veel gedaan aan loopbaan begeleiding
voor burgers. Dal is makkelijker voor militai-
ren. Er zijn weinig banen voor burgers, ze
komen niet in leidinggevende functies en als
ze er al zitten hebben de militairen er vaak
moeite mee. Ik heb wel geprobeerd militair te
worden. In de welzijnszorg dan, bij de perso-
neel~dienst bijvoorbeeld, maar dat stuitte op
organisatorische problemen. Er zijn verder
niet v('el banen in hogere schalen. Op het mi-
nisterie in Den Haag wel, maar hier op de
operationele ccnheden werken de burgers in
de lagere regionen. Ik vind dat niet erg. \Vd
jammer is, dat het aantal burgers steeds min.
der wordt.'

Raad.mulI/ Gerrit Vlietstm
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Door raadsvrouw Karen Joachim bekeken, besnuffeld,
gelezen en met smaak geconsumeerd ....
Aanradertjes? Of, nee doe toch maar niet
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Veelkleurig
In mijn Kosovouitzcnding heb ik ('ell paar
boeken gekocht om mijn informatietekort op
te heffen. Eén daarvan ging over beeldvor-
men, want laat ik eerlijk zijn: het vil'! niet
mee met al die rangen en standeIl. En onpar-
tijdig blijven met al die binnenlandse buiten-
landers en buitenlandse binnenlanders ook
niet.
In dit bock wordt iwschrl'ven hoe de media
omgaan met de beelden die getoond worden.
Foto's van blanke en zwarte mannen, man-
nen en vrouwen, bevriende en niet-bevriende
staatshoofden Als je vroUWl'l1 altijd okt wer-
kend afbeeld en mannen wel in een actieve
rol laat zÏ(>n, dan bevestig je het stereotype
beeld. Open deur?
De schrijfsters van het boek hebben ('en aan-
tal vragen geformuleerd die ze zich bij de fo-
to's stellen. Hoc het onderwerp wordt afge-
beeld bijvoorbeeld en v....c1ke betekenis dit op-
roept. Wat niet wordt afgebeeld. Dat zegt veel
over welke doelstelling en welke doelgroep de
maker of maakster van het beeld of de tekst
wil bereiken. Ook een aantal reclamebood-
schappen worden in het boek onderzocht.
Ogenschijnlijk lijken die leuk multicultureel,
maar bij nadere beschouwing zijn ze bedoeld
om er geld mee te verdienen, dus gericht op
de rijkere groepen in de samenleving. Veel
plaatjes laten zien wat de schrijfsters bedoe-
len. Deze 'vivisectie' heeft tot doel een instru-
ment aan te reiken om het ingewikkelde pro-

ces van beeldvorming te doorgronden en te
verhelderen. De hoofdstukken worden onder-
broken door interview~ met mensen die zich
op enigerlei wijze bezighouden met het be-
vorderen van een pluriforme beeldvorming
van mannen en vrouwen, allochtonen en au-
todltonen.
Interessant om verschillen tussen beeld en
werkelijkheid zo veelkleurig en benoembaar
aangeboden tc krijgen.
Effectit'f Rt'e/dvurmt'll, TJlt'orie, anaiy.'t' 1'11

praktijk Vlm beeldvorlllillgsproCt'sSt'lI, All/lt'ke
Smdik, /tiet RosellJarit' HIlikema elI MlItlÎke

,Heijer, 1999, \1(111Gorwf1l &. Cump.H. V., A.~~ell,
ISBN: 9023234065

Yoghurt
Wie de Balkan een warm hart toedraagt, en
niet kan begrijpen hoe de conflicten maar
voort kunnen gaan, heeft al vl'el kunnen
lezen. Meestal dik en feitelijk. Drie TOIlW/llII-

geil voor Kosuvo is dun en literair. Kadare ver-
telt met kunstzinnige expressie van de episo-
de van 1356 tot nu. Zelfs mevrouw Albright
heeft cr een plaats in gekregen. In drie verha-
len worden de conflicten uitgelegd en als
Leitmotiv wordt zowel muziek als yoghurt ge-
bruikt. In vredestijd krijgt yoghurt de rol van
nieuwe mensen, nieuwe kennis, smullen
maar. Bij schaarste en ziekte: weg met die lui,
hun melk was ook al raar.
Mooi, subtiel, tragisch en verteerbaar.
Drie fOlIwzallgen voor Kososvo, lsmail Kadurt',
1998, Va" GelJnep, Amsterdwn, /SB!\f:
905515248-x



