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~o(}nlijkctitd en l'ertcgenwoorJigrn
niet nooJ7;lkdijkerwiis Je \'isie van Je
rc(Ltktie uf de dienst HG\'.

Redactie

Dat het recht om vrij hun mening te uiten voor militairen in ieder geval nu
niet meer bestaat lijkt wel duidelijk na de terechtwijzing die generaal-majoor
Van Vuren eerder dit jaar van miniSlerTer Beek heeft gekregen. In een tijds.
bestek van ruim een jaar werd tot vier keer toe een generaal (twee keer Van
Vuren en twee keer Couzy) de mond gesnoerd. Een anno 1993 op z'n zachtst
gezegd merkwaardi~e ontwikkeling, wanneer men kijkt naar de aard van de
kritiek van deze militairen en zeker wanneer men het vergelijkt met wat ande.
ren (bijvoorbeeld politie-chefs) zich wèl kunnen veroorlO\'en.
In oktober 1992 waarschuwde luitenant-generaal Couzy, in een voorzichti~
~cformuleerd artikel, voor de (ham die zich zou kunnen voordoen bij een
eventuele afschaffin~ van de dienstplicht. Generaal Couzy moest het uitsteken
van zijn hoofd boven het maaiveld bekopen met het tekenen van een formele
loyaliteits\"CTklaring. Toen hij enkele maanden later, voorjaar 1993, zich kri-
tisch uitte over een eventueel militair ingrijpen in het voormali~e Joe~oslavië,
werd hij opnieuw bij de minister op het matje geroepen, Dit resulteerde in de
stilzwijgende overeenkomst dat de generaal zich .lileen nog zou roeren na rug-
gespraak met de minister. \Vat minder wollig geformuleerd: de generaal werd
monddood gemaakt.
De in het verleden niet altijd even taktisch opererende generaal-majoor Van
Vuren waagde het vorig jaar, in enkel" prikkelende artikelen, kritiek te leve.
ren op de luchtmobiele brigade, het paradepaardj" van de landmachtstaf èn
de mmister. J\-linister Ter Heek legde Van Vuren prompt een schrijh'erhod op
waarop deze, op zijn beurt, dreigde naar de rechter te zullen lopen. Schielijk
werd dit schrijfverbod weer ingetrokken en Van Vuren bleef (stevige) artike-
len schrijven. Begin dit jaar kwam hij opnieuw in botsing met minister Ter
Beek. In een messcherpe analyse konkludeerde Van Vuren dat het beter was
om het luchtmobiele bataljon maar niet naar Bosnië te sturen. Onder druk
van de Tweede Kamer (lees het CDA) zette de minister, in niet mis te verstane
bewoordingen ("ongepast" en "afkeurenswaardig"), Van Vuren daarop in de
hoek.
Deze hele gang van zaken komt bep.lald niet al te evenwichtig over en is bo-
vendien ook nog hoogst onverstandig.
De o\'ertrokken reakties van de zijde van bewindsman en Kamerleden op de
uitin~en van de generaals staan in schril kontrast met wat anderen zich wèl
kunnen permitteren. Waarom zou minister Pronk, op persoonlijke titel, zich
wel vriielijk mogen uiten over het defensiebeleid w (hoge) militairen niet?
\Vaarom kan de ene na de andere commissaris van politie de politiek in de
media ongestraft de oren wassen en krijgen generaals voor hetzelfde "ver-
grijp" een draai om de oren?
Het is ook on\'Crstandig militairen te verbieden zich onafhankelijk uit te laten
over zaken die leven binnen het militaire apparaat. Juist nu de Nederlandse
krijgsmacht bezig is zich om te mrmen van een kaJer-militie tot een kader-
\-'fijwilligers krijgsmacht is een zo groot mogelijke uitwisseling ,,'an gedachten
tussen politiek, militair apparaat en samenleving meer dan gewenst. Immers,
wil een beroepskrij~smacht ni"t vervreemden van de samenlevin!-\ (van groot
belan~ ter voorkoming van afgliiden in de richting van een staat in de staat)
dan dienen politiek en maatschappij de geluiden uit de militaire organisatie
wel te kunnen blijven vernemen. Of het nu voor politici en samenleving ple-
zicrige geluiden zijn, die uit de militaire organisatie komen, of niet, doet cr in
wezen niet toe,
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DE OVERSTAP:
VAN INFANTERIE NAAR MARECHAUSSEE
"Die geweldige onzekerheid speelde thuis ook heel erg"
Sinds mensenheugenis gold defensie als de meest "safe" werkgever. Wie
daar terechtkwam wist in ieder geval één ding heel zeker: ging je er niet uit
jezelf weg clan kon je cr blijven zitten tot aan je pensioen.
Sinds enkele jaren bestaat die zekerheid niet meer. De krijgsmacht kan, door
de veranderde politieke situatie, met minder personeel volstaan. Met name
bij de landmacht zit men met ecn overschot.
Om aan de steeds sterker wordende onzekerheid. kan ik blijven of niet ~een
einde te maken, stapte sgtl Cor van der Linde van de KL O\'er naar de Kmar.
EGO-redacteur Wim Heij zocht hem thuis in Heerenveen op.

Centraal thema in het gesprek: Wat gaat er om in iemand wanneer dele het
gevoel krijgt dat zijn baan op de tocht komt te staan: Wanneer de invloed
van dit alles op de thuissituatie ter sprake komt, mengt ook Cor's vrouw
Klazina zich in het gepsrek.

Hoe heeft. kort samengevat,;e loopbaan
bi; defensie er tot nu toe uitgezien?
Ik hen in maart 1980 in opleiding ge-
gaan hij de marechaussee. Na een jaar
werd ik op de hrigade in Den Haag
(wachthrigade en politiedienst) ge-
plaatst; na anderhalf jaar paraat gesteld
(tot 1985). Daarna de overstap gemaakt
naar de KL; de K~lS (en OCI) gevolgd
en in 1987 geplaatst bij het 45ste
PaÎnfbat te Steenwijk. In april 1993 heb
ik opnieuw de overstap gemaakt, alleen
nu in omgekeerde richting. Dat hegon
met een opleiding in Apeldoorn, gevolgd
door een plaatsing op Schiphol.

je zou kunnen zeggen dat ;e weer op het
ot/de /lest bent terJlggekeerd. n'aarom
koos;e desti;ds voor de KMar?
Die keuze had wel iets te maken met
thuis. Mijn vader had vroeger hij de
K},-1argel.eten en werkt nu bij de politie

in Heerenveen. Ik ben dus opgegroeid
met het politîewerk en dat leek mij (Jok
wel iets.

Wat Wi1Sdaama de reden l'uor de over-
sti1P ltaar de infanterie? Het welbekende
verha"l van: zo{-'ee! hlmnen er maar
doorstromen?
Precies. Toen duidelijk werd dat ik bij
de marechaussee geen onderofficier kon
worden heh ik een rekest ingediend voor
de overstap naar de KL.

De infamerie is iets geheef anders dan de
KMar. Toch heb ;e er niet alleen een
(link aantal ;aren gewerkt maar, voor
z(wer ik d<1theh klfllllen waarnemen,
ook nog met l'eef plezier.
Ik heb het hij de infanterie zelfs heel
goed naar mijn zin gehad, al was het in
het hegin wel even wennen. Het is kom-
pleet ander werk. Bij de marechaussee
sta je vaak tegenover de ander, altham
dat gevoel leeft, in het algemeen, heel
sterk bij de militair. De K},tar zijn de
"hlauwe jongens" \vaar men niet graag
mee te maken heeft. Terwijl je bij de KL
mèt anderen werkt en .11sdie anderen
dan ook nog dienstplichtigen zijn, dan
kan het haast niet meer stuk. Met heel
verschillende mensen toch samen iets ge-
meenschappelijks doen vond ik echt het
einde.

De Defensienota van 1991 kondigde
aan dat de kri;gsmacht kleiner z;ou gaan
worden. Voor hen die dit nog niet kon-
Iien gelollell werd dit veruolgells met de
Prioriteitennota nog eens dl/nnetjes over
gedaan. Voor uelen was de schok te l'er-
geli;ken met het afgaan van een brisallt-
granaat. Warmeer werd ;i; echt onrus-
tig?
Toen de Defensienota 1991 uitkwam
dachten we nog dat het mee zou \'al1en.
De infanterie is immers het hart van de

krijgsmacht, dus daar zal het wel langs
heen gaan. Naarmate de tijd evenwel
vorderde en er meer bekend werd, be-
gon het toch meer te knijpen. Tja, en
toen de Prioriteitennota uitkwam, wis-
ten we precies waar we aan toe waren.
Er zou ook fors gesneden gaan worden
in de infanterie.

jouw onderdeel Zalf worden opgeheven
en de kazerne in Steemvijk ges/aten. je
tl'i1S geworteld en wooni1chtig in
Heerenveen en bovendien ook nog ge-
huwd. BefJi1i1ld geen vroli;k vooruit-
zicht. dunkt mij. Wat dacht ie? Zat ik
bli;/'en waar ik zit en mi1ar kijken W<1ar
het schip strandt? Ga ik zelf op zoek
ni1ar iets i1nders? Beschri;f die sitllatie
van toen eens?
Je kreeg in die tijd de Flcx met allerlei in-
formatie over de reducties thuis ge-
stuurd. Dat hlad had Klazina vaak nog
eerder gelezen dan ik. Dus je praatte er
's avonds met elkaar over. Ook op her
werk hoorde je een hoop en langzamer-
hand werd het duidelijk dat het jOll ook
weleens zou kunnen raken. Toen ook
nog daar overhet'n bekend werd dat de
dienstplicht zou worden afgeschaft, be-
gon ik mij af te vragen of ik niet weg zou
moeten gaan.

Welke invloed had dit alles op de thuis-
sitl/<1tie?
Klazina : Ik heb het toen ook behoorlijk
henauwd gehad, echt waar, Cor heeft.
naast zijn militaire, alleen maar een alge-
mene schoolopleiding gehad, geen he+
roepsopleiding. Dan maak je je zorgen

Klazina van der UIlde
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en terecht denk ik. Stel dat hij op straat
zou komen te staan, een man van J 1
jaar zonder vakopleiding. \,\,'at moet ie
J;lll: Ik heh diverse keren gedacht "hoe
zal dir gaan aflopen?". W'e hebben heel
vaak mer elkaar gesproken over het vol-
gen van kursllsscn voor e('n hevciligings-
diploma of iets dergelijks.
\'\'e waren her Cf m('[ elkaar al wel over
eens dat, wanneer COT op straat zou ko-
mell tc staan, ik full-time zou p,aan weT-
ken ell Jat h:J" huisman zou wordcll. Ik
had, Wt aan c geboorte vall onl\.' doch-
ter, al die tijd werk gehad In

Heerenveen.
CUT: [)ie geweldige omàerheid speeldt'
in die tijd thuis ook heel erg;.
KhlZin:l : En cl,Ul hoo[(1è je in het
Juurn:lal of bij :-':0\'3 de minister van de-
fensie weer een verhaal houden over ver-
dere inkrimpingen bij defensie en .,.
sliep je wcer twec nachten slecht. Dc mi-
nister had daar waarschijnlijk minder
last van maar wij zaten er maar weer
mce,
Cor: \Vat het extra lastig maakt is dat je
je voortdurend afHaagt waar Je hl,t aan
verdiend hcht. Je zet je altijd voor de
vollc hondetd procent in en dan oller-
komt je dit '" . Ik kon d<l:lr moeilijk mee
uit dc voeten.

SIJrilk je, in die tiiJ, ook Feel met de ko/-
lega's out" deze zakeli?
Cor : Na een meeting, waarin de com-
mandant de laatste omwikkelingen IIcr-
telde, sprak je er wel even met elkaar
oveT. Daarna ging ie \\Ter aan het werk,
dat ging immers gewoon door. Toch
werd her steeds moeilijker om zelf gelllo-
tiveerd te hlIJven ond;ll1ks het feit dat JC
heel goed hesefte dat je het tegcnovcr de
dienstplichtigen niet kon maken gede-
motiveerd rond re lopen. Eigenlijk sprak
je er lllet de kollega's meur heel ot"pcrkt
over uit el'n zekere Hees voor demotiva-
tie,
Klazina : Je drukte het wel snel ""'eg, Jat
deden wc thUls soms ook, \X!anneer je er
te bng mee be7.ig bleef dan werd je er
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depri van. Uit lijfsbehoud zeiden we
soms ook tegen elkaar: "I.aten we er
maar l'en punt achter zetten, we zien het
wel" ,

Heh je toen (Jok ouerll'ogell de krijgs-
m,lcht helemaal de rug tOl' te keren?
In eerste instamie nid, later wel. Ik heb
toen inderdaad informatie-materiaal
aangevraagd voor een beveiJigingskur-
sus om iets achter de hand te hebben.
Ook heb ik nog even overwogen een
overstap te maken naar justitie als ge-
vangenbewaarder. ,\-iaar toen, ik meen
III december 1992, kwam de derde
Infuop uver dl' marechaussee en daM
heh ik op gl'rl'agcerd. Dat was echt
ZOiets als de laatste hoop, tt"rug naar de
Kmat.

Hoe bewust was de keuze voor de
KAlar?
Kijk, als de situatie onveranderd was ge-
hIeven, had ik nu nog bij de infanterie
gezeten. Ik had het er immers prima
naar mijn zin . .'.laar omdat het allcmaal,
in toenemende mate, zo onzeker werd
moest ik wat doen. En dal werd dus de
marechaussee. Ik was er destijds met
pijn wt'ggegaan omdat ik daar niet ho-
gerop kon komen, niet omdat her werk
mij niet beviel. :'\u kon ik. door over te
stappl:n, \\Ter terug naar werk wat ik
ge,lag had gedaan, een einde maken ,lan
de onzekerheid lIlet behoud van pl'r-
spektief. Ik was dan ook heel blij dM ik
werd aangenomen.

Je zit/IJl een ;.1<Irbi; de KMar, Geen spijt
I'an de Ol'erst<lp?
In april 1993 bt"1lik bij de Kmar geko-
men. Dat begon met een half jaar oplei-
ding waarna ik in november op Schiphol
werd geplaatst.
In her begin was het wel even wennen
vanwt"ge de geheel andt"rc werksituatie.
fiii de infanterie geef je leiding aan een
groep mensen, draag je verantwoorde-
lijkheid voor materieel, eIJZ" terwijl ik
bij de Kmar een medewerker ben. Toch

wende alles vrij snel, wellicht ook omdat
ik er jaren gewerkt had. In ieder geval
heb ik het uitstl'kend naar mijn ZIll.

Kif/I ie zeggen ,lat ;1', door zelf het ini-
tiatief te nemell, eelt einde gem,l,lkt
hebt aan ie eigell onzekere hestilallssitu-
atie?
Cor : Zonder meer. Je toekomst is er
weer een stuk zekerder op geworden en
dus voel je je weer lekker in je velzittell.
Ik overdrijf niet wanneer ik zeg dat cr
een grote druk van mij is afgevallen.
KJazina : Ik weet nog heel goed het mo-
ment dat Cor opbelde met de medede-
ling dat hij was aangenomen bij de ma-
rechaussee. We hebben gelijk 's avonds
een feestje georganiseerd omdat we een
streep konllen zetten onder een rotperio-
de. Heerlijk, we hebben weer werk! Ik
denk dat we pas goed beseften hoc span-
nend het al die rijd geweest was, toen het
definitief was dat Cor bij dl' Kmar te-
recht kon.
Cor : Naarmate de onzekerheid toenam,
moest je steeds meer moeite doen om je
groot te houden. Toegeven aan je eigen
ellende zou demotivatie betekenen en
dan wil het werk helemaal niet JlleeT.
~1aar innerlijk wordt je danig op dl'
proef gesteld hoor, d,tt kan ik ICvertel-
len.
Klazin,l : Je kon het (Jok aan hem mer-
ken wanneet hij 's avonds thuiskwam.
met hoeveel pijn hij rondliep. Het is ook
niet niets als ie weet dat de plek waar je
nu nog werkt er over enkele maanden
niet meer is en wat dan ... De opluchting
is werkelijk heel groot geweest.

Wilt zou je ,mderell, die nog steeds il1 die
onzekerheid verkeren, aanraden?
Het ligt natuurli/'k voor iedereen ver-
schillend. Wat wi je, blijven of niet blij-
ven? Wanneer je wilt blijven en je onder.
deel wordt opgeheven of je wapen of
dienstvak wordt sterk ingekrompen,
waar zou je dan n,lar toe willen? Ik zou
zeker niet wachten tot het al1ethutste
moment, totdat je de laan wordt uitge-
STUurd.Alleen al vanwege de knagende
or1l.ekerheid. Ook zou ik, wanneer dl'
werksituatie door de naderende op-
heffing stel'ds onplezieriger wordt, ie-
dereen aanraden naar il,ts anders uit te
kijken. \X!anneer je niet meer met plezlt"t
naar je werk kunt gaan doe ie jezelf en je
gezin heel veel tekort. Daar ben ik wel
achrer gekomen.

Bedankt I'oor het gesprek.

\"'1111 Hei;



PAS NA 341 JAAR!

Op 27 april gaan de Zuidafrikanen vooc
het eerst allemaal tegelijk naar de stem-
bus. Een reden tot feest voor de demo-
cratie. Want de blanke "on-democratie"
in Zuid-Afrika heeft 341 jaar geduurd
en dat is langer dan alle andere dictatu-
ren uit de geschiedenis. De gevolgen van
die eeuwenlange racistische onderdruk.
king poets je niet weg mer stembiljetten.
Er zijn ruim 21 miljoen kiezers in Zuid-
Afrika. Daarvan zijn er nog geen 3,5
miljoen blank ..Maar blanke hoeren heb-
ben 85 miljoen hectare grond. terwijl de
zwarte boeren (waarvan er veel meer
zijn) samen niet meer hebben dan onge-
veer een half miljoen hectare.

Er zijn 7 miljoen onbehuisden in Zuid-
Afrika (2 op elke 7 inwoners). Er zijn
864 zelfgebouwde krottenwijken \'an
plastic, karton en hout, met ruim 2 mil-
joen mensen. Dan zijn er nog de stenen
krottenwijken, waar 56% V:ln de zwar-
ten wonen, Minstens twaalf miljoen
mensen hebben geen stromend water.
Driekwart van de mensen buiten de ste-
den hebben geen wc's. Van de mensen
met een dak boven het hoofd, hebben er
23 miljoen geen electriciteit - dat is meer
dan 66% van alle zwarte gezinnen.
Er moeten ruim 3 miljoen huizen wor.
den gebouwd - het overgrote deel (90%)
daarvan is nodig voor de zwarte Zuid-
afrikanen.

Er zijn twee miljoen zwarte kinderen die
geen plaats hebben op een school, ter-
wijl blanke scholen moesten sluiten we-
gens gebrek aan leerlingen en duizenden
blanke leerkrachren werden ontslagen.
Voor iedere blanke scholier wordt bijna
Sx zoveel uitgegeven als voor een zwarte
scholier. Van de zwarte scholen heeft
81% geen electriciteit. Er zijn 10.000
straatkinderen in Zuid-Afrika en 60.000
kinderen tussen 8 en 14 iaar oud werken
op blanke boerderijen. 73% van alle
Zuidafrikanen is analfabeet.

• Geen werk, geen leven
Het aantal werklozen in Zuid-Afrika be-
draagt 7 miljoen. Dat wil zeggen, dat
van alle zwarten die werken kunnen,
maar liefst SI % werkloos is. .Meer dan
2 miljoen mensen hebben voedselhulp
nodig (dat is 6% van alle Zuidafrika-
nen).
Dagelijks sterven cr in Zuid-Afrika 12
zwarten aan TBC. Er ISéén arts voor el-
ke 330 blanken en één voor elke 12.000
zwarten. Voor gezondsheidszorg aan de
blanke minderheid \vordt bijna S x keer
zoveel uitgegeven als aan die voor de
zwarte meerderheid.
Vijf procent van de bevolking bezit 88%
van de persoonlijke rijkdommen, dwz.
bezit en huizen, fabrieken, boerderijen,
aandelen, Zwarten hebben slechts 39%

van het totale persoonlijke inkomen.
De criminaliteit in Zuid-Afrika is de
hoogste in de wereld met 400.000 mis-
drijven per jaar. Omgerekend naar het
inwonertal vinden cr in Zuid-Afrika Sx
zoveel misdrijven plaats als in de VS.
Het aantal moorden steeg in 1990 met
30% en het aantal berovingen met 20%,
Er worden per dag meer dan 1000 vrou-
wen verkracht. Per maand worden 5000
autos gestolen en meer dan 4000 roof-
overvallen gepleegd.

• Geweld
De stijgende criminaliteit heeft te maken
met de troosteloze situatie in zwarte
woonoorden. er is geen werk, cr is geen
plaats op school, et is geen uitzicht. In
de strijd tegen de apartheid was de poli-
tie voor de jeugd de vijand en het zal nog
\vel even Juren voordat de bewoners
van de townships \vcl respect voor de
politie kunnen hehben. In de strijd tegen
het politieke geweld in de townships
sinds 1990 hebben de inwoners zelfver-
dedigingseenheden gevormd. In 1990
werden er per dag gemiddeld 4 mensen
gedood door politiek geweld. In 1991
was dit aantal verdubbeld tot 8 mensen
per dag. In 1992 was dit aantal gestegen
tot 11 mensen per dag. In 1993 tot 18.
Bovendien zijn er in de rownships ook
criminele hendes gevormd. De geweld-

dadigheid in Zuid-
Afrika heeft ook te ma-tnt. ken met het enorme
wapenbezit onder de
blanken. Van alle
doodstraffen in de we-
reld is sinds 1984 bijna
de helft (47%) in Zuid-
Afrika voltrokken.

Om deze achterstand
van de meeste Zuid-
afrikanen weg te wer.
ken is minimaal f 50
miljard nodig. Bezuini-
gingen op defensie en
politie leveren niet ge-
noeg op, Ook een ver-
hoging van de vermo-
gensbelasting levert
niet genoeg op. Er is
een economische groeI
nodig van minstens
5%•. Dat is onhaalbaar.
Dus zal het Zuid-
Afrika zelf niet lukken
om de armoede af-
doende te bestrijden.
Komt er geen hulp, dan
gaat Zuid-Afrika roeri-
ge tijden tegemoet.

Karel Roskam
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Pinkpop, Nederlands meest constante en aansprekende popfestival, bestaat
25 jaar. Om dat te vieren zullen vijfentwintig popgroepen tijdens het
Pinksterweekeinde drie verschillende podia betreden. Eerste Pinksterdag, 22
mei, gebeurt dat tijdens Rocking Kolonia. Dat sinds enkele jaren met het fes-
tival vergroeide voorafje op het campingterrein voor de bezoekers van het
grote festival daags erna, heeft inmiddels cen volwassen programmering en
daarom kan gerust worden gesproken van Pinkpop als nvccdaags festival.

25-JARIG JUBILEUM
MIST EVENWICHTIGE

PROGRAMMERING

• Over hel paard gelild
Arrested Devclopment uit het hiphop-
circuit is weer een goede keuze, m.l;l( de
jazzdancers van Galliano zijn opnieuw
discutabel. Evenals de folkies van The
levelIers, die al veel eerder op het festi-
val hadden moeten staan en nu wel een
beetje over hun top heen zijn, het zoveel.
ste over her paard getilde Engelse groep-
Je Charlatans en de vrouwelijke Peter
Pan van de popmuziek: Björk.

Het is te hopen dat Smeets op het mo-
ment dar je dit leest zIJn festival hedt ge-
completeerd met voor een breder pu-
bliek interessante n.lmen en in ieder ge-
val één echte mega-acr hedt weten te
contracteren. \"'ant dar mag tijdens zo'n
gigantisch jubileum toch niet ontbreken.
De Draf- en Renbaan zal tijdens het
Pinksterweekeinde ongetwijfeld bev"olkt
worden door 75.000 popfanaten, maar
de ingeslagen weg van Pinkpop lijkt me
geen goede keuze voor de status van hrt
festival. Het huidige programma wu
opnieuw met uitzondering van Crowded
House niet misstaan op het veel alterna-
tievere F1ight to L()\vlands Paradise, dat
vorige zomer voor het eerst in de
Flevopolder werd gehouden. En reken
maar dat het Belgische Torhout!
Werchter en bijvoorbeeld het Deense
Roskilde-festival met een veel gevarieer-
der aanbod komen.

De verplichte Nederlandse nummertjes
bestaan naast UDS op herherhaling uit
Prodigal Sons en Daryll Ann. De eerste
groep maakte met "Wine Of life" abso-
luut een droomdebulIt, maar is nog lang
nier aan Pink pop toe. De Berrie Serveert-
status ligt nog vcr buiten het bereik van
de Zwolse gitaargroep. En Ihryll Ann is
een leuk groepje uit het vaderlandse
clubcircuit, maar kan zich absoluut niet
meten met de aansptekende :-\eder-
landse bands die Pinkpop de laatste ja-
ren haalden (naast Bettie Serveert en
Vrban Dance Squad onder andere
Tröckener Kecks, Rowen Hèze en Hallo
Venray).

Het is natuurlijk een open deut intrap-
pen, maar hebben De Dijk en The Scene
tijdens hun huidige triomftochten langs
de clubs al eens op Pink pop gestaan? En
waarom kreeg Spo.Dee.O.Dee nog
nooit een kans? of Shine van voormalig
Fatal flowers-voorman Richard jansen?
~1et de Nederlandse programmering is
het kwakkelen geblazen.

Marco van ,'lek

.\laar Urban Dance Squad voor de der-
de keer op Pink pop? En Thc Breeders,
die begoIlnen als hobhygroepje van
Pixies-hassiste Kim Deal, maar na het
uiteenvallen vall die groep een serieuze
band vormden. De cd's zijn aardig,
maar live bewees The Breeders op het
Haagse Parkpop enkele jaren geleden al
eens alles behalve een opwindend gezel-
schap te zijn.

• Afdwingen
Natuurlijk is de programmering van een
aantal van die groepen volkomen ge-
rechtvaardigd. Rage Against Thc
Machine als publiekstrekker is opnieuw
een schot in de roos, na het overtuigende
optreden van vorig jaar en de doorbraak
in commerciëel opzicht die daarna volg-
de. Ook Smashing Pumpkins, Lemon-
heads en The Afghan Whigs hebben
door middel van uitstekende cd's een
plaatsje op het Pinkpop-podium afge-
dwongeIl.

Die kwaliteit van het festival lijkt Smeets
dit keet een beetje te ver door te dtijven.
Wanneer je de op acht bands na comple-
te line-up van het festival bekijkt, lOU je
baast denken dat de vootkeurslijstjes
van de VPRO-radio3 programmama-
kers klakkeloos zijn overgenomen. ,"{et
uitlOndering van Crowded House is het
veelal alternatieve pop en hiphop wat de
klok slaat.

lijk en de programmering wat eenzijdig.
Pinkpup-organisatur jan Smeets is er de
hutste jaren een meester in geweest om
een 'coming' band precies op het juiste
moment vast te leggen (I'earl jam,
Soundgarden, Thelonious Monster,
Mano Negra, Pixies, Buffalo Tom, eer-
ste keer Black Crowes), hoewel het ge-
luk hem ook wel eens een handje hielp.
Toen vorig jaar Alice In Chains verstek
moest laten gaan, wetd de veel betere
formatie Rage Against The Machine
aangetrokken als vervanger. En dat
bleek dt. klapper van het festival. Dit
jaar is Je groep dan ook terug als headli-
ner.

Tijdens het echte jubileum, 23 mei op Je
Draf- en Renhaan in het Limburgse
Landgraaf, stappen zeventien groepen
op twee verschillende podia. Dat is voor
het eerst. Pinkpop speelde zich tot op
heden altijd op één centraal podium af.
Dat is niet het enige vrijgegeven nieuw-
tje. Het andere \".as al langer bekend:
Pinkpop hoopr tijdens dit jubileumjaar
een nieuw bezuekersrecord re vestigen.
De cap.lcireit van de Draf- en Renbaan
is de afgelopen jaren al uitgebreid van
vijftig- naar zestigduizend bezoekers,
maar daar gaat nu nog een schepje bo-
venop. De feestelijke vijfentwintigste
editie van het festival moet 75.000 pop-
liefhebbers trekken.

Pinkpop is in de loop der jaren uitge-
groeid tot een dwarsdoorsnede van wat
er in de popscene gaande is. De meest
aansprekende namen uir het cluhcircuit
wordt'n gemengd mcr iers meer main-
stream georiënteerde popgroepen en één
of twee megagroepen of artIesten. Zo
waren de afgelopen jaren onder andere
Lenny Kravitz, Black Crowes, Red Hot
Chili Peppers, Living Colour, Lou Reed,
Van Morrison en The Cult op het
Pink pop-terrein te bewonderen.

• Eenzijdig
Van een geweldige jubileumknaller mag
worden verwacht dat die formule nog
een stukje wordt geperfectioneerd, maar
wanneer je het programma tot her mo-
ment van dit schrijven bekijkt, zie je een
schrijnend gebrek aan grote namen en
mainstream-groepen. Daarmee wordt
het festival voor een groot deel van het
vaste publiek een stuk minder toeganke-
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ACHTTIEN JAAR GRUPPO SPORTIVO
BEZEGELD MET LIVE-CD
"Disco rcally made it, it's cmpty aud I hate it." Een groep met dergelijke tek-
sten sluit je toch onmiddellijk in je armen? Dat is dan ook precies wat
Engeland in 1977 deed, waarna Nederland schoorvoetend volgde. Opnieuw
ecn eigen talent voor de neus weg laren kapen! Het ging namelijk allemaal
om Gruppo Sportivo uit Den Haag.

De band van 'superweirdo' Hans
Vandenburg had het voor die tijd al en.
kelc keren geprobeerd met de singles
"Out There In Thc Jungle" en "Hoola
Fever". Die deden c.:hter niets .. \-taar
over het debuutalbum" 10 Mistakes"
werd op het Britse continent vol lof ge-
schreven. En voordat de groep het door-
had, stond ze in het middelpunt van de
belangstelling.

Niet dat er mega-hirs werden gescoord,
want verder dan nummer 11 kwam
Gruppo Sportivo nooit, maar in de pe-
riode '781'79 was de band wel een be-
grip in de Nederlandse en een deel van
de Europese popwereld.

Vergetelheid
Daarna raakte Vandenburg en kornui-
ten in de vergetelheid hoewel de groep
nooit opgaf en in steeds wisselende be-
zettingen het clubcircuit bleef afschui-
men. Af en toe kwam er een plaatje uit,
maar opschudding veroorzaakte
Gruppo Sportivo nimmer meer.

De bandnaam ontstond in 1976 naar
aanleiding van een affiche in de oefen-
ruimte van de Haagse formatie, waarop
een optreden van de Italiaanse variété-
act Gruppo Sportivo werd aangekon-
digd. Dat werd klakkeloos overgeno-

men. En toeval of niet, maar oprredens
van de popgroep Gruppo Sportivo heb-
ben altijd een vleugje variété als meer.
waarde gehad.

Onlangs verscheen de live-cd Sing Sing,
die een dwarsdoorsnede van het
Sportivo-repertoire laat horen. Aller-
minst originele muziek, maar opmerke-
lijk uitgevoerd en zelfs op cd druipt de
ironische humor cr vanaf. Het smakelij-
ke schijfje vormde de aanzet voor een
theatertournee die Gruppo Sportivo op-
nieuw langs een groot aantal Neder-
landse steden voert.

Feestje
Sing Sing werd op 5 en 6 oktober 1993
opgenomen in 'De ~leelfabriek' in
Leiden. Daar bouwde Hans Vanden-
burg met behulp van band, beeldende
kunstenaars, gastmusici, Haagse ex-de-
linquenten, de Leidse politie en een com-
plete videoploeg een feestje naar zijn
hart. En werden Disco Reallv Made h,
Mexican Radio, I Shot My '\ianager! en
Beep Beep Love in amusante versies
vastgelegd.

De band en haar platenmaatsch.lppij ge-
ven aan dat ze van plan zijn om dele
'hoogstwaarschijnlijk onwaarschijnlijk
succesvolle schijf voor de volle honderd

procent uit te melken'. Wanneer het je
nog niet duizelt van de voorgaande zin
dan wil Gruppo Sportivo er via radio en
live-optredens graag voor zorgen dat het
je zal gaan duizelen.

Tijdens de theatertour, die 'Typisch
Sportivo' is gedoopt, staat de groep in
de volgende bezetting op de planken:
Gitarist/zanger Hans Vandenburg, pia~
nist/accordeonist/zanger Peter Calicher,
bas/zang Yosha Marguerita, drummer
,\like Meyer en als speciale gasten De
Bombita's (bekend van onder andere
Herman Brood) met achtergrondvoca-
len.

Nummer één
De rourllee die aan Sing Sing wordt ge-
koppeld brengt Gruppo Sportivo niet al-
leen in de Nederlandse theaters, de
groep doet ook opnieuw een gooi Ilaar
Europees succes met optredens in onder
andere Duitsland, Frankrijk en Spanje.
En nog een trede hoger op de internatio-
nale popladder: Gruppo Sportivo heeft
onlangs wekenlang op nummer 1 ge.
staan in Thailand (althans: dat meldt het
persbericht van de platenmaatschappij.
Zo'n wapenfeit valt natuurlijk nauwe.
liiks te checken.).

Kortom: Gruppo Sponivo bruÎst weer
van het leven en het publiek is er klaar
voor. Zo kan de kaalhoofdi~e
Vandenburg, die zichzelf en één van ziJn
albums gekscherend Sucker Of The
Century doopte, niet alleen tevreden te-
rugkijken op achttien jaar Gruppo
Sponivo, maar ook met een gerust hart
de toekomst tegemoet zien. Het groten.
deels akoestische (of zoals de groep het
zelf noemt: 'unchained') Sing Sing is
daar een uitstekende aanzet toe.

Marco van Nek
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EEN INCIDENT

Vnl goede moed en enthousiasme kwamen de mariniers Rodney de Vries (22
jaar, dienstplichtig) en Raymond Cahcn (23 jaar, KV.contracr) op 12 juni
1993 met de India-compagnie in Cambodja aan, Op 25 juli werd de missie
abrupt afgebroken. Hun voertuig kwam tijdem ccn patrouille in aanraking
met ccn mijn. Ze raakten ernstig gewond. Over het incident en de verande-
ringen die dat in hun leven teweegbracht sprak raadsvrouw Klazicn van
Branclwijk.Wiltjer met ze in het J\1ilitaÎr Revalidatie CeIHrum in Doorn.

Hue kwam je in Cambod;a terecht?
Rapnond: Ik moest als dienstplichtige
de dienst in. Omdat ik wat meer van de
wereld wilde zien, zoals :\'oorwcgcn of
Curaçao, besloot ik cell 2-jaren-KV-
contract met het korps aan te gaan.
Thuis zagen ze liever niet dat ik meeging
naar Camhodja. Als je eenmaal een con-
tract h~ht moet Je, dus dan ga je. En het
is toch wel anders dan een oefening. Het
is echt, je hent onderdeel van een grote
missie. I"-:unaderhand was ik natuurlijk
lievn ergens anders naar toe g~gaan.
I let avontuur trok me \vel.
Rodncy: Ik hen naM her korps gegaan
omdat ik iets mee wilde maken. Ik re-
kende op de \X'öt, maar het werd uitein-
delijk kiezen tussrn Cambodja of ergens
als zeuntje. De keuze was snel gemaakt.
In december' 92 had ik besloren niet te
gaan, maar toen ik in Doorn de v~rhalen
van Cambo I hoorde dacht ik dit is mijn

R<J}"ln01li1 Cohen (I) el/ RadIIe)' de Vries
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kans, wat kan je gebeuten. ~.lijn vader
vond dat ik het nu kon doen. Mijn mo~-
der was met cr niet zo blij mee.

Had ,e het risico t'al/ te t'orcll illgeca!cu-
{eerd?
Rodne~':Je denkt ik heil een van al die
mensen daM. Dat overkomt mij niet.Je
ziet niet in dat één kogel fataal kan zijn.
Je ziet alleen maar de positieve kant. Als
Îe hij die dingen na gaat denken, durf je
toch nooit meer wat?
Raymond:lk wist wel dat me war zou
kunnen gebeuren. Ik was me daar wel
van bewust. Toch denk je: dat overkomt
mij nier. Terwijl je toch weet dat het
kan.

Jullie hebIJell, voord,lt het illcidellt
p/aat5IJond, bijl/a allderha/ue mtlalld in
Cambodja doorxe!Jracht. Hoe kijk je mt
tegen dieJJerioJe a,m?
Raymon :Ik heb daar go~d~ herinnerin-
gen aan. Eerst gingen we naM Phum
Tma Poak als versterking van de U:\1A.
Naderhand gingen \ve naar Phum Soeng
een geweergroeps-locatie. Daar zaten we
met onze eigen groep, hadden onze ei-
gen regels. Er was daar meer onrust, we
waren daar meer gericht op ingrijpen.
;..[a Soeng waren we drie dagen or.
Paok,toen we naar Prasat gingen. \Xe
hadden twee dagen rust en daarna zou-
den we de R&R-gangers naar Thailand
begeleiden. Dat liep allemaal anders en
we gingen dus op patrouille naar
Samrong. Nadien hoeft Cambodja voor
mij niet meer.
Rorlnev: Ik heb goede herinnenngen aan
die tijd. Natuurlijk is mijn beeld nu ook
anders gekleurd. maar ik wil nog t'ens
terug. :"Ju nog niet, /naar ooit. liet af-
scheid is te plotseling, te abrupt g~weest.
Ra~.mond;I"-:{)u, misschien ooit ... maar
\"Oorlopig heb ik mijn buik vol van die
lui. Hoef ik ze even llIet!

• De dag van het incident.
Raymond: Het begon eigenlijk de dag cr
voor. 's Avonds om een uur of elf hoor-
den we dat de plannen gewijt.igd waren.
We zouden eerst shift I van R&R escor-

teren, Illaar dat \verd dus een patrouille
naar sector 2. \X'e kregen een korte
hriefing. We hebben de R&R-gallgers
uitgezwaaid en zijn toen zelf vertrokken.
'X'e gingen met twee jeeps en een tien-
tonner op pad. Na ongeveer tien minu-
ten kreeg de tientonner een lek. Het was
een rustig gebied, zonder bijzonderhe-
den. Daarna hebbt'n wc ongeveer drie
uur gereden. Kwamen af en toe een te-
genligger tegen. Niks bijzonders eigen-
lijk. En toen kwamen we bij de beruchte
brug. I"-:ormaal zitten wii altijd in het
eerste voertuig.
Rodney:We waren het enige 11AG-
team, daarom zaten we 1ll het achterste
voertuig en zorgden we voor achteruit-
beveiliging. Normaal gesproken zit het
.\tAG-team altijd voorin. Nu kijk je ach-
terom en rondom in de omgeving. \Xle
dachten dat het een cas)" patrouille was.
\Xle waren wel scherp. We hadden de
tolk al gevraagd wat al die bord/'es langs
de weg waren, omdat we dac Hen dat
daar mijtlCn lagen, dat bleek een afbake-
ning te zijn.
Raymund:lk had net aan De Vries ge-
zegd dat ik evCll wilde ruilen. Hij achter
de :\tAG en ik even zitten. Op datzelfde
momenr reden we over de brug en kwam
de mijn tot ontploffing. Ik bvam weer
bij, liggend midden op de weg. Alles was
zwart voor mijn ogen. Ik dacht: ik ben
er gelukkig nog. Ik wilde opstaan maar
dat kon dus niet. De chauffeur en de bij-
rijder waren in de buurt en ik vroeg
waar De Vries was. Die lag in het zijter-
rein. Hij is mijn buddy, daar vraag je als
eerste naar.
Rodney:lk kwam bij in het zijterrein en
had vreselijke pijn.
Raymond:De chauffeur kwam naar me
toe en zei dat ik daar weg moest. Het
voertuig stond in brand. Ik ben daar
toen weggekropen en heb om mijn foto-
tas gevraagd. Wat ie al niet doet in zo'n
situatie. Die was er nog en ik ben foto's
ga,lTl maken, ik ben gewoon gaan foro-
graferen, ben alles vast gaan leggen.

Een I'onn vall afreageren, afstand ne-
men?
Ra)'mond:Volgens mensen die het kun-
nen weten is dat het zeker geweest. Ik
\\TC"tniet waarom ik het deed.

Hoe l'erKillg het jou lIerder, Rodney?
Rodney: Ze hebhen mij uir het zijterrein
geholpen en ik werd met Cohen op de
tientonner onder een afdakje gelegd.
Gelukkig had de zickenpa morfine, zo-
dat de pijn redelijk draaglijk was. Ik



schrok erg \'an mijn "oeren, Jje waren
twee keer zo dik. Alles was Z\vart, mijn
armen lagen open, had een brandplek.
Alles zat er nog aan. Dat stelde me ge-
rust. Gelukkig wist ik toen nog tliet hoe
alles zou verlopen. We hebben grappen
liggen maken. Door te lachen vergeeT je
de pi jo. Cohen was er nog. De marinier
v.d. Wcrering lag ook bij ons. Die had
een scherf in zijn hoofd en pijn aan zijn
rug. Het was goed dat hij er was, hij had
vcd aandacht voor ons en heeft vcd ge-
praat. De chauffeur had een gaatje in
zijn trommelvlies. Lichamelijk gezien
zijn die er redelijk goed afgekomen. Je
weer natuurlijk nuoit, Zij ziJn in
Cambodja gebleven. Weet je trouwens
waar ik me druk over heh gemaakt?
Over het feit dat er geen radiocontact te
krijgen was, Zeker drie kwartier tot een
uur duurde her voordat cr COluaet was.
We zaten precies in een gebied waar we
geen contact konden krijgen. Normaal
rijd je daar snel door. Nu niet dus.
Raymond:Het is roch idiom dat je geen
contact kan krijgen als je zwaargewon-
den heht!
Rodney: Je vraagt je af waarom duurt
dit 7.0 lang, waarom komen ze niet? Ik
denk dat we twee uur heb hen liggen
wachten voordat de helikopters kwa-
men. Die twee uur leken twee dagen.
Gelukkig dat korporaal Braam zo rusrig
bleef en maatregelen nam. Dar is echt

UN
een speciale man, een echte leider.
Ravmoncl: la, die bleef maar contact
zoéken, ga instructies en bied weer
contact zoeken. Naderhand hleek dat ze
hem wel gehoord hadden, maar dat we
te ver weg zaren om te ontvangen.

• Daarna
Raymond: Rodney gin!? met de eerste
helikopter naar her FDS. Later zijn wij
daar ook naar toe gega.ln. Vanuit het
FOS zijn we naar Phnom Penh gehracht.
En na drie dagcn naar Bangkok. In
Phnom Penh lig ie dan in een zaal. Je
\veet niet wat je overkomt. Cambo-
djanen om je heen, die dood liggcn te
gaan. Allemaal mensen op bezoek. Hele
families die ook blijven sla peil. En daar
lig je dan alleen. Ik wist nier waar De
Vries was gebleven. Later hoorde ik dat
hij op de imensi\'e care lag.
Rodney: Ik wist nit:t wat me overkwam.
Ik was in tractie gelegd en kon geen kant
uit. Om me heen allemaal mensen die ik
niet kon verstaan. Het was het Duitse
VN-hospiraal in Phnom Penh, waar
Camhodjanen werden geholpen. Het
was t:r vreselijk. En dat ziekenhuis-eten.
Niet, dat ik veel hocfdt:. maar de luchr ...
Marinier Plaats was met ons mee en die
heefr goed voor ons gezmgd. Later
kwamen Cohen en ik bij dkaar en toen
ging het allemaal wat beter. l.ang7itmer-
hand komt dan ook het hesef wat er met
je aan de hand is. Na drie dagen gingen
we naar Bangkok. Een wereld van ver-
schiL Schoon. rust, noem maar op. En
dan eindelijk ga je naar Nederland.
Naar huis, naar je ouders, naar je
vricndin. Eerst waren er nog een aantal
hoge pieten en dan ga je in quarantaine.

EGO I APRIL 1994.9



I kt is allemaal heel raar. Je stelt je in op
maanden weg zijn en dan hen je weer te-
rug. Natuurlijk ben je wel blij dat je nog
leeft, dat je weer thUIS bem, dat je ecn
goede verzorging krijgt. ~1;l<\rt!kh.
Raymund: Als je eenmaal in Nederland
bent krijg je ruimte voor andere gedach-
ten. Waarom wij, waarom IK. Ik ben
ontzettend buos op die Cambodjanen.
Ik vind het kutlui, nog sTeeds. We gaan
Jaar naar toe om ze te helpen en dan
verwoesten ze je leven. Ik baal van die
lui.