Eén nacht niet slapen

Joden. Ul' Christenen en de }.foslims wordt
verteld hoe zij in :'\l'derland zijn gekomen.
BOVl'lldien worden alle data van feestl"n en
vieringen tfm het jaar 2001 vermeld. Voor ie-
dereen die iets llwer wil wett'll dan de opper-
vlakkige buitenkant van de religies en de na-
tionale fel'stdagen l'en prettig hoek, niet te
dik en nit't te duur.
,"'eda/mld a'ereldlalld, Feest('ll, ritlIdelI en
sehmikt'JI van veel ClI1tIIfCII ill Nellerll/lld, 1999,
PhmPllllIl'mdlldies, ISBN: 9076092028
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Twee zwarte prinsjes worden omstreeks 1800
door Nederlandse soldaten als onderpand
mecgenolllen om hun vader, die koning is in
Ashanti aan zijn afspraken te houdt"n. Zij
worden opgenomen in een goede koopmans-
familie waar zij onderricht krijgen llll't het
idl'l' dat zij dat latcr in t'igt'n land weer kun.
nen gebruiken. \laar dat pakt anders uit. Het
verhaal wordt t'erst vanuit het standpunt van
het enl' jongetje verteld en als Zt"ieder huns
\\'l'egs gaan, schrijft de andere jongen hoc het
hem vergaat.
Het Vl'rhaal blijft boeit"tl door de verrassende
perspectieven Bovendien vond ik het interes-
sant dat één van de twee jongens kit'st voor
aanpassen en de ander zich verzet en onmid-
dellijk doorhceft dat zijn huidskleur zel'r be-
palend is voor dl' houding die de
Nederlanders tegenover hen innemen. De
el'rste vertellt'r besluit op een gegeven mo-
ment naar Indonesië te gaan. De comman-
dant die hem ooit uit Afrika weghaalde komt
hem uiteindelijk vertellen welke invloed zijn
lJl'staan op dat van hem heeft gehad. Zo'n
boek dat je in één slapeloze nacht uitleest,
anders in veertit"n dagen, maar laten liggen
lijkt me moeilijk.
IJl' zwarte met het wit/" hart, Art/lllr ft/pin,
1997, De Ar/JeÎi1enpers, Amsterdam, Antwerpen,
ISBN: 9029523212

Fen hoek over iC'v('nshl'schoLlwin~t'n vanuit
een aardig thema. En uitgaande van de lc~
vensbcschouwingcll zoals die zich vandaag
de dag inl\'ederiand voordoen. \Vat ik eT Jlll't
name als humanist erg aantrekkelijk in vond
was dat het Chrhtendom l1et zo goed uitge-
legd wordt als het geloof van t'en Surinaamse
groep en ook Sinterklaas wordt niet vergeten.
~aast de kenmerken vall t'l'll godsdienst ook
een interview met iemand voor wie dil' le-
vensovertuiging van betekcnis is. I-'olo's, tekc-
ningen en stambomen lillen zÎl'n hoe de
groep zich tweft ontwikkeld en zich nu mani-
festeert. liet begint lJlet ('en uitleg over IHW
kalenders überhaupt zijn ontstaan en wal
heldl'r maakt waarom de orthodoxe Griekse
katholieken t'l'n paar dagen later Pasen vieren
dan de christenen hicr. Van iedere groep, dus
dl' Hindoes, de lIoeddhisten de Chinezen, dl'

lets meer dan de buitenkant



perSO()11Iijkeprestatie bijvoorheeld Vl'c1be-
langrijker dan de inzet voor algemene gnll'ps-
sfeer.
De vraag dringt zich op in hoeverre het uit-
zoeken van de verschillen je opener maakt
voor het omgaan erml'l'. \Vant je kunt je Cf

net zo goed voor af gaan sluiten en denken:
zie je wel, zo zijn 'ze' nou eennl<la1. Toch kun
je ook met dil' kennis juist ecn brug slaan
door niet alleen te erkennen dat dl' ander an-
ders is, maar ook aan te geveJl hoc 'wij,
:'\edcrlanders' met hepaalde zaken omgaan en
waarom we dat goed vindcn. Bijna verplichte
kost voor mensen dil' verschillen tussen men-
sen gebruiken om hun overeenkomstl'll te
kleuren.
AI/Cl/hJll/ 1II1dcr\dcllkt'lldclI, (lll/gela" IliCt

CII/tllun'l'nc1lil1t'lI, (jeert J/ol"i;/edc, 1998,
Uilgt'wri; COl/tad, tlll/\terddl/l, /SIE\,':
9025-1:69/32

Verplichte kost

Op het l'erstl' gezicht zo'n boek met uitslagen
van onderzocken waar de tekst nog saaier is
dan de schema's, Maar al bladerend komen
de gegevens dichterbij, want het gaat over
hoe cr internationaal tegen bijvoorbeeld col-
lectiviteit en individualiteit aangekeken
wordt. Het komt je, al lezend. langzaam
steeds bekl'nder voor. liet gaat om cultuur-

1 verschillen en hoc die te herkennen zijn en
hoc dClC zich per landcl1grocJlcn van elkaar
onderscheiden. Een mooi voorbeeld is hol'
Chinesc leraren tegen Amerikaansc lecrlingcn
aankijken. die een paar weken op school
meedoen. Voor de Amerikaanse lcerlingl'll is
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