• Onzekere toekomst
Rodney:Voor mij is het nief afgerond.
Eerst worden zes maanden vier ma,lT\-
den. En Jan in één klap, letterlijk <.>11fi-
guurlijk als je op weg bent, is hee over.
Dat is een raar gevoel. Er is nieTS meer,
Alleen een donker gat. Dat gat is l'r nog
steeds. Ht"t is ,1Urm,la! 70 ondUidelijk.
Wat gaat er verder gebeuren? :\tlijn ou.
ders maken zich wrgen. Ik weet ook niet
hoe het verder gaat. Ik leef, kan weer re-
delijk lopen, maar het gaat zo vreselijk
langzaam. En rugletsel hou ik de rest
van mijn leven. ,\Iijn toekomst, althans
zoals ik die voor Cambodja voor ogen
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had, is weg. Ik
moet me nu op
wat antiers instel-
len. En zo nu t'Jl
dan zakt mijn mo-
reel in. Dan hoeit
het allemaal even,
niet meer. Van-
daag hoorde ik
dat ik me fysiek
niet zo moet be-
lasten met de fysio
omdat ik anders
andere klachten
krijg. Dat is balen.
Raymond: Soms
heb ik ook van die
dagcn. "lijn ver-
\vondingen zijn
lang zo erg niet ah
die van De Vries.
Ik hen na her ZIe-
kenhuis naar de
S,\ID (Sociaal
.\kdische Dit.mt)
gegaan. i"-:iemand
snJpt daar waM je
hèt over hebt. Lui
die in de opleiding
een hlessure heb-
hen gekregen.
mensen mer van

alles en IlOg wat. En dan hegeleiders die
nier verder zijn gey,.eest dan
Noonvegen. In ieder geval niet in
Cam bod ia. Ik ben blij dat ik hier zit.
,\Heen met de mensen ~.an het 4-mei-lll-
cidem had ik daar wat contact. Nu kom
ik hier voor de h'sio en voor de rest ben
ik op de sportschool van de VBH-ka/.er-
ne. liet meeste steun heb je toch aan je
budo
Rodncy: Dat klopt. Naast de steun van
thuis. is steun van je hud het allerbelang-
rijkste. Bij ons is dar al iets van uit de
opleiding. Bij toeval hebbm we elkaar
ontmoet, bood ik hem lTns een sigaret
aan. Bij het opwerken voor Cambodja
kw,lmen we in dezelfde geweergroep . .Ie
maakt S;1I11eneen hoop mee.

Hoe zie/lul/ie /oekolllst emit?
Rodney: Dat is nu nog niet duidelijk.
Her eindstadium is nog niet hercikt.
Voor veel dingen was ik afhankelijk van
anderen. maar dat wordt steeds minder.
Ik kan er niet goed tegen dat anderen
over me bep,\len. Ze. de doktoren, voor-
spellen van alles, maar niets is 7,eker.
Eerst zou het drie maanden duren, dan
vier en lIU is het al meer dan acht maan-
den. Ik stel me regelmarig {'(.ndoel en als

dat dan weer gelukt is stel îk een nieuwe.
Wat daarbij wel heel moeilijk is, is dat er
mensen in de begeleidingssfeer zitten die
soms geen benul hebben wat het is als ze
leggen: "Ik ben blij dat ik om vÎer uur
vrij hen want dan ga ik lekker h;udlo-
pen' .. ,\loet je nagaan, dan kom jc zelf
amper vooruit, zit je tijdens het gesprek
in een rolstoel en dan /.it iemand zich te
verheugen om te gaan hardlopen. IK
KAN NOOIT ,\lEER HARDLOPEN. Ik
mag hl ij 7.ijn als ik straks redelijk 7.df.
standig kan functioneren, een baan kan
vinden. En icmand hl'eft het over hard.
lopen. Rationed weet ik wl'l dat I-e het
niet w rm bedoelen, natuurlijk, dat
weet ik ...
Raymond: .\Iijn toekomst? Ik heh me nu
neergelq;d bij de waarom vra.\g. Ik zal
IaS[ blijven houden van mijn hiel, maar
het gaat de goede kant uit. Het eindsta-
dium van verwonding is nog niet be-
reikr, dus voorlopig IShet ,lfwachn'n. Ik
zal wel mocten omscholen . .\Iisschien
kan ik straks bil' mijn vader aan de slag .
Ik heb geluk lij eell ongeluk gehad.
Verder is het afwachten . .\Iailt hoc dan
ook. mijn leven wordt anders :lIs ge-
pland. Iloc? Ik weet het niet ...
Rodney: Wat mij heel duidelijk is ge-
worden is dat het in je leven draait om
een paar mensen die heel belangrijk
voor je zijn. In de ziekenhuisperioJe sta
je in het middelpunt van dc helangstel-
ling. Allerlei mensen, die je alleen maar
van verhalen en plaatjes kenr, komen ie
opzoeken. Iedereen wil je verhaal horen.
RaYlllond: Maar dat moet d,ln wel de
officiële versie zijn, want als JC zegt dat
de mijn misschien op afstand bediend IS,
word je teruggefloten, want dan I.OUhet
geen mijn-incident maat een aanslag zijn
en Jat kan niet bij Je VNo
Rodncy: Ja, dat houdt ons nog steeds
bezig. Er zijn twee voertuigen voor ge-
gaan, we rijden in hetzelfde spoor l'Il op-
eens el'n grote klap. \Xte zullen er wel
nooit achter komcn hoc het nu precies
zat. Hoe het ook W;IS,door het incident
hen ik hed erg in mijn Ie\'en beperkt. Er
is hed veel van me afgenomen. Ikt is
een hele Jure levcnsles geweest. Ik heb
geen spijt dat ik gegaan ben. Her gebeur-
dt. kun je niet meer terug draaien. Voor
mij blijven echter de vragen: WAARO'\1
WIJ. WAARO.\1IK?
Ravmond: WE GINGEI\: ER NA,\R
TciE OM IETS GOEDS TE DOEK ..

Bt'dil/lkt /,'oor het geslJrek.

Idaziell tI<lI/ IJral/dll'ijk- \Vi/tier



VERTROUWEN

Wie goed om zich heen kijkt zal zich IIlt"T
een vol&1;11l gevoel kunnen realiseren
dat ons land één van de weinige landen
in Je wereld is, waar bijna een ultieme
vrijheid heerst. We gunnen elkaar bij-
voorbeeld wvcel vrijheid dat iedereen.
voor zich, maar kan zien wat ie doer. Je
kunt bijna alles doen wat JC wilt en W;lar
JC m3ar zin in hebt. \X'ij zijn vrije bur-
gers. Wc maken individuele keuzes. \'\le
hcbbcn persoonlijke opvattingen en he-
ziuen een vrije gerse Een persoonlijk
drama, of moeten leven van de bijstand
zijn nog de enige dingen die her fc('srgc-
voel vall bovengenoemde verworvenhe-
den grondig kunnen verpesten.
Voor de rest zijn we gehUl113niseerd en is
de missie vaIl het Ilumanistisch
Verbond. die in 1946 begon, groten-
deels voltooid. Zeker nu ook grote scha-
ren christenen het humanistische ge-
dachtengoed grotendeels hebben over-
genomen. Kan dan de laatste op bel IIV
het licht uit duen? Nee, absoluut niet.
We hebben nog een lange, maar dan an-
dere weg dan nu lol', te gaan. Het huma-
nisrisch gedachtengoed zo<l[s dat in ons
land bekend is, verkeert, in historisch
perspn:ticf, nog maar in een embryonale

f,Ise. 'X'e moeren nog groter en volwas-
sener worden. De wegen d.urroe lijn
nog nier helema<l[ duidelijk, maar ideeën
zijn er z_at.Een emhryu 'weet' niet wat ie
worden moet, laat staan of hij de lange
weg wel haalt, maar gaat gewoon op
Wt'g n,lar het nog bekende doel. In zich-
zelf vol verrrouwen. Verrrouwen dat
veel mensen hedentendage verloren heb-
bt'll.

Iedereen \vordt zo'n beetje door iedert'en
belazerd. Kun je je het dan permitteren
om rustig en voldaan stil te blijven zitten
of maar wat rond te dobberen in de buik
\'an de wereld? \'Ilillen we een wereld
waar het elkaar belazeren gemeengoed is
geworden? Wie onlangs in de krant
heeft gelezen, dat de Amerikanen in de
vijftiger jaren en lang daarna met nm:le-
air materiaal afgrijselijke nazi-praktij-
ken op weerloze burgers uitoefenden,
kan zich nu terechr afvragen of ons
drinkwater edH wel zo schoon is als be-
weerd wordt. En of alles wel 'veilig' is
wat we eten. Je moet cr wd op vertrou-
wen: het is niet meer re controleren. \Vie
de oorlogs,.ournalisriek volgr kan wéten
dat ie he alerd wordt en gC"l1ldoctri-
neerd, omdat je maar een fraktie van de

»)

u;:-J

werkelijkheid te horen en te 7.1enkrijgt.
En wie in het verleden besloot om niet
meer te stemmen, of dit jaar aan de ko.
mende verkiezingen niet mee te doen,
omdat ie zich door de politiek in de
steek gelaten voeh of belazerd, heeft
groot gelijk, maar is wel stom. omd:lt je
dan c:lppituleert voor het W:lntrouwen,
Kiezen is stemmen vuor vef:lndering. Zo
bitter nodig. Tegen de golfstroom V:ln
vouroordelen, misst:lnden, massa-con.
sumptie, roofbouw up leven ell milieu,
dogmatisme en f:ln:ltisme inzwemmen.
Tegen de srroom inzwemmen op weg
\vaar n:lar toe dan? Geen idee, tJ.lt is het
avontuur, niet verzwolgen worden?
Hopelijk van niet.
De embryo wet"t nid of hij het einde
ha:llt, cr worden wel meer zwanger-
schappen afgebroken, a[ d:ln niet op na-
tuurlijkc wijze. ,\taM d:lar tussenin kan
het wel van zich [:lten horeTl, Dat is zijn
natuur. D.tt kunt u ook, En :lIs u het niet
doet VOOf de Heer of voor het
Humanistisch Verbond, doe het dan als-
tublieft voor uzelf.

Freek Pol

MILITAIREN ONTVANGEN EGO GRATIS
OP HUN MILITAIRE ADRES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.,.;;--------
Ik zou gra:lg (gratis) EGO op mijn naam ontvangen,

Naam:

Kazcrne: _

Onderdeel: _

Adres: _

Mil.Posrcode:

Handtekening:

Sturen naar Rcd:lktie EGO, Omnjt' Nassaulaan 71, 3708 GC Zeist.
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GELD MAAKT GELUKKIGER!:

Zandstra is wel iets voor l\:crriKan en
Ritsm.l voor Harding. Of andersom.
Twee Jeukt, stelletjes, die weliswaar ver-
lOTen hebhen, maar in Lillehammer op
dl' afscheidsavollJ hef gab ontvluchten
en in de kille buitenlucht kwezelen on-
der hef noorderlicht.
Zandstra:'lk kan niet dansen.'
Kcrrigan:'f),lt heeft nog nooit ('en man
tegen me gezegd.'
Ritsma:'Jk ben geboren in Lemmer en in
Amerika hoef ik nooit te komen.'
Ilarding:'Rillt;e. de kuiten van Knss ziJll
mooi, maar jouw henen zijn met nog
ge~.n 1.).00 meter ijzeren staaf kapot te
kfllgcn.
De vier lopen op de laatste avond vall
Lillchammer gearmd twintig graden
vorst te rrotscrcn.
Z,lndstra:'Wc zijn gelukkig, maM we
hehben fo(:h alk'maal verloren.'
Harding:':\llJll gebroken v('(er hl'eft
llleer indruk g;emaakt dan de tranen van
Oksana Baioel:
Een charm,lIlt viertal, daar in de harre
huitenlucht na het overdadige slotban-
ket. De schoonheid waarmee Koss de
10.000 meter won, de artisricitl'it van
Haiod, wat maakt het nog allemaal uit?
Gevleren zijn 7.etenslotte verzekerd van
een onhekommerde toekomsL Kerrigan
zeker, ze streelt Harding terloops over
de bul, want zonder lleze concurrente
was er nooit een hestseller over haar
loophaan te slijten geweest; Harding
gerit een kushandje terug, want al was
ze zeventien keer tijdens de pirouette ge-

De clJarmt. 1',/1/ Je sc/wlle schifll ...
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vallen, het drama zou alleen m,lM groter
zijn geweest, even ,lIs de inkomsten dus.
'Nee, Rinrje, die gehroken veter was
echt niet geënsceneerd, ik moest echt
huilen. Jullie mannen pakken dar volko-
men verkeerd aan. Bij uns is elke traan
een miljoen.'
!'\u komt Zandstra tussen beiden. Het
gezelschap verkeert onder die zuivere
Noorse hemel in de veronderstelling dat
het met een absoluut onkreukoare
:'\ederlandse schaatser op stap IS.
Kerrigan heeft zelden zO\'eel naïviteit ge-
zien, maar ook zelden zulke ranke henen
en zo'n groteske onschuld.
:-Jog geen flard van die ideeën heeft ze
laten doorklinken, of Faleo sputtert met
flair tegen hOl' professioneel ook hij he-
zig is. 'Vergis J'e nu niet in de
:\"ederlandse han clsgeest', tracht hij
Amerikaame indruk te maken. En voor
het eerst vertelt hij het verhaal van de
mislukte Hollandse ,lctie 'Sporters vuor
sporters', waarvan de opbrengst naar de
gehandicaptensport had moeten gaan.
Alle bekende Nederlandse topsporters
hadden gratis hun medewerking \'t'r-
leend, al kostte het le twee dagen en ver-
re reizcn. "bar hij, Faleo Zandstra. had
het nOlhge geleerd, en vooral die ene wet
in zijn oren j;Wknoopt: :--lietsvoor niets.
Ja, ;-.Jancy, hij was zo flink geweest om
de urganisatie \'all 'Sporters voor spor-
ters' vijftienduizend gulden te vragen.
Anders kondm ze weghlijven uit
Heerenveen, waM een speels honderdje
zou worden gereden. \X,'as dat niet het

ultiemc hewijs van zijn professionaliteit?
\Vas dat niet heter dan die ijL'eren staaf?
Goed, Faleo moest toegeven dat die
staaf een vondst was. KerrÎgan en
Harding lopen nu gearmd verder onder
het Noorse noorderlicht. Zandstra en
Ritsma kijken elkaar nogal onwennig
aan: mannen doen zoiets niet. Ze gieche-
len, pakken een hand snceuw, en leggen
in het Fries dat 'inpeperen' zo'n mooie
herinnering is aan strenge winters in hun
jeugd. Inpeperen doe ICniet mer ijzercn
stJven, maa r met vijftienduizend gulden.
'Durf jij echr w'n bedrag te vtall,en voor
je medewerking; ,un een actie voor het
goede doel?' \'raagt Kerrigan, die nu
duidelijk een verontrust gezicht toom.
'J,I, natuurlijk; antwoordt ZandstrJ,
'maar rondgebawÎnd heb ik het natuur-
lijk nÎet. Dat wuden jullie in Amerika
natuurlijk doen, maar in Nederland dim
je je als topsporter een beetje hescheiden
op te stellen. Zo 7.eg ik bijvoorlweld in
interviews ook altijd dJt ik geen boeken
lees, t{'rwijl m'n Olympische Audi er vol
mee licht.'
Kerrig,m en llarding tollen nu ecn blik,
waaruit valt op te maken dat ze mi-
schim [(leh wel de verkeerde pMtnerS
hebben gekozen voor dit romantische
slotfeesL Hun OIllJrmillg wordt heviger.
'Nog eén vraag', aarzelt llafding. 'Ik
heo een hoop moeire gehad met al die
camera's, en ik kan me voorstellen dat je
zelfs in een klein land gek wordt van al
die aandacht?'
Rinrje, die nog nooit is gevraagd voor

een liefdadigheidsaerie, krijgt
[Hlde onstuitoare behoefte om
voor eens en voor al uit te leg-
gen hoe dat in het iUllerdaad
zeer kleine Ilolland ligt.
'Vergeet niet dat wij al hhl' zijn
met viiftiendui7.end gu (len.
Dat is het grote verschil. ,'vlet
zulke hedragen wordt winnell
steeds minder helangrijk. Wij
in Europa zeggen: verliezen
heeft de toekomst. Wie nodi-
gen de nationale tv-maat-
schappij uit in o(.d, in bad, in
de keuken, op Je massageta-
fel, in de kleedkamer, hij het
eten, bij Ollze ouders, en een
minuut voor de wedstrijd mo-
gen ze onze kuÎten tilmen.
Okay, 't kan je de concentratie
l'n de wedstrijd kosten, maJr
je weet war je heht: rijke jaren
dus. Als je je echt concentreert
op topsport, kun je tenslotte
ook verliezen. Je ziet het a,m
jullie. Of ben ik uu echt heel
scheef aan het scha,lts('n?'

Ilans ~'tm\Vissen



THUISFRONTCOMITE'S

Sinds jaar en dag kent de Koninklijke Marine thuisfronrcomÎtc's voor de achterblijvende familieleden en relaties
van de mannen, later ook de vrouwen, die voor langere tijd met een schip naar den vreemde reisden. Als onder-
steuning van dat thuisfront is er zelfs een Buro Thuisfront in Den Helder.
Nu uitzendingen in VN-verband aan de orde van de dag zijn, zijn er ook bij de andere krijgsmachtdclcn rhuis-
fronrorganisatics tot stand gekomen. In deze speciale katern van EGO gaan we in op de thuisfromorganisaties
van de Koninklijke Luchtmacht, het korps Mariniers, de Koninklijke Landmacht en de Luchtmobiele Brigade.
Soms verschillend van structuur, maar allen met dezelfde doelstelling:
1. Rust voor de uitgezonden militairen, zodat die zich gecn extra zorgen hoeven te maken over het thuisfront.
2. Het thuisfront gelegenheid bieden lotgenoten te ontmoeten.

De raadslieden [vlart Vogels, Marijke van der Stigchel. Wijnberg, Gerrit Vlietstra en Klazien van Brandwijk.
Wiltjer spraken met betrokkenen.
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KONINKLIJKE LUCHTMACHT

Sinds de Golfoorlog is Cf bij de Koninklijke Luchtmacht speciale aandacht
voor de zorg: aan het thuisfront. Luitenant Kolonel Elly Kcijscrs. Hoofd
Afdclin~ PersoneeIs Zorg, is algemeen coördinator van de thuisfront activi-
teiten.
Raadsvrouw Kiazicn van Brandwijk.\Viltjer sprak met haar.

Ku11f 11 iets I'crtellen mier Je tfmis(rtmt
ûctil'iteitcn bij de Klu?
Bij dl' Klu kennen wc gccn centraal
thuisfront comité. De bevelhebber is van
mening Jat elke commandant verant-
woordelijk is voor Je zorg van zijn per-
soneel. Op eell zo laag mogelijk niveau
dienl'n activitl'iten ten behoeve van en
donr het thuisfront georganiseerd te
worden. Een onderdeel W.l<lTvan mensen
of groepen \';ln mensen zijn uitgezonden
hl'Cft een eigen thuisfrnnr comirê, Ter
voorkoming v:m duhhele org,misaries cn
het stceds maar \veer opnieuw het wiel
uiTvinden is cr landelijk cen algemt'en
coördinator thllisfrontactiviteiten he-
noemd, Die staat de commandanten en
nieuwe thuisfront comitês ter zijde. Er is
een begin van lTn draaiboek waarin is
aangegeven op welke wijle eCIlTFC ge-
structureerd kan worden, Zo kent ieder
TFC een grocp die de :'\ieU\vsbrief ver-
zorgd, een telefooncirkel en n'n anivi-
teitengroep.

Sinds /Vmmet'r :.ijll er 1Jinllell de Klu
TfCs?
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Het allereerste is omstaan toen l'T men-
sen tijdens de Gol!?orlng werden uitge-
I_nmkn naar Turklil', [rak en [srad. I let
was toelJ ecn initiatief van de achterban.
Tijdens hct Cambodja-deploymem UN-
TAC was er een eigen TFC bij de heli-
squadrons en waren er nauwe contacten
met het TFC van het Korps Mariniers.
Nu rond de Vl'-missie In ex-Joegoslavië
is goed comact met hl'[ TFC-KL. En nu
het Duteh-hat gebruik gaat makl"ll van
eCIl heli-detachemcnt is er uitwisseling
met dat TFC. Als algemel'n coördinator
hezoek ik alle hijeenkomstl'n van die co-
mitês en dc onderdelen om gocd op de
hOOgtl' zijn van eventuele plannen en
ontwikkelingen; hierdoor kan voorko-
men worden Jat er op dezelfde dagen
acti~.iteitl'n worden gepland.
Ik vind het van belang dat je verder kijkt
d:m ,Illeen ie eIgen krijgsmachtdeel, je ei-
gen onderdeel. Door als Klu-achterhan
ook deel te Iwmen aan b.v, regio-con-
tandagen van de KL of midterm-dagen
van de mariniers zie je. hoor Je ook hoc
j(' relatie deel uitmaakt van ecn groter
geh",'1. En zie je ook eens hoe het voor

anderen is,

\Vat is t'ufgel1s 11,
Hoofd Afdeling
l'ersrJlleeis Zorg,
het belang, de bI."
tl'kenis l'all thuis.
front comités
voor de organisa-
til'?
Er zijn twee lij-
llen. Het IS van
belang dat de uit-
gezondene weet
Jat er goed voor
het thuisfront
wordt ge7orgJ.
Dat er een vang-
nct is in g('val van
llood. Dat heeft

eeIJ positieve werking op inzd cn moti-
v('ring tijdens de uitzcnding. I kt geeft
rust. Naast alle andere zaken die je 3an
je hoofd heht tijdens een uitl.cnding
vormt de zorg voor het thuisfront dan
geell extra belasting. Hl't "ze kunnell er-
gens naar lOe" is etg helangrijk.
Daarnaast lje ik als doel van l'en TFC
het vergroten van de onderlinge soli&ui-
reit. Voor Je achterblijvers is het goed te
wett'n dat cr ml'('r mensen in del.clfde si.
tu,Hie zitten, menscn die zich soms zor-
gen mahn. ongerust zijn. Of het alleen
lijn beu zijn, Door cen nieuwshrief en
ommoetings- bIjeenkomsten stel je men-
sen in de gelegenheid lotgenoten te ont-
moeten, erhij te horen, En d3t is belang-
rijk, want de buitl'nwereld hegriipt lang
niet altijd wat het bl'rekent als je relatie
lange tijd van hUIS is. "In Italië is toch
niets :lan de h,ln(j" of "Dat wist j('
toch!" en "Dan had 1(' maar geen he.
roepsmilitair moeten wordcn'" is nogal
ecns de reactie van de omgeving. Ik hoor
regelmatig van bezoekers op contacthij-
ecnkomstell dat het zo goed is om ecns
met mens('n dic in dezelfde situatie litten
te kunnen pratell. Een Trc kan erg veel
vnor de achterhlijvers heteken,

Hne is de inlmmg l'an de Geestelijk!'
Verzorging en MDD in de TFC's l'all de
Klu?
Dat is per onderdeel verschillend. Oe
Sociale Coördinatie Commissie is duide-
lijk bij (je uitz.ending. het informatiecen-
trum en het TFC hetrokken, Rij het ene
onderdeel zie je dat de persont'dsdiensr
de gron' voortrekker is en op een andcre
locatie speelt dl' GV een nadtukkehiker
rol in hl.t geheel.
Op ad hoc h<lsis is cr altil.J l'en arts he-
schikbaar. Verder zijn er iintjes met ge-
dragswetenschappen. Ook maken we
gl'bruik van de trainings mogelijkheden
Jie er door Je Humanistische CV wor-
den geboden.
De samenwerking van die mensen, disci-
plines die bij een TFC hetrokken kunnen
lijn. verloopt prima.

Bedankt (-'oor het gesprek.

K{,uien l'an Brafldwijk- \Vi/tjer



Vliegbasis
Leeuwarden
Toen het squadron F16's van de vliegbasis Leem •...aTJen werd uitgezonden
naar Villafranca werd ook in Leeuwarden ccn thuisfrontcomité opgericht.
Raadsman GerTit Vlietstra interviewt Sjoukjc Clement, voorzitter TFC
vliegbasis Leeuwarden.

Gerrit Vlietstra
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die training nog maar weinig in praktijk
hoeven hrengen want deze commissie
heeft tot nu toe slechts enkele telefoon-
tjes ontvangen, Dat wil overigens niet
zeggen d.lt ef geen problemen zil'n. Ik
heh de indruk dat de meeste proh emen
in de privésfeer opgelOSt worde!l.

Heeft {'eli TFC zin?
Ja, ik vind \'an wel. liet is vooral een ge"
vodskwestie; je kunt ergens op terug
vallen, Na de evaluatie van de gehele pe-
rio,1c kunnen we pas echt zeggen hoe het
f.\edraaid heeft. Nu we met de laatste
loodjes hezig liin, en met de dreiging
van bombardementen van Joelen rond-
om Sarajevo, breken er voor ons nog
spannende tijden aan.

PAPPIE'
WEER
THUIS

JIlf !Rl lll1l1l1
/Hl Jm mr /#1
lIl11H1 11/1 Uf1
UJ1Jlif JHI)lI!
lI/lJl{1

de vliegbasis dag en nacht kunnen lx'rei-
ken.

Hoc is liet CO/ftae! met A-fIJ1J elJ

Geestdi;ke Vazorgillg?
.\tet de maatschappelijke werkers heb ik
~een contact gehad, \Xiel met de domi-
nee, want hij is l'oiirdinator tussen Tt"C
en ICL. Hij is - voural In de beginfase -
een grote steun V(lor ons geweest. Van
een humanistisch f.udsvfOuw hebben dc
ledcn van de klankbordcommissie een
telefoontraining ger.ad. \Xle hebben van

Hoe is het contlle! /liet de achlabli;l'ers?
Voor lover ik het kan overzien vindt het
belangrijkste wnt act plaats op de kof-
fie-ochtt'nden die wc om de [wce weken
op zondag organiseren. De eerste keer
waren de mensen nog wat aftastend,
maar daarna was het elke keer een le-
vt'ndige en gezellige bijeenkomst.

Hoe is hel contact met de organisatie?
Die is erg goed. We krijgen altijd alle
medewerking. Hijna alles wat we voor-
stellen gaat door. Ook financieel lijn er
nooit bezwaren, Tevens is het een ge~
rusNellende gnlachte dat wc het IeL
(Informatie Centrum Leeuwarden) op

Wt'fke roll'crvltlt fI in het TFC?
Ik ben voorzitter van het TFC Cl! tevens
lid van de klankbordcommissie. Om Je
veertien dagen ga ik om de tafel ljuen
met de vertegenwoordigers van ue suh~
commissies voor overleg. \Ve spreken
u.ln de problemen cn de ninlwt' pL.tnnen
met elkaar door. We hebben een media-,
een detiviteitell~, een klankbord- en eetl
speelhoekt:ommissie. De meuiacommÎs-
sie zorgt voor het t:ontacthlau 'Frisia
Franca', De speelhoekcommissie be-
denkt elke keer leuke dingm voor de
kinderen op de koffic-ochtenden. En bij
Je ledcn van de klankhorJcommissie
kunnen de achterhlijvers terc.:ht wan-
neer ze behoefte hebben om met Icmand
te praten. De commissies worden ingc-
ndd door mensen die zelf een gezinslid
in ViHafranca hebhen.

\VJt is de hctekcllÎs /lil/I eel/ TfC I'oor de
achterbli;vers?
Voor de achterhlijvers IS het vooral een
rustgevende gedachte; een plek waar je
terecht kunt wanneer cr ll'ts ,lan de h,llld
is. Je voelt je niet in de steek ~l'hlten.Je
merkt dat de achterblijvers grote [x,hoei-
te hebben aan contact met elkaar. De
tweewekelijkse koffie-ochtenden die het
TFC organiseert worden druk hezocht.



KORPS MARINIERS
T.C. goed voor de mensen en lonend voor de organisatie

Anderhalf jaar duurde de V.N. operatie in Cambodja, waaraan de drie
krijgsmachtdclcn elk ecn hijdra~e leverden. Het han van elke shift \\'crd ge-
vormd door ccn bataljon mariniers. Tcn behoeve van het thuisfront van alle
uitgczonclcncn werd een thuisfronrcomitc .'Camho" ingesteld. "De spin in
het wcb"was de stafofficier personeel van de Groep Operationele Eenheden
J\tarÎnicrs. majoor der mariniers Jan Wichclo.
Raadsman Mart Vogels sprak met hem.

Kunt lf iets ~'I:'rtellellut'er de ontstol,ms-
geschiedenis 1I<l1l hel thJfis(ro1ltCtJlllité?
J /01:' is het allemaal hegol/nen?
In mijn werk als pcrsoncdsofficier
kwam ik cr vuor de eerste keer mee in
aanraking tijJrns de Golfoorlog. De ma.
rme nam ded aan Je operatie met eell
aantal schepen en in een later stadium
mt't eenheden mariniers in Turkije en
Irak, met name voor de humanit,lire
hulp aan de Koerden.
De coördinatie voor het thuisfrontcomi-
te herustte toen bij het hoofdkwartier
mMiniers. Er ging een brief uit a:lll de
rdaties V,lil Je uitgezonden militairen
met de vraag of zij geïnteresseerd waren
om een hijdrage te leveren. Het toenma-
lige thuisfrontcomité kende gloh,ul de-
zelfde organisatie als tijdens de operatie
Cambodja. Er werd een nieuwsbrief ge-
m,ukt. cr was telefonische opvang door
vrijwilligers en er was een midtermdag
georganiseerd: een informatie- en Ol1t.
moetingsd,lg voor de relaties van de mi.
Iimirell. Voorafgaande aan de operatie
Cambodja kwam de opdracht aan de
G.O.E.M. (Groep Operationele Een-
heden Mariniers) om de thuisfroJ1tzorg
te organisert'n. Zo kwam deze taak op
mijn bordje,
De blauwdrukken bgen cr dus al. Wel
waren er verschillen met lrakfTurkije,
De eenheden voor Cambudja waren veel
groter. meer dan achthonderd mensen
per keer. De operatie had veel meer een
Inter-service karakter. Ook in het thuis-
fwntcomite werd samengewerkt met
collega's van de andere krijgsmachtde-
len. Relaties van land- en luchtnuchtmi-
litairen moesten ook een plaatsje kun-
nrll vinden in het Camho-thulsfrootco-
mlte.

\Varell Jullie Imldoendc toegerust voor
deze taak?
\\'e zijn op zoek gegaan n;\ar mensen
met en'aring op dit gehied. Er werden
fondsen versttekt vanuit het haagse.
Naarmate de datum van uitzendinj; na-
derdt" nam ook Je hetrokkenheid coc,
Binnen het korps Illo{";ten velen ecn
steentjt' bijdra~en aan de operatie, Er
moest personeel worden afgestaan, ter-
wijl het aantal taken toenam. Er is geen
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Jan lViggdo

extra organisatie of buro in het leven ge-
roepen vonr de thulsfrontzurg. \Ve de-
den het erbij, Op den duur !lam het O\'e-
rigcns wd SO% van mijn totale werk-
zaamheden in beslag. Je schakelt een
tandje erbij. maar d,lt heb je graag over
voor je collega's in Cambodja. Ik heb
het met ("rgveel plezier j;edaan.

\~!I/tW<lSiJl lil/i ogen. als lJer50nec/slll<ll1,
de betekenis I',m lJel IIJUisfrtmtcolllit(,
I'(lor Ifc (Jrganisatie?
Door de a..:tiviteiten van het thuisfront-
,:omite werd de werkdruk verminderd.
De wijn' van werken van de werkgroep
midtermdag maakte het voor mij Illoge-
lijk om lIle meer met strueturde zaken
bezig te houden. In de nieuwshrief kOIl
ik het "'nieuws vanuit Je organisatie"
kwijt en kon ik de geruchten. die af en
toe de ronde' deden. bestrijden. Het
klankbord. de tekfonische opvang en

lIlformatie. was typisch een voorbeeld
van: het thuisfront steunt het thuÎsfront.
De gesprt'kken tussen lotgenoten boden
steun en hidpen soms om escalatie van
probll'"lllen te voorkomen. Bij ernstige
probll'"men werd de zaak ook bij de or-
ganisatie tl'"ruggelegd, met de Haag om
te handelen. bijvoorbeeld door iemand
vervroegtl terug te laten keren.\X'ij zou-
dèn nooit III staat zijn geweest om al dit
soort werkzaamheden zelf te verrichten.
Als je dit ht"roep kiest. bèn je overal [cr
,",,'t'reld inzetbaar. Als je dan duet wat
van ie gerra,lgd wordt en je kunt dat
doen vanuit de wetenschap. d<1t. als er
thuis problemen zijn. de organisatie 24
uur per dag bereikbaar is voor hulp. is
dat hel'! geruststellend. De mogelijkheid
voor kontakt met lotj;enoten voor het
thuistront werkt ook drempelverlagend
voor de militair om aan zo'n operatie als
Cambodja te heginnen, Er zijn positie\"<'
gevolgen voor de inzetbaarheid en als
zodanig IS het dus ook lonend voor de
organisatie.

Hoe u,'as de samenwerking in het rhllis-
frulltcomite met de geestelijke l'l'rzor.
ging en de ma,llsc!Ja/J{Jcli,ke liimst de-
feIlsie?
Er was genoeg potentieel aanwezig om
de klus goed te doen, Er is gOt.t-fsamen-
gewerkt. als ~en te,lm. Ot' MDD was al-
tijd a,mwezig en herkenbaar. Vooral Je
GV heeft zich hreed ingezet bijvootheeld
in de redactie van Je nieuw brie{ en door
het geven van de reJefoontraining voor
de vrijwilligers. liet scht'elt wel. dat we
elkaar vanuit samenwerking op andcre
gebieden al kenden. De hetrokken men-
sen waren ook allemaal gemotiveerd
voor dit \verk,

\V,1t was IIa"r /tUi mening de vt'lekenis
j!(IM 1Jt'l thuisfront? Hoort It hi;t'oor-
heeld t'(1n collega's daar nog wc! eells
wat t'all terug?
Tijdens de midtermdagcJl en via de post
hehhen wc nogal wat positieve reacties
ontvangen, Ook nu spreek ik wel eens
mal/nen. h~t valt me op. dat dat nog'll
eens de oudere onderofficieren en otfi-
eieren zijn. die me zeggen: "het is thuis
goed gevallell. wat jullie daar gedaan
hehhen ...
liet kan altijd beter natuurlijk, maar ik
denk dat Wt' tevreden kunnen zijn over
hoe wc het hebht'n gedaan.

Ih'dankt I-'oor het gl's{Jrek.

.\1nt Vogels



Al twee keer in een thuisfrontcomité.
De volgende keer doen we weer mee!
Ervaren vrijwilligers zijn het ondcrlusscil. meneer en mevrouw Vcrhcy. Hun
zoon RonaId ging met hct korps marÎniers naar Turkije en Irnk. Alledrie
hun lOnen. Ronaid. Peter en Frank namen deel aan de operatie Cambodja.
Beide keren waren meneer en me .•..rouw Verhe)' actief in het thuisfrontcomi-
te.

eersre van de organisatie gehoord.
Soms deden allerlct geruchten de ronde,
die je door goede informatie re geven
kon hestr~jden. Wc hebben veel mensen
goed kunnen helpen.

Iloe is dat eerste thuis(ro1ltcomité Ke-
start? Wat waren uwactil'ileiten dJaTi,,?
Er ~ing een schrijven rond vanuit het
hoofdkwartier l11ariniers, waarin ze
mensen vrOC~CTlvuor het thuisfronten-
mité. \'\'e hebben om toen dlrcl:t aange-
meld. Wc wonen dichtbiJ, als re uit het
raam kijken kunnen ze om Zll'Il, dus dat
is heel handig.
Er was wel haast bij; binnen zes wckc;ll
moest er een ouderdag komen. Elke
week ging er een nil'uwsbhtd rond, toen
nog maar twee J. drie kantjes. Ilcel wat
minder dan later bij Camoodja.
In het blad werd ons telefoonnummer
opgenomen, dus toen hegOllllen de l11en~
sen te bellcn.SolTls wilden zc informatie.
Als we geen ,1Tlt\voord wisten gingcn we
even naar de overkant, het hoofdkwar-
tier, om het te vragen.
Tijdcns Irakffurkije was het a1le1l1,1,11
nog vreemd voor het thuisfront. I let
ging ook allemaal zo snel. Binnen twee a
drie d.lgen waren ze weg. We \verden
heel veel gebeld. ~Waar zitten de jon-
gens?~ "\V,lt doen ze pre..:ies?" "Is h~,t
gevaarlijk d,lar?n Het was de eerste
keer, dat ze echt naar zo'n oorlogsge-

DI' Heer Ver/,eij

oied gingen.
Die jongens hebben veel meegemaakt en
de verhalen vertelden zc ,lan thuis. Zoals
met die kinderen daM, dat vonden ze het
ergste. (Bi; dl.' Koerden, Al. V.) Dan kwa-
men ze met een stervend kind naar zo'n
jongen toe! I\lariniers zijn hard hoor,
lllclar zo h,lrd nou ook weer niet.lrak
duurde voor het gevoel ook langer dan
Camhodj,l, omd.H je nier wist wanneer
ze terug zouden komen. Alles was on-
duidelijker. Wie hebben geprobeerd de
mensen zo goed mOl-;elijkgerust te stel-
len.

Gmg 'Je! bi; het thllisfrontcomité
Cml!l()(J,a nll ,/lIIiers? \V<It wareli de
uerschiflel/?
\'I/ij hadden al tegen elkaar gezegd, als cr
weer ccn thuisfront..:omité komt. doen
we mee. Ronaid l-;Jngweer als eerste, dus
we hebben ons opgege\'en.De organisa-
tie van het thuÎsfroTlt..:omiré Cambodja
was beter opgezet. \'(.'e haddell dezelfde
onderdelen: nieuwsbrief, midtermdag en
klankbord, Ill,laf het zat veel heter in el-
kaar. lIet korps had natuurlijk ook ge-
leerd van Irak. De infurmatie uit de or-
gclllisatie was heter ver/.orgd. \'('e kon-
dell daardoor de mensen ,1,1tlde telefoon
goed helpen. De nieuwsoricf wa« veel
groter, het werden hele hoek werken.
Bij dit thuistrontcomiré waren ook vee!
llleer men «en betrokken. Bij Camho I za-
teil we met wel vijftig mensen om de ta-
fel. Later, hij 1I rn 111is dat minder gc-
wonkn. Tc vcl'! IS (Juk nin goed, dan
loop je elkaar voor de \'oeten.
Tijdens Cambo I werd er \'eel gebeld. Bij
11waren we nier berrokkrn, wel bij liL
Fr was veel hehocfte ,1,111steun. Et'n
praatje begon dan vaak over inlidltin-
g~'n die mensen wilden hebben. P:1Slater
bvamen dan de ~'dHe \'ragen. Vronwen
beldl'll, die her moeilijk vonden om het
vol te houden. Soms waren /.e het l1i~.t
gewend, d,tt hun lllatltlCn zo lang weg
waren, of waren cr proh1enll'n met de
kilH!crell.
Er IS veel gebeld na dat s..:hietinódent
waarbij die marinier om het leven is ge-
komen. Bijvoorheeld een moeder die 's
avonds laat belde en lei, dat n' niet durf-
de te g,13n slapen, omd.u /.e bang was,
dat het h,lar zoon was. Die kon je dan
gefllststellen, want dan had ze het als

1loc was het IlOlJr jullie, dat je drie zo-
nell 1II1 naar C/mbod;i1 Kingen? Heeft
{Jet thuisfrnllt(f)l11ité voor iu/lie zelf '10K
{n:,tekenis .,<ehad?
Dat ze gingen was gewoon, normaal.
liet is hun werk en hun keuze. Wij vin-
den ons er wel in. staan er achter. Wc
waren nawurlijk wel hewrgd. Ze gin-
gen van het ene gevaarlijke gebit'd na,lr
het andere. We waren wel blij, dat het
Cambodja was en niet Joegoslavië. To..:h
was het d,l;lr ook gevaarlijk nlL'[ die be-
schietingen en die mijnenvelden. Eén
lIall de jongens vertelde ecn verha,ll aan
de telefoon. "AI~ die geweergroepen er-
op uit gingen, liep cr va.lk een groepje
Cambodjanen mee. Deze keer dus ook.
Opeens blevcn die lui staan. Ze wuden
je 7.0 een mil'nenveld in laten lopen!"
Als je dat a s ouders hoort, Jan denk je:
zo je bent er wcer gued af ~ekomcn!
[ht je je v('rhaal met dnderen kon delen
en wat voor anderen kon betekenen
heeft ons ook geholpen. Dal is zeker.
Een volgende keer doen we weer mee.

Bedal/kt I'oor het gesprek.

Alart Vugels

Alel'rrJIll/l Vaheii
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KONINKLIJKE LANDMACHT

In Ossendrecbt, en 's avonds, da" heb ik wel tijd ['ooree" interview.
Het is niet gemakkelijk Kapitein Jack Joossc, de voorzitter van het
Landelijke Thui~fron(cot11iIC Koninklijke Landmacht, te interviewen. Als
Hoofd Sektie Personeelszorg ••..an het Centrum Voor Vredesoperaties is hij
druk bezet. Naast zijn aktiviteitcn op het CVV in Ossendrecht neemt het
voorzitterschap van het TFC veel tijd, ook in avonden en weekenden, in be-
slag. Raadsvrouw Klal.Îcn van Brandwijk-Wiltjer sprak hem op zijn buro op
het evv.

KUilt /I iets l'ertellell OI'cr de tJmislront-
activiteitclI bij de KL?
Op 8 februari 1993 is het TFe-KL opge-
richt. Op 15 februari een jaar geleden
hebben wc als TFC-KL voor heT eerst
vcq-:adcrd. De KL heeft vanuit Je
Libanonperiode het nodige geleerd en,
nadat we eens !-\oedom ons heen hadden
!-\ekeken, er is gekozen VI}Oreen TFC-KI.
dat voornamelijk draait op vrijwilligers.
Burgers. dus geen srofessionals, zorgen
cl<lt het nT-KL raait. De KL zorgt
voor de randvoorwaarden. de voorzie-
ningen. In eerste instantie hebben wc ge-
keken of de KM-hlauwdruk hij ons pas-
re, maar de culruur en Je organisatie njn
zo wrschillend dat we een eigen handlei-
ding hebben gemaakt. Zo zitten er hin-
nen het TfC-KL op dit moment ouders,
partners, relaties, allemaal familie van
de mensen die uitgezonden zijn.
Gespreid over het hele land, verschillend
in leeftijd en achtergrond. Het maakt
niet uit met welke missie de rdatie is uit-
gezonden, rangen en stancit'n spelc'n
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geen rol. Het zijn mensen die voor een
bepaalde periode tijd en ener!-\ie, op wel-
ke malller dan ook, in het TFC willen
steken.

\Vllt is polgl'lIs tf de betekenis 1'011 een
TFC-/{l. IJoor de KI.?
Eigenlijk is er een hele simpele filosofie:
gaat het thuis goed. dan gaaf het de mili-
tair goed.
Zoals ik al zei we hebben uit het verk-
den geleerd dat het belangrijk is dat je
het thUisfront bij het uitzendgcheuren
hetrekt. Dl' KL neemt haar mensen seri-
eus. dus ook het thuisfront. Doordat op
Je/.e wijze :landacht aan het thuisfront
gegeven wordt, weten mensen dat ze niet
vergeten worden. &lt I_e altijd terecht
kunnen.

Op welkc wi;ze wordt er u,lmtÎt de orga-
lIisatÎe /lllar /Jet tlmÎs{ront XCll'erkt?
Allereerst hebhen we in de informatielijn
de ICO-bundel; iedereen die uitgezon-
den gaat worden krijgt een hundel waar

\

alles, maM dan ook ;,llles instaat over
uitzending, zorg, voorzieningen en
noem maar op. Dan is er vbk voor de
opleiding een informatiedag waarin na-
drukkelijk ingegaan wordt op het zorg-
traject: berichtgeving, Thuisfrontcornite.
SITCen e.d.
Er wordt aangegeven waar het thuis-
front op terug kan vallen: .\-IDD. GV en
All!. Er wordt uitgelegd wat waar en
waarvoor te vinden is. \Y./e leggen uit
wat de bedoeling van de telefooncirkel
is. Tijdens de uitzending is cr een
Thuisfrontdag. Daar zijn (lok de hulp-
verleners aanwezig. Het TfC-KL orga-
niseert ook regio-contact dagen, waar-
van her de hedoeling is dat mensen on-
derling contact leggen en zo nodig steu-
nend voor elkaar kunnen zijn. Dan zijn
we er hij de terugkeer op Schiphol.
Afhalers opvangen. wegwijs maken en
een enkeling die niet wordt afgehaald
opvangen en hegroeten. Na afloop van
de ll1i~sie is er een afwikkelprogramma
w,larin rei"ntegr:ltiegesprekken zijn op-
genomen. Verderop is er in het Il:ltraject
dan nog een reïntegratie gesprek waarbij
de partner aanwezig kan zijn. Dat is op
het onderdeel. waar betrokkene dan ge-
plaatst is.
Het is voor de Kl. van belang mensen
uitzendbaar te maken en te houden.
Daarin speelt het thuisfront een belang-
rijke rol.

Wlat is de bf'fekenis
L'(IIJ het TfC voor de
achtcrbli;vers?
Ik zie het als een
vraagbaak, belangen-
behartiger. Een her-
kenbaar aanspreek.
punt. Het is belangrijk
als het gaat om het lot-
genotengevoel. I-Iet
kost mensen geen
eneq;ie en moeite als
het gaat om te vertel-
len hoc je dingen er-
vaart. Gedeelde smart
is vaak halve smart.
liet belangrijkste IS
mlJIlS inziens de
klankbord-taak die
het TFC-KL heeft. Dat
is de basis, het uit-
gangspunt voor alles
war geregeld en geor-
g:ll1iseerd wordt.

Bedankt voor het xe-
sprek.

Klazicn pan
Bralldwi;k. Wilt;!'r



Gaat het thuis goed, dan gaat het de militair goed

lngrid Paans is een van de leden van het TFC-KL. Samen met Gerty de
Ruytcr en André van der Berg is zij aanwezig op de Thuisfront Informatie
dag vnor de ECMMYU (European Community Monitor Mission
Yugoslavic) in Ossendrecht. Vroeg in de ochtend is zij aanwezig om de in-
formatiestand op orde te brengen en zo nodig met de eerste gasten tc spre~
ken. Binnen het programma van deze informatiedag heeft zij de taak één en
ander over het TFC-KL te vertellen. Hieronder volgt eerst een deel van de
tekst van haar inleiding.

Hoe zi;1l de contacten /liet de orXanisa-
tie?
Over het algemeen verlopen die prima.
SOIllSlTlerk je wel het verschil tussen ons
burgers t:n de militairen. 11l,1,1fals het
gaar om de faciliteiten en Je 1Il0gelijkhe-
dm die er geboden worden loopt het uit-
stekend. \'{'e hehben er allemaal belang
hij dat het goed verloopt.

" De KL heeft zo'n jaar geleden het TFC
In het leven geroepen. Ilcr TrC-KL is
gericht 0l) wrg VOOf het thuisfront. Als
het thuis mnt geen problemen heeft. be-
rekent dat tijdens Je missie geen l'xtra
bebsring voor de uitgewndene, dar is Je
redl'nJtie. Het TFC bestaar mumentcel
uit w'n vet'rtig vrijwilligers die allemaal
een rdatie hebben mt:r it:mand. dit: 11lt:T
uiuenJing is of is geweesT. De lx'doding
van het TFC is mensen de gelegenheid re
bieden ervaringen te delen. Het contalt
met het thuisfront ondt:rhouden wiJ tij-
dens de/.e uitzendingsperiode door de
rna,mddijkse nieuwshrief. D,larin staan
de laatste berichten uver de missil'gebie-
den en het thuisfront Icvt:rt hijdragen
over hun bcleying en t:rvaringen. Dt:ze
Thuisfront Informatie Lhg is één van de
l11ornt:Jltt:n tijdens dt: missie waar de
a<.:hterhlilvt:rSelkaar kllnnt:n ontmoeten.
Tijdt:ns de missil' it: er t:t:n spt:ciale
Thuisfrontdag, in UtredH. Verder wor-
den cr ledt:re eersre zarerdag van de
maand regio-contacrmiddagen georga-
nlseenj waar U als relarie lIaar TOl'kUiH.
Ledl'n van her TFC kunt U "t'fder tegen-
komen bij de informatiebalie op
S<.:hipholen onder meer bij Je medaille-
uitreikingen. Dan is er n0l-\ dl' relefoon-
cirkel. Een groep van mensen die I.Îch
bereid hebben verklaard telefonisch als
klank hord re willen fUllaioneren. Bij die
relefouncirkel kunt U rcrt:cht mcr alle
vragen, opmerkingen en zorgjes die U
nog nier in de militaire lijn kwijt wilr.
Soms is her makkelijker praten met l'l'n
lotl-\l'nonr, dan met iemand uit de orga-
nisatie of een hulp\.erlencr. Gewoon
even praten zonder dar dat verder conse-
quenties ht:efT. Evt:ntjes jt: ervaringen dl'-
ICIl,In principe kllnt U voor alles hij ht:t
TFCKL terecht. Niet dat wij alb weten
of kunncn oplossen. maar samcn met U
kunnen we in ieder geval bekijken war
de wt:g is die U kunt volgen."

In de pauzt: wordt Ingrid aangesproken
door l'en mcvrouw die wil weten of ze
zelf een bijdrage aan het TfC kan leve-
ren. Hij de informatiestand vindr dt:
nieuwshrid ~retige aftrt:k l'll ook Andrê
en Gert)'" wordt:n aangesprokl'n.

Zo tc zien heett het n.C-KI. duidelijk de
interesse I'al/ Jet t!Juisfr(JlI!.
Ja, d,lT lil' je op iedere informariedag

weer. Achterblijvers willcn zon't:llT1oge-
lijk weren. willen geînformt:erd. Zo heh
je oIlJt:rs, die helt:lllaalll1er hl i] zIjn met
ht:r feit tbt wun of dochrt:r met t:en VN-
lllissie op pad I-\;\at. Die hij voorb,lat al
t'rg ongerusr zijn, Tijdens zo'n infodag
kOlllcn ze dan even langs voor ct:n
nil'll\\'slmcf of zo maar een praatje.

Je xaf in je /nd,lfjc ,Wil Jat het Tl.r-KL
veel actil'ifl'iten heeft, doe iii ll,m ,11 die
activitcitcllllleci'
!':l'l', dat zou nit:t kunnen. Dit is één van
de raken dK' ik hinnen het TFC-KL heh.
Ik woon vlak hij Ossendrecht. dat is
voor deze bijt:enkomsten handig. !':1I
mot:[ell Gl'rty t:n André een lange reis
maken. Ot: "erg~l(lcringetl van het TFC
zijn veelal in Utrechr en dan is het an-
dersolIl. Verder maak ik deel uit van de
telefooncirkel en ht:n ik coördinator
voor de Informatiedagen hier lil
Ossendrecht. Ik zorg dan dat cr vol-
doende TFC-Ieden voor handen zijn, dat
ht:t materiaal er is en dat het praatje
wordt gehouden. Het is druk maar erg
leuk werk.

\Vat is IJI:t hc/,1IIg vall CCII TFC L'oor de
achterhlijliers?
Ik denk dat het belangrijk IS d.lt mensen
bij lotgenoten terecht kunnell. Dat ze
nier dirt:kr dit: miliraire lijn in hoeven.
i\"u zijn d,1t natuurlijk geen bocmannen,
ma,lr het is als moeder toch genukkclil ..
ker re hellen mer een mot:der over tt:
zorgen rund haar I.oon, d<lIllllt:t een wil-
lekeurige militair. Het Îs ook bdangrijk
dat menst:n niet metecn În de hulpvt:rk'-
ninl-\slijn wordt:n gestopt. waTlT soms
gaat ht:r alleen nl<lilf om een luisterend
oor. Dali zie je op dt: rt:gio conta<.:t mid-
dagen dar mensen foto's aan dkaar la-
ren zit:n, contactl'n leggen t:n elkaar de
rijd van uiuending door helpen, Veel
mensen hebben behoefte aan dt:len. Of
dat llU de trots op een zoon is, of dt: zor-
gen rond de situarie in ex-JOl'goslavië,
binnm het TFC"I-\eht:un'n kan ebt,
Amlers dM} bij huren of hmilit:. Daar
hoor ie nogal eens: "hij heeft er toch zdf
voor gekozcn" of "daar zijn ze al jaren
voor bt:raald en nu lupen ze re zt:uren".
D,lf soort zaken is Il<ltuurliik niet hevelT-
delijk om te praten over wat jou als a<:h-
terblijver hezighoudt. Voor al dit: zaken
is het TfC-KL van belang vind ik.

J lehhen jullie ,lis TFC-K t contacten met
geestelijke I'erzorgers ell maatsc!JafJ!Je-
lijk werkers?
Ja dic <.:ontacten zijn t:r. Als het nodig is
kunnen we doorverwijzen, Verder zijn
cr op verschillendt: bijeenkomsten hulp-
verleners aanwezig. zodat menst:n die
daaf<1an hehodt hebbcn COlItact met ze
kunnen leggen. Een aantal GV-ers
maakt ded uit van het TH>KI.. En de
:\100 is daarin ook nadrukkeliÎk verte-
genwoordigd. Verder wordt er gehruik
gemaakt van de faciliteiten van PRO
REGE (Pl\tT's) bij de regio-contactmid-
dJ.gt:n en worden we als leden van de te-
lefoonórkel getraind op het
Coornherthuis. De lijnen zijn er en lo-
pen goed.

Haft een TFC-KL zill?
~atllurlijk heeft dat zin. Als je kijkt hoe-
veel menst:1I onze activiteiten bezoeken.
hueveelmensen bellen. dan heeft het na-
tuurlijk z.in.

D,mk je wel voor het ges/nek.

KlazÎcl1 I'an Brandll,iik- Wiltjer
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Aanleiding voor het vormen van het TFC 11 Luchtmobiele Brigade is de op-
dracht van de bnelhebber der landstrijdkrachten aan deze brigade om.
wanneer ccn deel \••'orclt uitgezonden, de eigen thuisfrontzorg ter hand te nc-
men.
De geschiedenis van het TFC 11 Luchtmobiele Hrigade is kort. Op 24 no-
vember 1993 wordt een formatieclag georganiseerd \'oor de relaties van de
militairen die worden uitgezonden, en die zich als TfC-vrijwilliger hebhen
opgegeven. Tijdens deze dag vormen 75 vrijwilligers spontaan de 3 werk-
groepen, waarom ~cvraagd is door de militaire leiding: de werkgroepen in-
fodagen, nieuwsbrief en telefoonkring.

11 LUCHTMOBIELE
BRIGADE

.\larijh' 1'<1'1 der StigIJe/

FOTO" 'H:-Tll LOMMlJJ'<IC\ Ol
OlIl'\'~! ~RT"

• Uitzendhaar maken en
houden

"Kom binnen, ga zitten, ik ben nog even
beZIg" zegt Jan van der Have, De lun{'h
verloopt in etappes, een hap, dan de te-
lefoon. de bel, een H'lchtw:tgen, het is
t'en drukte van belang, !'>ehalve voorzit-
ter van het TFC I1 Luchtmobiele
Brigade is Jan van der I!ave organisator
van een maf<j[hon. En die \-Îndt over 2
dagen pl:t:th . .\-Iaar, zegt Jan: "Dit IShet
laatste, wat ik er nog .lan dol', Het TFC
gaat voor." Inmiddels is hij gaan zitten
en ook zijn vrouw komt er ev-en bij. Zij
vormen een zeer betrokken t'Chtp.l<1f,7,0-
wel zoon al~ schoonzoon lijn uitgezon-
den naar Bosnië.
"Een spannende tijd" zegt .J;lIl, "eli het
TFC is heel bel<Jngrijk en v:tn niet te on-
derschatten waarde voor ons. de thuis-
blIJvers." Een meeslepend enthousiasme
legt hij aan de dag voor de taak die hij
op IKh heeft genomen: voorzitter van
het TrC en ret'hterhand van majoor V,HI
Heek. "Voor mi) IS het voorw:tarJe d:tt
je emotioneel betrokken bent bij de uit-
It'nding", zegt hij, en zIJn vrouw beaamt
dal. "Ik doe dit werk mlang Je uitzen-
ding duurt, en ik wil me Ja:lr volledig
voor inzetten, In een paar weken tijd is
vorm gegeven aan t:ell drietal werkgroe-
pen: de tclefoonkring, de nieuwsbrief en
de infodagen, \Xrcrkgroepell ml't een t'Î-
gen taak en organisatie, maar ml.t goede
onderlinge kolltakten en, als de spin lil
het web, de algemeen voorzitter. .\.Ii]n
doel is het scheppt'n van de voorw;ur-
dcn voor een opti1l13le dienstverlenlllg
;I<1nhet thUIsfront, en het nJUw hetrok-
ken zijn bij de uitvoering van de werk-
z:t:trnheJen" zegt Jan.
Heel duidelijk is hij over de hijdr:lge van
de diverse disciplines in het leger. lO:tls
de ,\!DD en de GV,
"Zonder deze professionele ondersteu-
nlllg zou het niet werk haar zijn, De or-
ganisatie van het thuÎsfront wordt ge-
dragen door de vrijwilligers, maar als
vrijwilhgt>r mag je niet het gevoel kril!-\en
dat dt' militaIre organisatie je Lr.tt zwem-
men. Een goede afstemming V:ln taken
en werkzaamheden. een goede samen-
werking 7_i)nonmisbaar."
Als ik vraag aan Jan: waarorn juist wij-
wiJiigers. d.1Tlzegt hij:"lk denk d:tt de
meerwaarJe I.Ît in de emotionele betrok-
kenheid van de mensen, de verbonden-
heid die je voelt met de andere thuisblij-
vers, de spanning, misschien angst, een-
zaamheid het er alleen voorstaan, gevoe-
lens die je deelt met de militaircn en hun
relaties, ,.
"Ja her is druk, het wordt een il\Tenslef
half laar", zegt Jan, "maM dat geldt
voor alle vrijwilligers die werken voor
hn thuisfront. En jc krijgt er veel voor
rerug: het gevoel dat je iets kuilt beteke-
nen voor de fIleml'n, Ik hoop dat het um
lukt ons doel te bereiken, dat mensen
zich niet alleen voden st.un in de tijd die
kOlllt, m:t:tr weten dat ze hij het thUIS-
front terecht kunnen."
Jan glimlacht bescheiden, als .tfsluiting
van ons gesprek.

I

als ondersteuning van zowel de militair
als zijn achterban. liet werkt voor de
militair l-\eruststeJ]end, wanneer die WlTt
dat de familie wordt 0pl-\e\'angen. Ik
vind dat ook de plicht van de organis:l-
tit': een optimale zorg voor de militair en
zijn .Khterban, Dat vereist een nauwe
samenwerking tussen de militaire orga-
nisatie en de nijwilligers. Het TFC moet
maatwerk leveren, inspelen op de bI'"
hoeften die kvcn hij de militair en de
mCllScn die hetrokken ûjn bij die Olili-
t,lir. D.m kan hijhij goed functiuneren.
hoeft zich geen zorgen te maken om de-
genen, die hij thuis laat. \'('erken mt'(
vrijwilligers, j,t, dat is wel een verhaal
ap<lrt. Maar het i~ prima werken met
mensen die gemotiveerd zijn. Als ik zie,
hoe enthousiast de mensen zijn, hoeveel
tiid ze erin willen stekt'n! ="latwee maan-
den samenwerken loopt her TFe als een
trein en heb ik meer moeite om in de
voorwaardescheppendl' sfeer de boel
rund te krijgen dan om de JUIstemensen
op de )uiste plaats te krijgen. Er is een
kemcomité gevormd, d:lt bestaat uit een
aantal disciplines, De CV, de :"vlDD, de
arts en ook het Adrninistratid Infor-
matie Centrum (AIC} hebben daar t>en
plaats in, Dit kt'fllcomité kOlllt hij el-
kaar als daar behoefte aan is en bewaakt
de kwaliteit van de zorg die gegeven
wordt. Op deze manier is de professio-
nele zorg verbonden IIlt>thet werk van
de vrIJwilligers in de werkgroepen, Het
kerncomité vormt ook de continue hc-
tor in her geheel. W;Jntzodra het I Ie ba-
taljon terugkomt en het 12e b<1t<lljon
vertrekt, komen t'r nit~ll\\T vrijwilligers,

.\lajoor van Beek onderstreept (in kleur)
op zijn tijdsbalk waar de ,Ktiviteiten van
de werkgroepen in elkaar over gaan lu-
pen, Het i~ duidelijk (.tH hij ruim een
j,13r hoogspanning voor de boeg heeft.

Raadsvrouw 1'vlarijke van der Stigchd
sprak met het hoofd persollcelszorg,
Majoor van Beek, en Illet de \'oofljuer
van het Tre, de heer van der Have.
,\lajoor V.lIl Beek, die zich hezighoudt
met de personeelswrg en het TFC, pro-
beert er rustig voor te gaan zÎnen, Dat
vair niet mee, met een telefoon die rood-
gloeiend sraat en mensen, die regelmatig
hinnen komen, Hij ht:t:ft mij hiervoor
gewaarschuwd: het TFC werkt onder
hoogsp.lIlning, De uitzending is hegon-
nen, regelmatig vertrekken groepen mili-
tairen l];lar Bosnil' ('n dat \Trt'isr de llO-
dige zorg. De kamer van de majoor is
opnit'uw "hehangt:n", met rijd balken en
organisatieschem;l's, Zijn kamer ISaltijd
toegankelijk voor dl.' vrijwilligers van de
drie werkgroepen, de majoor houdt niet
van drempels, Hij is militair in hart l.n
nieren, daarover bestaat geen twijfel.
Zijn aanp.tk van het TFe. zil'n ta.tlge-
hruik, ;jjn manier van doen, a les ademt
de sfeer van de organisatie waarin hil.
'groot' is geworden. Maar hij is \'oora
zichzelf.

\'(lat is de fJetekcnis j'(Jn het TfC J 1
Luchtmobiele Brigade uoor de orgmIis,7-
tie?
Toen ik hegon met deze taak had ik het
nodige uit te leggen aan de collega's, Het
fenomeen TFC is voor iedereen hier
nieuw. Totdat ik dacht: ik Illaak er een
militaIr model van, Een comp:lgnie die
thuis hlijft: de 'thuIsfrontcompagnie',
Simpel, duidelijk. Bij mij viel het kwartje
en ook hij de •.:olfega's. En d;ur hangt
het resultaat. lTC-Luchtmobid.
Compleet met buddy-systeem, sneeu\\'-
b<lllijsten, eigenliik allerlei behndt, za-
ken die ook in een cumpagnie voorko-
men, i'\iem,lnd staat alleen \'oor een be-
paalde taak. Het thuisfrontcomité zie ik
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Wel eens staan ki;ken naar winkelende
melIsen?
De concentratie opgemerkt waarmee ge-
zocht wordt?
Gezien hoe met eell 0/) fmzatisme li;keJl-
de i;l'er rekken of hakken met aanbie-
dingen nagesnuffeld wordelI?

Het lijkt wel of ieder dan helemaal in
zijn eigen wereld zit; een eenling, met z'n
tweeen, hoogstens met drie. Ze kiezen
hun eigen richting, vertonen hun eigen
gedrag, maken hUil eigen keuzes.
Zolang je zelf geconcentreerd winkdt -
het gedrag vertoont dat van /'c venvacht
wordt in een winkel. gaat al ö goed,
Op het momellt dat je gaat ohserveren,
gaat peinzen en denken over de inrich-
ting, het hoe en waarom van de aanhie-

in februari jJ. versch('en bij de Prom het
poi.'ziedePllut van Jan Kees van de Werk
(1941\). De literaire journalist Van de
\X/erk • (Jok hoofdredacteur van de
Afrikaanse Bibliotheek van In de
Knipscheer - kreeg vooral bekendheid
door z,ijn artikelen, iml'rviews en repor-
tages over Afrikaanse literatuur. Hij
ontving er de Dick Scherpenzeel prijs
199 I voor en de bekroondl' STUkken
werden J.;ebundeld in "Afrika Verbeeld~
(PhaedoN, Culemborg 1992. /15,-).
En nu is daar Slenen schaduw, een Iv-
risch drieluik mer meteen maar liefst 52
gedichten, Na eerste kennisname was
mijn spontane reactie: dit is te veel van
het goede, watervallen van woorden,
overdaad schaadt (of zoals Salieri over
~lozart zei: 'Too many notes!'}. Al na
tweede lezing moest ik mezelf ernstig
corrigeren: de vrije versvormen en het
associatieve woordgebruik hadden me
verleid tot een (te) hoog leestempo,
waardoor veel van de inhoud, alsook
van klank en ritme, me was ontgaan,
'~1aar hij weer latere lezing begon het ge-
nielen ...en hoe! Van de Werk heeft in
Stencil schaduw zijn vreugde (over het
bestaan van zijn dochters en de schoon-
heid van de naruur) en zijn verdriet
(over o.a. het verlies van dierbare naas-

dingen, over datgene wat de mensen
rondom je beweegt of doet kopen .. , Jan
gaat, het fout; telkens hotsen mensen te-
gen Je aan .. ,
f let is een omgeving meer voor reflexen,
dan voor reflectie,

\X/aar zijn al die mensen, jij, ik, naar op
zoek?
Naar spullen die noodzakelijk zil'n om
zo aangenaam mogelijk te even?
Vold(){'n(te eten en drinken, kleding om
ons lichaam warm en droog te houden,
schoenen om geen natte en koude vue-
ten te krijgen? ~aar de z,g. primaire le-
venshehoeften?
Zijn \ve op zoek n,lar eetl leven dat ge-
lukkig is; waar mensen ons zien zitten en
van ons houden; waar warmte etl con-
tact is?
Zoeken we in consumptie datgene war
het werk, om 'thuis', de relatie ons te
weinig geeft? I lopen we dat mooie kle-
ding e.d, ons alsnog warmte, geluk, con-
tact zullen geven?

Ik weet het niet,
Jij wel?
Ik denk dat ik mezelf maar eens verder
moet ohserveren,
En jij?

Steven

ten) ,veten te verwoorden in een waar
raalfestijn van klinkerklankell. Vurige
emoties zijn soms smeulend, dan weer
laaiend verbeeld: van \'ogh in taal.
Wat had ik ze graag hier afgedrukt ge-
zien: "onomwonden gevonden", "doch-
ters, leeuwerik", "dageraad" en nog vele
andere, Uiteindcliik dan maar gakozen
voor het ontroerende" binnenmeer" ,
Jan Kccs van de \Verk: S(cnen schaduw,
De Prom, Baarn 1994.
IOHhlz. 124,90,(FS)

bill11el1111eer
verlangelI raast

of! regels r<lils
paard
hoef ell bit geslagelI
steigert ii::.er
door bewolkt gruis

horizon krimpt
m"lsgehooptl'lIId
de trein s/'oort
blilldelillgs
,/11/1elk statir>lt
voorbij

vit,l;:e"leggell
grindgehwrstl't'r/lallden
hoor de zon
slaat inliet oog

'pdpa ik
/Jen bli;
ddt ik geboren heli
<lil/Jas was ik nit't
hij jlil/ie'

water sijpelt klok
iu tijd t'll11piilt
zee zilt
bimleml/t'er brak

'paPiJ
ik bm
eixenli,k alti;d
gelukkig
ook

De oplossing vao de puzzel in het maart-
nummer luidr als volgt: I - rendier; 2 •
idealen; J - begeren.

Hieronder een puzzel waarbij de vier
JUiste woorden van elk zeven letters zo-
wel horizomaal als vertikaal dienen te
worden ingevuld,
De omschrijviogen luiden als volgt:
1 - drank;
2 - blaadje;
.3- binnenkomst;
4 - komt door rusten.

als ik niet
gelukkig bell'

dochters
wisselu'achtsters
ViJlImi;" zij"
remmen II(J("I ill trei"

stiJP t'our SMp
laaf! ik door
hillllellruitell
"iJar het bus
huiteIl

vOllmkleller
zi/11erhlall1l'gelieerd
slu'lt la,,;.:smij" schors
I/aar b(Jllen
u'eral1ke dochters
ki;ken onze 0xen 11i!

'papa
muoi z(lI/licht
helder water
groene bl.1ûdjes
hellkel100ljes op de grond
..,mos'

krielJeikleef
bekmi{Jt
mij" keel
1:1/lewlI
zet het op
et'n {luitelI
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SCHIND LERS LIST
Wat je noemt het levenswerk van Spie1berg
De stemming in de spiegelzaal van het uitermate chique Amsterdamse
Amslcl Hotel was een tikje ~espallncn, wam zelfs de meest door de wol ge.
verfde en beroemde journalisten en kunstredacteuren beseften lOch wel dat
ze aanwezig waren hij de persconferentie van een van de machtigste mannen
van Hollywood, goed voor een omzet van honderden miljoenen dollars pcr
jaar. Maar toen hij binnen kwam stap/,en, gcësclJrtccrd door zijn twee pro-
ducenten die cr, met wit haar en in h auwe blazers, veel indrukwekkender
uitzagen dan hij zelf, was het ijs onmiddellijk gebroken. Want Steven
Spiclbcrg hleek klein van stuk, een tikje verlegen, absoluut ongekunsteld on-
danks zijn immense succes, en bijna nederig waar het er om ging de vragen
omtrent zijn film ScIJil1dlers List te beantwoorden, Hij heeft met dele film
een wens van jaren kunnen vervullen, maar hij heeft cr ook iets mee voor, En
dat wilde hij graag komen uitleggen,

Steven Spielberg, nu 47 jaar oud, las het
hoek Sçhindlers Ark, thr in 1982 met de
Bookerprize werd bekroond, tien jaar
geleden. Ook toen zag hij onmiddellijk
de cinematografische mogelijkheden.
Toch kon hij pas nu, zo \'ertelde hij, aan
die droom beginnen. 'Ik had hem tien
jaar gdeJen \vel kunnen maken, maar
dan was het niet de7t~ film ge\vorden',
liçhtte hij toe. '\X'ant til'n j.ur gehlcn
had ik geen kinderen. Nu heh ik twee
kinderen van mezelf, een van açht en een
kleine, plus een stiefdochter van zestien.
Pas nu ik zelf vader ben, besef ik de
draagwijdte van wat zich in de Tweede
\X'ercldllorlog heeft afgespeeld.'
Sçhindlers Ark, voor dl' tilm umgedoopt
tot SdJjlldlers List, gaat over lte Duitse
industrieel Oskar Sçhindler, die a,m hl,t
hegin van de oorlog naar Polen reist om
te zil'll of er wat te verdienen valt. Hij
koopt een oude emaille-fahril'k en laat
t'T joodse gevangenen in werken. Hij is
lid van de NaZI-partij, en dikke maatjes

22 - EGO I APRIL 1')')4

met llt: Duitsers die het commando voe-
ren over het concentratiekamp ll1
Krakall. Maar n.larm,He hij meer con-
tact krijgt met de ml'llsen die in zijn Lt-
briek wetken, en meer Z1l'tvan de gru-
welijke manier waarop er met de joodse
gevangenen wordt omgesprongen, be-
gint er wn plan in zijn hoofd te rijpen.
Hij besluit om een lijst van 'zijn' arbei-
ders aan te laten leggen door zijn boek-
houder. Als de transporten naar de ver-
nictigingskampen beginnen, wcct hij de
Duitse ki ding ervan te overtuigl'll dat de
mensen die op die lijst ~taan onmi~haar
voor hem z.ijn doordat ze inmiddd~
goed opgeleide arheid~kraçhten zijn gl'-
worden. Voor elfhonderd joden (of
twaalfhonderd, of dertienhonderd, er
worden voortdurend andere aantallen
gcnoemd) blijkt Oskar Schindler de red-
dendc engel te zijn: door met eigen geld
(Ie Duitsns tc beralen, weet hij te he-
werkstelligm d.lt zij althans gl'~paard
blijven. Na de oorlog njn ze mTr dt' we-

relJ uitgezwermd. Velen zijn in Amerika
teredltgekornen, velen ook gingen Ilaar
Israel.

• Zwart \Vit
Spiclberg heeft zil'n film in zwart/wit ge-
draaid. 'Ik heb al een maar zwart/wit fo-
to's gezien van Joden die al of niet zijn
omgekomen in de oorlog, ik heb alleen
maar archief-beelden in zwarr/wit ge-
zien, alleen maar journaal heelden in
zwarr/wit. Voor mij heeft de holocausr
zich in zwart/wit voltrokken; legde hij
uit. De film is giganti~eh \'.111opzet, en
doet ahsoluut geloofwaardig aan.
Sï1l'lbng gaat n:rder dan elke andere
fi m over dit ondcrwerp tot nu tOl' want
hij volgt zelfs ccn grocp vrouwen dic,
door een adl1lini~tratieve fout. ccrst uKh
in Auschwitz u'ft'cht ZIJn gckomen en,
ka,tlge~çhoren en naakt, ecn douche-
ruimte in worden gedreven. '\X',lt ik mn
mijn film hoop te hereiken', aldus
Spielberg, 'is dat vooral middelh<He
~cholieren gaan nadenken over wat zid1
een halve eeuw geleden in Europa heeft
afgespeeld. In Amerika blijken heel veel
jongeren eenvoudig niet te gelo\'ClI J.lt
het allemaal edH is gebeurd. Ik hoop den
t'lkl' high ~chool in ons land Je film zal
vertonen, e1lcr de verei~te informatie hij
zal geven, Zo kan cr voor gezorgd wor-
den, dat jongeren zich gaan reali~eren
wat het uiteindelijke gevolg kan zijn van
versd1ijmelen als raeismc en xenofohie.'

• Onderscheidingen
Spielberg heeft inmiddels een aant,ll be-

langrijke Golden Globe~ en an-
dcre onderscheidingen hinnen
voor zijn film, en, als dit ~tukje
\'Crschijnt, is ook bekend hoe-
vcel van de twaalf Osçar-no-
minatil's in werkelijke Oscars
zijn omgezet. Ik voor mij vind
dat hij ze allemaal hehhen
mag, want de film is, op êéll
sentimentele uitglijer aan het
slot n.I, volkomcn integer.
weergaloos knap gem.lakt t'n
hij laat, ondanks het versçhrik-
kelijke onderwerp, tod, een
positief gevoel bij de kijker
achter. AI~je erover nadenkt i~
de gesçhiedeni~ van de bekeer.
de Nazi die honderden joden
her leven redt, ook hijn,) een
pasklaar filmsçenario te noe-
men, als het nicr zo commer-
cieel zou klinken ...

LC(Jl/oY(' /'1/11 0v:cc/mui

Uam Nl!i'sOJl (m) speelt de tltelml
ill SclJindlers /.ist



GROUNDHOG DAY
Ilè ja, ook nog evclI lachen deze maand!
We hebben lang moeten wachten op
CrO/md/JOg !Ja)', en werden almaar lek-
ker gemaakt met stukjes uit de film via
dc buitenlandse zenders, maar nu komt
hij dan eindelijk in de Nederlandse bio-
scopen. liet verhaal zit heel geraffineerd
in elkaar en de fans van Hili i\lurrav, een
uitermate genuanceerde komiek vóor de
echte fijnproever, kunnen hun hart op-
halen want hij is vrijwel permanent in
beeld. Murray speelt een blasé verslag-
gever van een weerprogramma voor de
televisie, die voor de zoveelste keer naar
het piepkleine l'unxsutawlley lil

Pennsylvania moet waar z.eer een tradi-
tie op na houden: als de groundhog
(bosmarmot) op 2 februari ziÎn eigen
schaduw kan zien, blijft het nog een
flink tijdje winteren. De weerman reist
er plichtmatig heen met zijn twee mede-

Andie A'<1cDowell en Ilill MI/mI}' i'l
Grmmd/Jug D<I}'

werkers, en is blil"als hij 's avonds in het
plaatselijke hote kan gaan slapen, dan
is hij er weer voor een jaar van af. Maar
de volgende morgen worJt hij wakker,
en blijkt diC7.clfde groundhogday weer
te lijn aangebroken. Dat gaat zo een he-
le poos door, en .\lurray leert langzaam
maar zeker om zijn voordeel te doen met
die merkwaardige oneffenheid in het
verloop van (te tijd. Aan het eind is hij
natuurlijk een gelouterd mens, en dan
doet de klok opeens ook weer normaal.
Andie .\bcDowell speelr een schanige
producente, Harold Ramis voerde de re-
gie. Leuk! LV.a.

tonele, die zijn werkgevers aanklaagt
omdat ze hem, briljant en succesvol, met
een doorzichtige smoes hebben ontsla-
gen omdat hil' ziek is. DenzeI
Washington spee t de homofone advo-
caat die aanvankelijk niks voelt voor de
verdediging van de man, maar die zijn
houding allengs honderd tachtig graden
wijzigt. Voor het hypocriete Amerika is
de film, groot en met dure sterren, een
mijlpaal maar de bond van homofiele
aneurs protesteerde tegen het feit dat
Demme twee hetero's, Tom Hanks en
Antonio Banderas, de rullen van de twee
homoseksuele vrienden liet spelen .
.\bar daar zal de commercie wel aan ten
grondslag liggen. llanks, als de doodzie-
ke jurist, is prachtig, en genomineerd
voor een OSCM. De Globe heeft hij al
binnen. Persoonlijk vond ik overigens
"Longtime Companion", een kleine on-
afhankelijke Aiddilm van een paar jaar
geleden, origineler en vooral iets minder
gelikt dan I'hiladelphia.

\

Tom Ha>lks (IJ illJ'hiladdplJia

Opeens overal Aids-films, en allemaal
heel verschillend. "Zero Patience" bij-
voorbeeld is cen gedurfde musical waar-
in heel creatief met het hegrip Aids, met
de zoektocht naar een geneesmiddel en
met de houding \'an de mensheid tegen-
over de kwaal in het algemeen en homo-
fielen in het bijzonder \vordt omge-
sprongen. In "Hlue" dwingt Derek
Jarm,m, kort geleden overleden aan
Aids, zijn publiek om althans gedeelte-
lijk mee tc voelen wat hij zelf heeft door-
gemaakt: het scherm blijft de volle ,ln-
derhalf uur blauw, omdat Jarman in de
laatste fase van zijn ziekte blind was. Je
hoon wel gesprekken met vrienden en
diverse artsen, maar jarman verbood
ondertiteling, omdat dat her dwingende
blauw van dat grote bioscoopscherm
Wil doorbreken. Voor de echte doorzet-
ters is Blue echter toch een fascinerende
bele\'enis, alleen al omdat Janmln op het
idee kw,lm! In I'hifadelphia voert
Jonathan Demme een jurist met Aids ten

PHILADELPHIA

slot is gelukkig. En zo hoort het ook in
HolI)'wood. Christian Slater speelt voor
het eerst een hoofdrol waarin hij volle-
dig tot z'n recht komt, Patricia Arquette
is de nieuwste 'rising star', dus daar ho"
ren we meer van. Verder mooi klein
werk van Christopher Walken, Dennis
Hopper en Gary Oldman.

wat sfeer beneft sterk doet denken aan
"Wild at Ileart" van David Lynch.
Scenarist Quentin Tar,lntino schreef het
verhaal voordat hij met "Reservoir
Dog'>" in één klap beroemd werd.
Hoofdpersoon is een jonge knul die in
contact komt met een callgirl, op ,vie hij
onmiddellijk verliefd wordt. Via haar
legt hij, geheel onhedoeld, de hand op
een koffer vol o[wersneden cocaïne. En
al is hij dan geen echte bandiet, hij beseft
wel dat hij daar een flinke bom geld
voor kan krijgen. Een heleboel geweld,
dat wel, waara,lIl het meisje net zo roy-
a,11deelneenn als alle mannen, maar het

Christian Sl<ltcren Patricia Arqueue ill Tri/i'
Romance

I.i/y Tom/ilJ 1'/1 Tom Waits JIJ Short Cuts

ze allemaal op hun eigen manier op re-
ageren, en a,lll het ~lot door één aardhe-
ving die Je hele stad korte tijd in z'n
greep houdt. Daardoor lijkt het één ge-
heel, en dat is op zich al een vondst.
Altman kon kiezen uit vele beroemdhe-
den die elkaar verdrongen om mee te
mogen doen, en ook dat is een aspect
dat de film nog eens extra de moeite
waard maakt. Persoonlijk was ik erg ge-
charmeerd van de combinatie Tom
Waits/Lily TomIin, als een dwnkaard en
een sen'eerster die zich door hem laat
uitbuiten, en van Tim Robbins en
.\1adeleine Stowe als een trouweloze po-
litieman en zijn mooie vrouw, die cr het
beste van probeert te maken. Maar dit is
maar een greep, want in feite is elk stel
op zich boeiend en vaak griezelig her-
kenbaar. Op de Europese festivals
stroomden de prijzen al hinnen, nu de
rest van de wereld nog!

Robert Altm.ll1, sinds zijn bce start zo'n
25 jaar geleden (met M.A.S.H.) het ell-
bilt terrible van Hollywood, beleeft een
soort t\vccJc jeugd met het enorme suc-
ces van "Thc Player", gevolgd door de
bejubelde verfilming van een bundel ver-
hak.tl van Raymond Carver, SIJort ClltS.
De film is samengesteld uit een groot
aamal korte episodes, waarin de betrok-
kenen te maken krijgen met alles wat het
moderne leven zo enerverend m;1;1kt:
overspel, hebzucht, jaloezie. verwaarlo-
zing, egoïsme, drank, onbegrip en ga zo
maar door. Aan het hegin zijn alle mede-
spclcndcn, van wie de meesten elk.lar
niet kennen, met elbar vethonden
doordat hoven Los Angeles eell vlieg-
ruigje een gevaarlijk gif uitstrooit waar

SHORT CUTS

'Een droomcast en een droomscript" zo
omschreef regisseur Tony Scan de ingre-
diënten van Tme Romallce, een uiter-
mate eigentiidse romantische thriller, die

TRUE ROMANCE
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GELD EN MILIEU

Met geld kun je een heleboel doen. Vooral al••je geld o"er hebt. Je kunt dan
een beetje met je geld spelen. Beleg je in zaken die niet zo lekker zijn voor het
milieu, de Derde Wereld en de samenleving? Of doe je aan 'groene' beleggin-
gen, waarmee je je zelf niet te kort doct, maar de ander of de wereld óók wat
gunt? Sommige mensen kiezen VOOT dat laatste. Ze worden cr mis<;chicn wel
gelukkig, manT niet rijk mee.

• Groen beleggen: kiezen met
geld
Geld, iedereen is er toch dagelijks wel
even mee bezig. Al was het mJ;lf om Je
fricalldel op heT station te hetalen, je 54e
cd aan te schaffen of de henzinetank vall
de auro weer eens vol cc laden. !l.1ctgeld
is her eigenlijk eenvoudig. De meeste
mensen komen te kort. Een kwestie van
inkomsten en uitgaven overigens. Wie
b~scheiden leeft, k:1n het lang uitzingen.

• Lot uit de loterij
Sommige mensen hehhen ~eld over. Ze
maken ht,t gewoon niet allemaal op. Een
bvestÎe van goede familie, een fors sala-
ris. een vlot lopend ondernemersschap
of een vet lot uit de loterij. En een zaak
van voorz.ichtig leven.
Geld over hehhen is geen ramp. Het ver-
schaft l'en zekere vrijheid. Soms wordt je
cr zelfs een het.tje goed van: je ga.lt het
w~ggcven aan anderen. Als regel houd je
d,lt niet lang vol. Het geld is meestal snel
op en nieuwe \Tienden krijg je cr niet
door. Lees de roddelbladen, waar ooit
geslaagde artiesten vertellen hoe ze van
hun spaarcenten afkwamt"Tl.
De meeste mensen met geld doen niet
aan liefdadigheid. Ze ontwikkelen als
vanzelf ('cn hobhy: van geld geld maken.
De Tll~er speelse geestcn kiezen voor in-
v~steren: geld ergens insteken (de import
van Afghaanse tapijten of de handel in
chemisch afval) en zo snel mogelijk de
winst opstrijken. Anderen spelen meer
op veilig, meer in de twet"de lijn: zc he-
leggen hun geld in aandelen of obliga-
ties. Ook daar zijn een aantal veilig-
heidsstadia. 5taatsohli~aties zijn heel
stabiel en veilig. Beleggen in aandelen
van een hep.I,lld lwdrijf kan, maar je
moct wel goed gokken. Aandelcn
Fokker, Philips en DAF hebhen de nei-
ging nogal te schormndell. t\andelcn in
bcleggingsfondst"n maken je minder
kwetshaar. Er v.'ordt voor je gedal"ht,
getelefoneerd, gt'handeld. \'{'ereldwijd
vaak. Anoniem geld mt't anonieme
kOt"rswinst, die ge\voon op de rekening
van dc aandt'elhouder wordt hijgeschre-
ven. Md je henen op tafel rijk worden.
"Arbeidsloos inkomen' \verd zoiets vroe-
ger wel genoemd. Vooral de ollde socia-
listen waren erg regen; om inkomen te
verkrijgen moest je je armen uit de mou-
wen srekt'n en niets anders.
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• Plattclandsziekenhuis
Hoe vreemd het ook klinkt; met geld
kun je keuzes makt'Jl. Denk je hij geld al-
leen maar aan Jezelf, of ook aan ande-
ren?
Gaat via lOUW geld de wereld cr op
vooruit of \\"ordt het alleen nog maar
een grotere pumhoop? Steek je je geld in
de: wapenindustrie óf in een plattelands-
ziekenhuis ergens in Afrika? Investeer re
in windmolens of in kernenergie? Er is
een groeiend aamal mensen die zich dit
soort vragen stellen. Fen ommezwaai,
omdat word, afgeweken vaTl de lijn van
'geld is geld en je moet verder niet 7.eu-
ren'.

In de loop van de jaren hebben zich een
aantal beleggingsfondsen ontwikkeld,
die gespecialiseerd zijn in het 'groen bt"-
leggen'. De Triados-hJnk in Zeist is
daarvan een voorbeeld. De bank, opge-
richt in 1980, wil 'cen concrete bijdrage
leveren aan et'n duurzame toekomst. een
rechtvaardiger samenleving en een el"O-
nomie die rekening houdt met de helan-
gen van mens en milieu'. Een mond vol
ambiries en goede bedoelingeIl in een
wcreld die al die mooie doelstellingen
misschien wel kent, maar er vooralsnog
nauwelijks een boodschap aan heeft.
Toch is 7.o'n Triadosbank er wel stevig
mee bezig. De bank investeert in wind-
energie. In menig windmolenpark in
Nederland zit geld van Triodos-hank.
De bank investeert verder in biologische
landbouw. Dat gcbeurt hijvoorheeld
door het kopen van landbouwgrond, die
verpacht wordt aan boeren die hiologi-
sche landhouw will~n hedrijven. Zonder
chemische bestrijdingsmiddelcn en zo.
Daarnaast is de hank actief met leningen
.un kleinschalige projecten in ontwikke-
lingslanden.

• Delen met de goede zaak
Het gaar steeds om sectoren waar de
winstmogelijkhedcil vooralsnog heperkt
zijn . .'.laar door veel kennis van zak~n
cn het zorgvuldif kielen van partners
kan de hank wc een zeker rendement
garanderen. De investeerder wordt er
nit.t armer van, maar hij deelt als hct wa-
re het rendement met de goedc zaak.
Ook andere hanken hehhen interessc ge-
toond voor het groene heleggen. Via
aparte fondsen richten zij zich tot dl' he-
legger. Fen nette bank ;115 I'icrson,
I leldring & !'ierson heeft een fonds (het
Fnvirnnmental Growth rund), dat met
name geld in milieuprojecten pompt.
Ook dc ASrs:, de Algemene Spaarbank
1':ederhlnd, zoekt haar projcl"ten ~,org.
vuldig uit. Iharnaas[ zijn er hijvoor-
bedd het ABF, ht,t Andere Beleggings-



fonds, een initiatief van de T riodo~bank,
de Stichting Mens- en i\IiJieuvriendelijk
Ondernemen, het Landelijk .\Iilieu.
overleg en de Raad van Kerken.

• Tropisch regenwoud
Er is alle reden goed te bekijken hoe
'groen' lUlke fondsen zijn. Helpt het
echt, d.lt groen beleggen? Ziin bnirijven
waar het geld in wordt gesroken wel lUi-
nig met energie, vervuilen ze het \•...ater
niet, laten ze geen onge,venste afvalpro-
dukten na? En als dat alles wel het ~eval
is, hoeveel lopen de bedrijven dan lil ie-
der geval nog voor ten opzichte van de
concurrentie? In ieder geval mag van de
bedrijven worden gevraagd zich in te
spannen rot een mens- en milieuvriende-
lijke produktiemethode
te komen. Tot het on-
mogeliike is niemand
verplicht. Een 'biolo-
gisch' tuinbouwbedrijf
zal niet altijd kunnen
ontkomen aan kleine
plastic potjes voor z'n
plantgoed.
f leel moeilijk liggen de
zaken al~ ze echt ver
weg liggen. Zo zijn er
~om~ fondsen die geld
in het tropi~ch regen-
woud willen steken .
.\rlaar de belegger in
Appel~cha of Bergen
op Zoom weet uiter-
aard nauwelijks hoe
het in Borneo of Costa
Rica nu precies met het
bos zit. Als het investe-
ren mede gaat om de
exploitatie, lees: de kap
in tropisch bos, dan zit
het bijna per definitie
~.erkeerd. Gesugge-
reerd wordt dan dat
met herplaming het
bo~ toch kan worden
behouden. Tropisch re-
genwoud is echter geen
houtplantage. Het is
een heel kwetsbaar
ecosysteem, dat na
houtkap nauweliiks (of
pas na honderden en
honderden jaren) weer
herstelt. Een akker met
llIeuwe hardhoutbo- --timen is vanzelfsprekend
wat anders dan het tro- ~
pisch regenwoud. I I

• Rendement
Groen beleggen mag misschien iets met
maatschappij-opvattingen en idealen te
maken hebben, uiteindelijk gaM het
toch om geld. Om geld dat ook een ze-
ker financieel rendement moet opleve-
ren. Wam goedhartigheid en idealisme
hebben zo hun grenzen. Het moet ge-
zegd; in het algemeen is het rendement
van groen hele~en bescheiden. Je wordt
er niet echt rijk van.
Dat stelt groene beleggingen in een on-
gunstige concurrentieverhouding met
andere vormen van beleggen. Algemeen
wordt erkend dat zoiets een ongewenste
situatie is. Daarom zijn cr in bijvoor-
beeld de Tweede Kamer ideeën om de
winst op natuurinvesteringen vrij te stel-

len van belastingen. Voor milieu-inves-
teringen is zo'n regeling er in feite al. De
vaak toch al kleine rendementen worden
dan in iedet ge\'al niet nog eens onderuit
geschoffeld door de fiscus. Zo'n regeling
is voor investeringen in bijvoorbeeld na-
ruur en biologische landbouw hard no-
dig.

• Het grute geld
Tot op heden vormt het groene beleggen
maar een uiterst gering deel van de
Nederlandse kapitaalmarkt. Je kunt zeg-
gen, dat het mooi is dat het bestaat.
Maar invloed in de financiële wereld is
er nauwelijks. Het grote geld zit letter-
lijk elders. Bij de grote pensioenfondsen
bijvoorbeeld, bij beleggingsmaatschap-

pijen als Robeco, bij in-
ternationals als Shell en
Unilever. Het IS van
groor behlng dar die hun
belangen en investerin-
gen ook in een 'groene'
richting ombuigen .•\Iaar
voorlopig lijkt het daar
nog niet op. Bij de grote
jongens leeft nog volop
het idee dat alleen de kil-
le remabiliteitscijfers het
investeringsklimaat moe-
ten bepalen. Zie de
l\'Arvl en de oliemaat-
schappijen die zo graag
in de \Xfaddelll.ee aan de
slag willen. Alleen de
overheid kan dan wat
grenzen stellen aan de
miliellbezwaren
Internationaal lukt dat
echter al gauw niet meer.
Activiteiten worden
soms verplaatst naar die
landen waar de milieu-
wetgeving nog in de kin-
derschoenen staat en de
rentabiliteit (mede daar-
door) kan worden opge-
schroefd.

Zolang dat nog het geval
is, moer dat kleinschali-
ge, idealistisch getinte
'groene beleggen' van
sommige kleinere ban-
ken hoog in het vaandel
blijven. Al was het maar
om duidelijk te houden,
dat je met geld héél ande-
re keuzes kunt maken.

Frits Afü<1S
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IN VREDESTIJD EN IN NEDERLAND

VUURW APENGEV AARLIJK
Twaalf marechaussee-mannen waren van 14 tot 16 februari bijeen voor een
conferentie in het Humanistisch Vormingscentrum 'Coornherthuis' en ston-
den even stil bij hun da~c1ijks functioneren als militair.
Ze hezonnen ••Îch onder leiding van raadsman Lex Beekers op de diverse as-
pecten van hun laak waar ze zoal mee geconfronteerd worden en ontdekten
gevoeligheden, waar ze vrijwel allemaal niet goed mee Uil de voeten konden.
Latent aanwezige, min of meer onderdrukte afkeer of afwijzing van toch
heel belangrijke kanten van hun dagelijks bezig-zijn. Zaken, waar ze bijna
dagelijks - gcdwon~cn aangepast cn gehoorzaam - in de uitvoerende sfeer
aan meedoen, terwijl ze het cr innerlijk ten diepste niet mee eens zijn; zich
daar ook niet echt verantwoordelijk voor voelen.
Er werden kleine subgroepjes gevormd en in drietallen wisselden ze stand4
punten uit en bevroegen elkaar: de 'o\'achtmeesters Edwin Kuipers, Wilfred
Boelem en Remi Kroon, de chauffeurs Ardie van Olst, René van de Bogert
en Joost Reitsma, de nadienende toekomstig beroepsmilitairen Henk
Snijder, John Vugteveen en Gerd-Jan Doppenberg en motorrijders Bert Jan
Zwiers en Koos Ijzer tezamen met de PD4er (PO = politiedienst) John
Godron.
Onderstaand interview geeft de gevoelige punten en de tegenstrijdige gevoe4
lens daarbij duidelijk weer; wij drukken het af om de lezer iets van reflectie
en genuanceerde meningsvorming te laten zien. Regels zijn door mensen be4
dacht en kunnen alleen door menselijke invloed veranderd worden.

Jullie maken deel flit !'an de zogenoemde
'groene Marechaussee', het parate 101
Bataljon KoninkliJke Marechaussee;
wat is in feite jullie taak?
John: In vredestijd vooral het begeleiden
van colonnes, het bewaken van kazerne-
complexen en de controle op militair
••.erkeer. In oorlogstijd naast colonne-be-
geleiding en bewegwijzering en dergelij-
ke ook het afvoeren en bewaken van
kri jgsgeva ngenen.
Henk: Naast gewone militaire voertui-
gen in colonne-verband escorteren wij
ook vaak buitenyrofiel-voertuigen, dat
zijn extra brede 0 lange voertuigen Hlor
vervoer van bijvoorbeeld tanks, zwaar
geschut of materiaal voor de bouw van
bruggen. Wat bewaking betreft, draaien
wij diensten op onze eigen kazerne te
Wezep, zowel ten behoeve van de Staf
lLK te Apeldoorn als van Staf 1 Dil,' te
Schaarsbergen. Daarnaast zijn cr na-
tuurlijk diverse werkzaamheden m.b.t.
het eigen peloton en eskadronsdiensten.
Joost: De oorlogstaak omvat naast
voornoemde zaken ook het opvangen en
begeleiden van achterblijvers. Onder
achterblijvers worden mensen verstaan
die zijn gedeserteerd of hun onderdeel
gewoon zijn kwijtgeraakt.
Remi: Ook dragen wij zorg voor de
commandopost-beveiliging te velde van
de hogere staven en het regelen van het
verkeer tijdens verplaatsingen. De \Ire-
destaak omvat tevens het uitvoeren van
verkeerscontroles, patrouilles in uit-
gaanscentra waar veel militairen vertoe-
ven, bemannen van een informaticpost
met bijbehorende taken wals pasjescon-
trole, enz. Kortom, die dingen die gezIen
worden als specifieke marechaussee-
taak.
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Het lijkt enerzijds hest wel leuk 1'11 af-
wisselend werk, anderzi;ds ook een hee!
verantwoordelijke taak waarmee je be-
last hent. Hoe !'oelt dat voor jezelf, die
l'eran twoorde! ijkheid?
John: We hebben natuurlijk wel enige
verantwoordelijkheden, maar als wij op
escorte zijn, dan is cr meestal een militai-
re meerdere van ons bij en die neemt dan
uiteraard de beslissingen wat betreft de
begeleiding. Alhoewel het ook wel eens
voorkomt, dat wij als vrijwillig nadie-
nenden - doordat wc al langer meelopen
en dus meer ervaring hebben - zien dat
er een verkeerJe beslissing wordt geno-
men. Dan zcggen wc dat uiteraard en
meestal wordt dan ons advies wel gauw
overgenomen. Dit geldt ook voor het

wachtlopen, maar buiten kijf staat dat
zij, de wachtmeesters dus, dc eind ver-
antwoordeli\'ken zijn en het dus voor het
zeggen heb )en. Praktisch levert dat
nooit moeilijkheden op.
René: Bij het escorteren ben je verant-
woordelijk voor nvee dingen: voor de
verkeersveiligheid en voor het eigen ma-
terieel, zoals je bus en je wapen. \X/at de
verkeersveihgheid betreft handel je ge-
woon naar eisen verkeersinzicht en de
geldende regels voor escorte wat betreft
optreden als verkeersregclaar en derge-
lijke.
\'\'aar ik niet gelukkig mee ben is dat wij
op elke escorte verplicht 7.ijnom een wa-
pen te dragen met scherpe munitie. Het
is ons echt niet duidelijk waarom 'ovedat
bij ons moetCIl hebben. Je kan het alleen
maar verliezen, omdat wij geregeld snel
in en uit de bus moeten springen om op
een kruispunt het verkeer te regelen.
Hierdoor loop I'c een groot risico het
wapen per onge uk te verliezen, met alle
gevolgen van dien. Dc canvas holsters
gaan namelijk zeer snel spontaan open,
zodat je pistool er makkelijk uit kan val-
len. Weliswaar zit het wapen dan nog
aan een koord om je nek, maar toch ..
Ook is niet ondenkbaar, dat Je juist we-
gens het dragen van je dienstwapen
overvallen wordt door kwaadwillenden,
die je dat willen afnemen, die het juist
om dat wapen te doen is.
Bert Jan: Ons dagelijks werk bestaat
hoofdzakelijk uit het begeleiden van co-
lonnes. Dat doen we met busjes en met
motoren. Iedereen is uitgerust met half-
geladen pistool. Dat ben je je op een ge-
geven moment niet meer echt bewust.
Het wordt een routine. Vlak voor ver-
trck wordt het pistool uit de wapenka-
mer gehaald, halfgeladen en in het hol-



ster gestoken. Hierbij hcb ik (Jok vaak
genoeg gellen, dat de ycilighcidshcpalin-
gen onvoldoende in acht worden geno-
men.
Koos: Bovendien, daar ben ik her mee
eens, vorm je lUIst door her dragen ~'an
een wapen (ook nog eens half geladen)
cen dodwiL Het motief dar ie als mare-
chaussee, cn vooral ook als motorrijder,
gauw wordt aangezien voor politie, is
vour mij allerminsT bevredigend.
Edwin: Wat betreft mijn persoonlijke
verantwoordelijkheid, die voel ik vooral
vour de eigen mensen waarmee ik werk
en voor de verkeersveiligheid. Daar zet
je je tijdens escorte cn dergelijke dan
ook voor de volle honderd procent voor
in. Anders ligt het bij het wachtlopen.
Natuurlijk voer je de wachtdiensten uit
en houd ie je daarbij aan de regels. ,\laar
toch, daarbij voelt het voor mij zo, dat je
als het ware een verantwootdelijkheid in
je schoenen ktijgt ~eschoven, die je nice
aankan, waanoe Ie onvoldoende bent
toegerust en opge eid. Iedeteen zit zijn
tijd uit, etvan uitgaande dat et toch
nooit iets gebeurd. Maar als er zich on-
verhoopt calamiteiten zou{ien voor-
doen, maak ie als dienstplichtig wacht-
commandant of wachthebbl'nde geen
schijn van kans.
Remi: Die taak als zodanig zou beter
overgenomen kunnen worden door l'en
professioneel burgetbedtijf, dat daatin
gespecialiseerd is.

In feite kunh'e dl/s zowel bi; het wachtlo-
pe'l als bij et uitvoeren vall escorteta-
ken, het wapen dat je bi;l'e draagt met
een simpele beweging sc ,ietklddr ma-
ken, en vervolgens iemdlld doden of in
ieder geval zwaar lichamelijk letsel toe-
brengen. Denk je, dat je ooit Wl'er wIt
kuntlCfl komen?
Ben Jan: Dit hoopt natuurlijk niemand,
maar als iemand mij echt naar het leven
staat, zal ik het wapen zeker gebruiken.
Hierbij doel ik natuurlijk op gevallen
van noodweer.
\Vilfred: In principe vormt juist het wa-
pen dat ie bii ie draagt, het grootste risi-
co om overvallen te worden. 11et name
tijdens escones - waarbij het wapen to-
taal geen nut heeft - loop je op straat of
je gaat ergens eten, en dan lOU het dus
op simpele wijze afhandig gemaakt kun-

Foto 's:
Vourlichting KMar

llen worden. Je hebt het wapen bi] je,
maar ik denk er niet aan om het te ge-
bruiken. Alleen in het hoogst uitzonder-
lijke geval, dat cr op mij geschoten
wordt, zou ik misschien terugschieten.
Gerd-Jan: Er heeft zich nog nooit een SI-
tuatie voorgedaan, dat er een wapen ge-
trokken is om te gebruiken. Ik kan daar-
om moeilijk zeggen, wat ik in zo'n geval
zou doen. Dat hangt helemaal van de si-
tuatie af, wa,lrvan ik toch hoop, dat de-
ze zich nooit zal voordoen.
Joost en Koos: Zl' zeggen, J.n wij het
wapen bii ons hebben om in geval van
nood - bijv. een overval op een tanksta-
tion of b.mk - onszelf te kunnen verdedi-
gen. Hiervoor hebben wij echter geen
enkele training of opleiding gehad, ter-
wijl politie-agenten en beveiligingsbe-
ambten daar een paar jaar over doen.
Daarbij komt nog, dat je, zodra je een
vuurwapen gebruikt, je daarvoor ver-
amw()ording moet afleggen, waarbij de
kans groot is, datJ'c ook nog eens ergens
aan schuldig wor t bevonden. Alleen bij
noodweer ben je 'onschuldig', maar alle
ander gebruik is ongeoorloofd. In feite
lopen wij voor niks met ons wapen
rond. Verder bestaat dc kans dat de situ-
atie escaleert zodra je een wapen [rekt.
Daarom zal ik nooit overgaan tot wa-
pengebruik. Je kunt beter passief obser-
veren dan actief ingrijpen.
Wilfrcd: Het grootste gevaar zit hem
misschien wel in her feit, dat we de wa-
pens bij ons dragen, zonder bij de pro-
blemen, die dit op kan leveren, stil te
staan.
Ardie: Norabene door beroepsinstruc-
tcurs wordt ons verteld, dat zodra ie-
mand een wapen op ons richt, en het on-
ze opeist, we dat dan maar gelijk moeten
afgeven, omdat dat wapen op zich op
dat moment niet meer belangrijk is.

ZOII je eigenlijk lielJer ongewapend
dienst doen, of. zoals andere militairen,

we!'.luurzien t'an wapen, maar ddn zon-
der scherfje ml/nitie?
Bert-Jan: Wat mij betreft met munitie of
helemaal zonder wapen.
Remi: Bij escortes heeft het wapen ge-
woon geen nut, (hoogstens als afschrik-
king) dus kan het wapen dan beter ge-
\voon \veggelaten worden.
Henk: Daar ben ik het volledig mee
eens; het kan je worden afgenomen on-
der bedreiging en het is alleen maar tot
last, mct name voor chauffeurs en zekl'r
ook motorrijders. De kans op \'erlies is
reëel aanwezig en het kan alleen maar
gevaren met zich meebrengl'n.
John: Als je het niet bij je hebt, kun je
het niet verliezen en kan hl't ook niet ge-
stolen worden. Bij wachtlopl'n vind ik
het wel nodig en mOl't het ook een half-
gehlden wapen zijn, wam anders kun je
ner zo goed gaan vegen met een steel
zonder bl'zem. Van de andere kant: er
wordt geregeld gelegd, dat als er echt
stront aan de knikker is, je beter het wa-
pen kunt afgeven, dan dat je wat gaat
Improviseren. Wij zijn gewoon 011\'01.
doende opgeleid om in zo'n situatie ef-
fecrief te kunnen optreden.
Koos: Voor de motorrijder op escorte is
het in ieder geval zinloos: om verlies te
voorkomen bind ik het wapen vast aan
de koppel. Voor ik het eventueel zou
kunnen ~ebruiken, moet dat dan eerst
omstandIg losgemaakt worden, tel uit je
winst!
René: Wat het wachtlopen betreft: naar-
mate het belang van het obiect toe-
neemt, zoals wachtlopen bij 1LK, is het
dragen van een wapen meer nodig. Dit
moet echter niet gebeuren door dienst-
plichtigen, maar door gespecialisl'erd en
goed getraind professioneel bewakings-
personeel.
Het bewaken van het eigen kazerneter-
rein kan ook gebeuren door dienstplich-
tigen, die alleen bewapend zijn met een
dienstknuppel. Ik denk dat het risico dat
een dienstplichtige loopt tijdens zijn
wachtronde dan een stuk minder wordt.
Mensen die zonodig materieel op de ka-
zerne moeten beschadigen, kunnen dan
aangepakt worden met die knuppel,
waardoor extreem lichamelijk letsel
wordt vermeden. Dl' wacht heeft dan
ook minder kans op zijn wachtronde te
worden overvallen door iemand die uit
is op zijn dienstwapen. Maar als je toch
je wapen tijdens je wacht bij je hebt,
moet je ook munitie bij je hebben, want
aan een pistool zonder kogels heb je he-
lemaallllets in een crisissituatie.

Dm,k je wel t'oor jullie openheid en ik
wens jullie toe, dat jl/llie van calamitei-
ten verschoond Zl/lfen blijven!

Lex Beekers
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STA EENS EVEN STIL

Verveling en Vandalisme
Iemand die een proefschrift schrijft over
verveling. Hoe verzi%e het. Toch is het
de Nijmeegse fjlosoo L van de Camp
gelukt om op dit onderwerp tc promo-
veren. Zijn schrijven draagt Je titel 'De
kracht van de leegte', een studie over de
verveling.

Dit onderwerp interesseert me omdat ik
als raadsman in gesprekken met dicnst-
plichtigen merk dar zij verveling als hét
probleem ervaren. In de opleidingssitu-
dtie valt het meestal nogal mee, omdat er
in ieder geval ovenbg weinig ruimte is
om je te vervelen. Alleen de avonden
kunnen lang zijn. '\1et het p,traat zijn,
verandert voor velen de situatie. Vaak is
cr geen werk of men ervaart het werk als
zinloos. Her programma bestaat voor
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velen uit oefenen (wlang er nog geld
voor is) en plegen vall onderhoud. afge-
wisseld met sport, d.w.z. speedmars,
veldloop of hindernishaan. De meeste
dienstplichtigen ervaren weinig perspec-
tid in deze werksetting. \ten voelt zich
daardoor niet opgenomen in de (militai-
re) samenleving, terwijl de dienstplicht
juist voor velen één van de eerste spring-
planken is om opgenomen re worden in
de samenleving.

Wat dOOf dit gebrek aan perspectief
naar boven komt zijn !;cvoelcns van on-
behagen, 'icrveling en agressie: cr is niet
war mcn graag zou willen dar cr was.
.\lisschien is dat de reden dat verveling
beschouwd wordt als iets dat w gauw
mogelijk verdreven moct worden door

/

iets te gaan doen. Tegenwoordig is bet
wel heel makkelijk om een vidt'o te hu-
ren of je te bezauen en zO/'e verveling te
omvluchten. Helaas ontv licht je daar-
mee ook momenten waarin je kan na-
denken owr Je leef- en werkomstandig-
heden. Soms moet jc proberen proble-
men op je "f te latcn komen. Je durven te
vervelen. Want verveling is net als
koorts. Het geeft aan dat cr icts niet in
orde is, dar het tijd is voor bezinning.
Om die reden mogen mensen zich wel
wat meer vcrvelen. De vraag is wel of je
van iedereen een even verantwoorde in-
vulling van verveling mag verwachten,
omdat niet iederet'n dezelfde ontwikke-
lingsmogelijkheden heeft. Daarnaast
kunnen de omstandigheden wel eens zo
rottig zijn, dar die wel degelijk van in-
vloed zijn op de invulling van verveling.
Het maakt nogal wat uit of je hier in
:\"ederland op een kazerne zit of in
Duitsland of ergcns in een schuilkelder
in voormalig Joegoslavië.

Van de Camp zelf mccnt dat opvoeding
een rol kan vervullen. Hij noemt het
'ioorbeeld van een kind dat omringd
wordt door speelgoed, m,lar roch nog
om een nieuwe pop zeurt. De oudcrs ge-
vcn hier nier aan toe, en na een uurtje is
het kind volop aan het spelen met haar
'oude' speelgoed. Mensen die dat niet
geleerd hebben, zullen hun creativiteit
een vorm geven die wij vandalisme noe-
men. De sporen van dergelijke creativo's
vinden we in elke kazerne en daarhuiten
terug. We moeten echter nier vergeten
dar ook deze oegatieve creativiteit een
doel heeft, namelijk iets tot stand te
brengen. Iemand wil opvallen, de wereld
veranderen d.m.V. die gehroken ruit. Ze
willen opgenomen worden in de aan-
dacht van de ander, zodat ze op één of
:lnderc manier meedoen of deel uitma-
ken van die samenleving. Dat 'er bij wil-
len hoten' speelt een helangrijke rol, als
dat niet lukt tcrwijÎ je cr wel aan toe
bent, dan ga je rebe leren.

Uit het voorgaande mogen wc de con-
clusie trekken dat je mensen in heperkre
omstandigheden, zoals dienstplichtigen
in een kazcrne- of uitzendings~ituatie,
inventief moet leren omgaan met de din-
gen die er wel zijn. Zo zal het kader bij-
voorheeld meer spel-clement in de ode-
ning kunnen brengen. Buro sport kan
hest eens wat anders verzinnen dan hin-
dernisbaan of veldloop. Aan de geestelij-
ke verzorging de taak, symptomen van
verveling te onderkennen en aan de slag
t~ gaa.n met de daaruit voortkomende
zlllgev lllgSvragen.

Raadsman Bart J fetebrij



Tristan jOlles i~een \X'elshman,
trots op zijn Keltische afstam-
ming. en als wd van zijn ~tam-
genoten een voortreffelilk \'end.
It'r. Hij is bon~ndicn een onver-
schrukkt."n zeeman. Een comhi-
nalit: die een bijzonder vcrhaal
kan opkveren. Die helofte
maakt dit hoek zeker waar.
Om !,l."znndht'idsrcdcn uit de
marine omslagen, zoekt hij l••.•.n
mogelijkheid één van zijn dro-
men tt: verwezl"nlijkcn - hij wil
met l'en zeilboot di,hrer bij de
:\oordpoul komendan ~;msen
met Je 'Tram": 84 :\"1\. Hij
zwerft een tijdje rund, \-en.liem
wat geld met smuk kelen, en
vindt ll"nslottc een vijftig j,lcU
oude, onttakelde reddingboot
die hil cigl"nhandig 101 een pri-
mitieve maaT sulide 7.cilbuOI ver-
bouwt. Dan begint een fantasti-
schl."tocht van twel' jaar. Zijn
enige gen'lschap is de manke
hond Nelson. Via de we';fkust
van Ierland, de Hehriden en
Ijsland - dat hij als eerste solo
omzeilt - vaart hij naar de oost-
kust van Groenland, Daar OHr-
wintert hij. Eenmaal omdooid
zet hij door het drijfijs koers
naar het hoogste Noorden. In ju-
ni raakt hij vast in het pakijs.

.\tet de om'oor,telhare ijsmassa
drijft hij eerst naar het Noorden,
IUt hijna 80 !\"B, maar dan
weer tL'rug, zod<lt hil aan
Nansens record niet toekomt.
Pas in juni v'an het v'olgendeJ'aar
kan hij zich uit hel ij, lx-vnj en
en, weliswaar metlware averij,
n,lar Spitsbergen V,Hen, Hij heeft
dan een aantal ongdooflijke en
zeer riskante avonturen beleefd,
die hij buitengewoon boeiend
beschrilft. Jones heeft in het re-
laa, van zijn eigen helevenissen
wat filosofie van de koude grond
en v(loral \'Cel, al dan niet be-
trouwhare, geschiedenis v,ln de
oude Kelten •.•n Noormannen
verwerkt. D,l( geeft wat extra's
aan het hoek, maar het verhaal
op zichzelf had dat niet nodig.
TristanJones, IJs. Hollandia,
Baarn 1993, 2.S8 hlz.! 34.50
(CS).

Zeelui in Rotterdam
Olld-konpvaardijman en luuds
Teeuwken, heeft in ziln lange
loupba,m \Td meegemaakt. liet
lal hem misschien zo vergaao
lijn zuals je wel e•.•ns hoort:
~da;lt zou ik wel el:n hoek over
kunnen schrijven!~, •.•n dat geeft
dan meteen aan waar het hij dit

hut.'k a,ln schun. "tl'nsen die
zoiets zeggen doen cr me('stal
beter aan hun ~'nh:den voor fa-
milidee,tjes te bewaren. lIet is
alkmaal niet onaardig, maar
ook niet meer dan •.iat.
Teellwkens lwschrijfl nogal
hraafjes en in een soort eenvou-
dige jong •.•nsho(.kt-n-stij! en'arin-
gen van hemzelf en anderen (die
toch meestal dezelfde persoon
lijken te li/'n). \'\'ie nostalgisch
belang sIr t in d•.•sche •.•p~'aart en
in het lom.bwezen van nog niet
eens 70 hed lan~ geleden - en
daar is hest aanleiding voor,
maar dan zou het wat meesle-
pender beschre\'Cl1 moeten lijn -
\'indt misschi('n wel wat van zijn
gading.
Koos Teeuwkens, Zeelui in
Rot1adam, en andere zoute \er-
halen, HollandialDe Boer
Maritiem, Haarn 1993. 1]1 blz.
f 22,'iO.(CS).

Kiezen en delen,
In verkiezingstijd komen vaak
boeken en brochures uit, die als
doel hehhen te informeren en te
stimuleren Olll te gaan stemmen.
Het hoekje Kiezen en Delen valt
geheel en al in deze categorie,
maar heeft lOch nog iets bijzon-

ders: de voorbeelden ziln echt
van heel dichthij genomen en de
tekening •.•n ziJ'n erg leuk. Je kUilt
je ah'ragen 0 door dit soort
boekjes, hue aardig ook, ook
maar EEnburger meer gaat stem-
men, maar VUOTmensen die veel
m•.•t jongeren omgaan geeft dit
hoekje bruikhare informatie, die
~ok makkelijk te reproduceren
".Kiezen en Oelen, uitgegeven
door KonÎnklijke Vermande hv.
Lelystad 1994 met tekeningen
van EgUlekenaar Arend v'an
Dam, 81 hlz. U.M.)

Harde roman
In de roman Oorlug en leugen
beschrijft de Amerikaan Luuis
Regley het overlevingsverhaal
van ziln jeugd in Pol,'n. Een kei-
hard hoek over het bovenkomen
van de laagste instincten van de
mens wanneer •.iae de ruimte
krijgen zich te manif •..steren.! let
verhaal sp,'elt zich af vlak voor,
tijdens en kort 11;1 de Duitse be-

~)
LouiSBe9~y
Oorlog en leugen

-

lening en wordt v•.•rteld vanuit
het perspektief van het joodse
jongetje _\Iaciek. Eigenlijk is niet
dele ~Iaciek d,' hoofdrolspder
in deze roman maar zijn moedi-
ge tante T'lnia die niets te dol is
om ha,lr neefje door de ver-
s,,'hrikkingen van d•.' oorlog heen
Ie loodsen, Ze papt hel a,1I1met
de Duitser Reinhard om in hun
onderhuud te voorzien, trekt
telfs bij hem in. Enige tijd biedt
dil betrekkelIjke \'Ciligheid tot-
dat ook daar dl. grond te heet
onder hun voeten wordt. Sa d•.•
dund van Reinhard trekken
Tania l'n ~Iaciek door Polen,
daarbij voortdurelll.1 op de
vlucht, niet alll'en voor Duit,l'ts,
maar ook voor Poobe collabura-
teurs en antisemieten.
Herhaaldelijk weten Tania en
~Iadek slechts ternauwernuod
aan verra,ld en dood te ontko-
men. Hun hestaan is Eén langl'
oefening in het verbergen van
hun joodse identiteit, hetgeen
met nallle voor de hesneden
.\laciek e•.•n haast onmogelijke

upgave is.
"Oorlog en leugen is een kinder.
\'erhaal~, merkte Begley in een
vraaggesprek schertsend op.
~llet kind is goed van zichl,elf
zoals alle kinderen. Hij heeft l••.•n
dappere tante en een heel aardi-
ge grootvader, net als in H•.•idi.
Ilij wordt dus achtervolgd door
hoze monst •.•rs. Eigenlijk is het
een heel klassiek \'erhaal, een
sprookje zelfs. Van het grimmige
soort."
Louis Begley: Oorlog en leugen.
Van Gennep, Amsterdam. 199].
181 blz.! 38,50. (WH).

Antilliaans epos
0•..Caribische schrijfster ~lar)'se
CondE (1937, Guadeloupe) ver-
wierf in de jaren 'sa wereldfaam
ml.t haar tweedelige monumen-
tale epos onr Afrika, Ségou,
.\Iaand •.•nlang ,tond Ségou in
1990 bovenaan dl' Sederlandse
huekrmoptien. In de Knipscheer
hracht meer venalingl'n van
Cundé's werk uit: "Tituha, de
zwarte heks van Salem," "Tocht
door de mangrove~, "De pelgri-
mage van Veronica" en de essay-
bundel ~De open plek ~.
:\larYSl' Condé studeerde lene-
ren in Parijs en doceerde in
Guinee, Ghana, Frankrijk en
Amerika. Ze woont en werkt
sind~ 1985 afwissel •.•nd op
Guadeloupe en in de VS. Er 1.-<1-
ten altijd al veel autobiografi-
sche elementen in haar werk en
dat is zeker zo in haar eind '93
in vcrtaling (door Eveline van
Helllen) verschenen roman ~Het
\'al,e In'en" (Parijs, 1987). De
vertelstcr eoco (geh. 19fiO) gaat
op mek naar de geschiedenis
van haar familie. Via de levens
van o.a. haar o~'ergro()tvadcr
Alhert L"uis (1875-1948), die
Guadeloupe ~'erliet om aan het
Panama-kanaal te gaan graven,
haar grootvadcr Jacoh, de rijk-
geworden winkelier, haar moe-
der Thécla die naar Frankrijk
vluchtte, haar oudooms Jean, de
p,l(rionische held en martelaar,
en Bert, het 'l.warte' schaap der
familie, wordt glashelder en hui-
tengewuon hOl:iend inzicht ge-
boden in de historie van een
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Zwarte roman
De jonge FrJnse schrijfster Kina
Bouraoui (1967), dochter van
een AIAerijnse vader en een
Bretonse moeder, wordt in
frankrijk gezien als één van de
grootste Iiter:lire talenten, Ilaar
debuut-roman "De gluurster"
baarde vecl opzil'n en is inmid-
dels in vele landen vertaald. In
dete roman schelst z~ een Jan-
grijpend portret van de
Algerijnse vrouw, gevangene \'Jn
een onderdrukkende mann~nwe-
reld en VJn zichzelf.
De naamloze boofdfiguur uit
haar tweede roman, Dode vuisl,
is een jonge I'touw die al op
jeugdige leeftijd een verbond
sluit met de dood U.fij'l affinileit
met d,' dood is al hecf ['meg bl'-
gmmen; lIiet dour een oN:rdre-
£'('11hallg lil/ar morbiditeil, maar
door ee'l /'esr{ vall eindigheid,
om preciezer Ie ziJII .\liJII eindig-

geleien ZJI in het vervuig de he.
richtgeving over ieder(c) konflikt
of oorlog met andere ogen i>c-
zien. En daarom is dir een zeer
belangwekkend boek!
Dieudonnee len B<:rgc:Een af-
f:lire mCllndo-ChinJ. BZZTûH,
Den Ibal(. 1993.224 blz,
i 29,50. (\'\lH).

held.). Na het doorlopen van
school en klooster, brengt ze
haat dagen nog slechts door op
het kerkhof, de enige plek waar
le zich geen uitgestotene voelt
(Ik Iccfmet de doud en slerf atl'1
de dodcii;ke l'erV<'lillgdie !et'e't
heet.). D:l:lr barkt, schoffelt,
laait en verfraait l.e de aarde
waarin Je ol'erleJelle'l rIIstNI
zodat Je lel'ende'l zich J<ln slille
ovcrpeillzillgNl kUil/teil overge-
l'ell. Om haar eeOlaamheid en
afzondering te kunnen behouden
kiest ze voor een afstotend ge-
drag : ze stinkt, spuwt voorbij-
gangers in het gezicht, sollici-
[eert als hulpje van de dood, enl ..
Op den duur vereenzeh'igt ze
LÎch zo met de dood dJ( ze er Jls
het ware mee versmelt: ze he-
l.1ndt uiteindelilk in de wachtka-
mer van de eeuwigheid (het
voorportaal van hemel of hel).
De recensent van de Volkskrant
omschreef "De gluur,ter" als
"de dood van het le•.en" en
Dode ,'uist als "het leven van de
dood". Treffender bn deze
zWJrte roman haast niet worden
sam("nge\'at.
Nina Bouraoui: Dode vuist,
De Geus, Breda. 1993. 109 blz.
i 29,90. (WH).

()jendonnee ten Bergt

In de zomer van 1973 reisde
Dieudonm;e ten Bnge, voor een
groep Nederlands~ bladen. als
ooriogscoTTespondente naar
Zuidoost-Azië voor enkele re-
purt:lges. H.ellmaJI ter (lIJa/se
bcsloot ik om er te bliJf'en, Voor
miin gCllerJtie WJS Vietllam de
oorlog aller ourlOKI'II.De striJd
l'an gnl'd fegNI kwaad. Zij ver-
bleet in VietnJm en Cambodja
totdat de Rode Khmers in april
1975 op het punt stonden
Phnom Penh in te nemen,
In haar buek Een affaire met
Indo-China beschuldrgtze Je
internationale media van zelf-
censuur, Ze toont aJn dat
journalisten die, reeds voor
de Killing Fields, ol'er de gru-
welijkheden van de Rode
Khmers berichtten door de
red,lÇties thuis niet werJen
geloofd. En dus werden deze
artikelen niet geplaatst, liet
schrikbewind van deze "be-
Hijdingsbewegin~~ (mssen
1975 en 1979 voltrok zich
een ongekende massamoord)
is dan ook, aldus Ten Berge,
mede op rekening van de media
te schriJ"en.
Het •.inden van deze JJnklacht,
als de hoofdlijn I'an haar bock,

te kunnen verdm'en en te van-
gen), zich afvragen: 'H.:lddNI de
m('IISe'l die in Auschwilz wak-
teil zich ook zu gevrwld~'
Toch haast ik mij te verklaren
dat de7,e prachtig geschreven ro-
man ab~oluut niet alleen e1ende
hevat. Zeldzaam indringend
gedt \X'ongar de schokkende
~onfrontatie weer tu"en de uit-
was~en van onze westerse, tech-
nologische cultuur en de diep
spirituele natuurheleving van de
Ahoriginals. Kortom,
KarJn -dat 'de geest van het land
van de ,tam' betekent- i~een
menselijk document van grote
klasse.
tI. Wongar: Karan, In de
Knipscheer. Amsterdam 1993,
J04 bb ..i 37,50.(FS)

Indo.China

wordt enigszins bemoeilijkt
doordat de aUleur zich nogal
eens enige uitweidingen veroor-
[ooft (van een relJtie met de
Amerikaanse oor1ogsfowgraaf
Rub("rt tot het, in alle kuisheid,
delen van het bed met niemand
minder dan Roger -'loore, alias
James Rond). "har dat eigenlijk
terzijde, want wie dit boek heeft

RWongo,
KARAN

het dorp voorgedaan?'
Naast zulke uiterst vermakelijke,
zijn er onder deze zeventil'n ver-
halen ook heel poëtische en me-
lancholieke opgenomen, waar.
door een bijl.Onder kleurrijk
beeld van hel mediterane levens-
gevoel is geschetst. De bijna be-
drieglijke eenvoud ,'an Ebejers
verteltrant maakt van deze (door
Paul Hendriks vertaJ1Je) bundel
een voortreffelijke 'reisgids' met
een hoog literair gehalte, Dus
ook HlOr thuishlilVerS!
FrJneis Ebejer: Vuurwerk.
De Prom, Baarn 199,'. 22S hll.
i 24,90 (t'S)

Eerder eindigde ik een recensie
van B, \X'ongJrs roman "\VJlg"
met de woorden: 'Evenals
Wongars schitterende verhalm-
bundel "De weg nJJr Bralgu"
heb ik "WalK" vol ontzag, rn,lar
ook met ,chaamte gelezen,' Dat
geldt opnieuw voor Karan, het
tweede deel van zijn indrukwek-
kende 'nucleaire trilogie' m'er
Australië. Hoofdfiguur is nu de
Aburiginal AnnJwari .\1<llIee,
die blanke scholen hezocht, sa-
menwount met een blanke
Houwen werkt in het CentrUIll
voor Onderzoek en A"imilatie
van Aboriginals van het
Wilberforee-ziekenhuis. Door
raadpleging van heTcompmerar-
chief komt Anawari Jehter hel
hestaan van Brit,e kernproC\'en
in de jaren '50 en '60 in de zui-
delijke wuestijngebieden, waar
zogenaamd niemand woundl'.
Maar niet alleen de gruwelijke
gevolgen voor de inheem,e vol-
ken komen aan het licht, ook de
nadien voortgezette jacht op
Aboriginals om 7e te gebruiken
in genetische experimenten.
n. Wungar werd in 1932 in
Joegoslavië geboren, ontvluchtte
als 18-jJrige het land van Tito
o,lar Italië en later Parijs, en
emigreerde in 1960 naar
Australië. Hij werd tijdens een
woe,tijn("xpeditie van de hon-
gersduod gered door een oude
Aboriginal ("nging zich veT\'ol-
gen, in diens cultuur verdiepen,
Opni("uw leek hij zijn traumati-
,che jeugdervaringen tijdens
W.0.2 voorg("scboteld te krij.
gen. Zu laat hij Anawari, in ge-
sprek ml"t collega Llura aan
dokter Timo's sinJasappcl.injec-
teermachine (de vergiftigde
vruchten worden uit helicorners
gegooid om dorstige AboriginJb

Ander Australië

Maltese vertellingen

Frans-Antilliaanse eilandhevol-
kin~ sinds de afsçhaffing V;In de
slavernij. ~Iaar mede dankl-ij de
talloze hiswrischC", liter,lire cn
so(:iaal-politicke 'uitstapjes' van
de din:rs!: personages is deze 'ei-
landfamilieroman' opmerkelijk
en continu I''''Thonden met Wl."-
reldgcht-urrenissen rondom: van
i\lólrx tolstalin, van .\1Jlcolm X
tot I~ob .\Iarler, van Juscph
Con rad 101 Richard Wright ....
Tel daar nog de poëtische, mufi.
bic en mythische aSfX'Çten van
deze rijke romJn hij op en de
kwalificatie 'het magistrale cpos
van d•.•Antillen' is terecht. Na
Delek \X'alcott 1."0 Toni
,\toris'ioll mag de ~ohelprits
V(JOT literatuur nu Jus ook
naar :\taryse Condf.
Marysc Condé: Het vahe
leven. In de Knipscheer,
Amsterdam 1993.398 blz.
geh. f 55.-. (F5)

'!Pmd.r
'tlxp ,
~
VUUR'
WERK

"erhaal van de pa>t\)or die, ont-
slagname van Zijn kosler riske-
rend, onderdak wil bieden aan
een wedstrijdezel in zijn kerk. Of
het verhaal hoe een verwaande
'persoonlijkheid', tot stomme
verbazing van de stam~1Sten in
bet dorpscafé, 'hun' oude, rijke
Gravin aan de h,lak weet te
slaan. En de Decanlerone-achti-
gl' n~rtelling over de koppel-
praktijken van een kwartet
dorpsllolabden, die tlt:gint
met:'1 'el was ook wel heell'er-
ontrus/end ... Rozjna, de muoie
klassieke Rozina, ,ie belOlI('r('JI-
de KeitL'llhoedster, had de blli-
tengewolU' leeftiJd l-'an/u'intiK
;aJr b,'reikt ell ze was "rw steeds
niet Ketrulfwd!
t lad zoiets lich ooit eerder in
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I kt aant~l ~eder1~mlers dat
met vakantie na~r ~lalta g,l~t
beloopt jaarlijks enige tien-
duizenden. Wie dat ook
(weer) v:ln plan is, en niet al-
leen geinteresseerd is in de
mooie natuur en de oude cul-
tuur van bet eiland, m~ar ook
in de volksaard, doet er goed
aan de verhalenbundel
Vuurwerk bij de bagage te sfOp-
pen, Want francis Eheyer
(1925-1993) mJg dan volgens
de flaptekst 'de belan#ijbte
Maltese schrijver van onze tijd'
zijn, een onderhoudend verteller
was hij zeker. Kostelijk is het



HUMANISME EN ZINGEVING

l!unlmlistisc!J geestelijke /'erzorgers ;11

de krijgsmacht wurden I'aak KccolI(ron-
teerd //Jet de I'raag: "wat dOt'! een huma-
nistisch raadsman eigenlijk?" Als ant-
woo,d t'olgt /IIeestal eell korte 0fJSOIII-
ming 1',1II de wcrkz,l<Jm!JedclI, zoals het
houden 1'<111 grue{Jsbijeenkofllsten, het
1'oer('n flan illdiuiduele gcslJrekkell cn
het participeren in di/yrse (wer/egorga-
11('11,Verder l'erlellen we dat de gemeen-
schappelijke noemer l'ml deze aetiuitei-
ten zinKeFiflg behoort te zijn. Als de
llrûJKsteller iets meer wil weten ouer dat
abstracte begrip "zingcl'ill/(', dJIl ant-
woorden we dat wij, illlJns werk, ruimte
en gelegenheid ,nollercn te creren om te
komen tol l'ragen als: u'ie /)('n ik en U',lt
wil ik? l/rJgcll die Ki/dil Oller het IJest':1<l1l
cn de daar in aan te hrengen ordenillg.
Niet om deze l'raag ['oor eells en altild
uit de wereld te he/pcll, II/aar eerder ,lis
aanzct tot discussie wil ik eell aantal or-
dellingslJlrwelijklJt-dell onder uw aan-
dacht brel/gclI.

De eerste mogclijkheid is het ge/OL'en iJl
een algemeen geldende morele code, die
aan het mcnselijk lCI'en ten grom/slag
ligt. Een dergelijke ((Jdr' kmi gel1<1Seerd

zijn op cen religie, een godsdienst, r'el1
ideologic of CCIlal dan Iliet wetenschap-
peliike thcorie. Deze optil.' IJeeft een .1.111-
tall/adelen. Het eerste nadee is dat elk
nieuU' idee of initiatief getoctst //loe!
worden aan de alles Ol'erkor'pelende "e-
doeling ['i.UIdit lel'cn. Wat dit bctekr'nt
/loor het a!JortIlS- en cuthanasie- l'raiJg-
stuk mrwc dllideliik zijn. ECII andcr lliJ-
dcel betreft de slechtc reputatie flan het
0N:elcgdc idee, dat het lel'ell wel zill
heeft. OlJeral waar zin aan ons hcst,wn
wordt afgedwongen, zic" wc dl.' gellol-
gen. Ideo/ogischc moordfhlrtijell ill
CalJlbodja ten tiide UiJnhet regime I'an
Pol I'ot. Cllitllurl'ernietiging eli génoci-
dc in ex.jocgoslill'ië op b,1Sis I'an gods-
dienst en ctniciteit.

Een andere mogelijkheid is. cr I'an OI'er-
tIIigd te zijn dat IJct 11'1'1.'11 tOh1ûlgeel! zin
heeft. Een cynische aiJ/mame, "war
daarom niet mÎllder begrijpelijk.;e zal ie
kind maar I'erliezcn of lemalU anders
die je erg dierhaar is. Proheer daar I/1<1ar
cens zill ,UUIte gel'en of ,Mil te ontfenen.

Er is nog cen mogelijk/Jeid, die enigszins
aallsluit hij dl.' /'orige. nameliik: de 1'01-

Raadslieden - waar en wie

l/l<lJkte zinlooslJeid I'IUIhct best,'an een
,tantrekkeliike optie tc vil/dm.
Alisschil'n denkt u: hoe kali d,lt /lil? Is
alles dali toeJ{cstaml afs hct lel'cII toch
geen ZIII heeft? Veruallen lVij nict uan
kwaad tot erger als er gecn alles o/'er-
kuefJelcnde hedoeling 1'<111 dit fel 'en is?
Nee, de //Ieeste humanistCII denkelI d,lar
;11IdersOl'er. Zii lieh(Jcn eell af/dere kijk
op het lel 'en erl zingel'ing. VolgelIs heli
hetekent gl.'bon'n worden het uoorreeht
hebben el'en Of) lh-ze wereld te zijn, het
ri.lJdselachtige te cwaren ell er S<l1llell
iets prettigs l'an te makclI. liet gaat er
um die ecnmalige kans te benutteIl en
geheel op eigen kracht een zill aan hr't
bestaiJIl toe te kell/lell. Zelf zin (Wil /Jet
bestaall geuen uaeist crcaticf omgaan
met de ge/)(Jden mogelijkhedell en de
uerü/lflt'oordelijkheid dragen I'oor ge-
maakte keuus. Dit is de uptkleht waaf-
I'uor /mm,lIIistell zich gcplaatst ziell.
Geell gemakkelijke opdracht. zeker niet
als ie militair hent en kans //laakt op een
lhlscodc 7 stelIllig of eell uitzending.

Bart Hetchril
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