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Onnodige aandacht?
Een EGO waarin vrouwelijke KI-militairen voor het \'t1ctlicht komen.
Onnodig? Achterhaald? Overbodig?
\'\fe hebben het, volgens de gegevens van 31 december 1996 over 3762 \TOU~

wen. 6,7% van het totaal aan militairen.
\Vaarom zou je het over zo'n kleine groep moeten hebben?
In 1989 verscheen het "Plan voor positieve actie VUUT de integratie van de
vrouw in de krijgsmacht". Daarin spreekt men over het streven naar het be-
halen van 8% vrouwelijke militairen in 1993. In 1991 werd. bij een eerste
evaluatie, vrij vertaald duidelijk dat:

• iedere vorm van beroepsscheiding verdwenen is

VROUWELIJKE
MILITAIREN

• de belangstelling van Houwen n)Or een functie bij de krijgsmacht gering is

• de stereotype beeldvorming van defensie als mannenmaatschappij waarin
geen plaats is voor een vrouw, vrouwen atllOudt van solliciteren

Op 25 juni 1997 zond de STAS van Defemie "de beleidsbrief emancipatie
Defensie" aan het parlement. In 2010 dient het militaire personeelsbestand
voor 12% uit vrouwen te bestaan. Deze keer tellen de economische motie.
ven ook zwaarder mee, want krijgt Defensie zijn gelederen wel voldoende
gevuld voor de taakstellingen? En weer zijn er goede voornemens. Zo treft
men maatregelen om de instroom van vrouwen te bevorderen, de uit.
stroom te beperken en de doorstroom te bevorderen. Daarnaast worden
er ma<ltregelen genomen in het kader van acceptatie en bejegening.

• cr maar een kleine groep vrouwen is die technische opleidingen volgt en
dat terwijl cr hij defensie juist technische functies te vergeven zijn

v, • de fysieke helasting tijdens de initiële opleiding een knelpunt vormden

Naar 3<lnleidingvan deze evaluatie werden cr nieuwe maatregelen getroffen
en de bestaande maatregelen worden aangescherpt.
J\1aar ook die maatregelen leverden niet het verwachte resultaat en in 1994
werd de datum voor het behalen van een streefpercentage 8% vrouwen in
het militaire heroepsbestand verschoven naar eind 1996. Er werd toegezegd
dat cr extra aandacht voor het werven \',lIl "Touwen zou komen.
Inmiddels hadden vele mannelijke instructeurs BPZ (Bijzondere PersoneeIs
Zorg) cursussen gevolgd, om het klimaat op de werkvloer ook aan te passen
7.odat een betere integratie o.a. voor vrouwen zou kunnen plaats vinden.
Of dit gelukt is?

Krijgsmacht:

"

Zo rond de eeuwwisseling kunnen we zien of deze maatregelen
meer vrouwen de stap naar de Krijgsmacht doen maken en cr
ook blijven. In deze EGO komen \Touwen aan het woord die
al eerder de keuze hebben gemaakt om in dienst te gaan. Ze
vertellen over hun ervaringen en belevingen. Het mag op-
vallend zijn dat de hoger geplaatste vrouwelijke militai-
ren met een al langere gang in de Krijgsmacht wel met
naam en functie genoemd wilden worden, terwijl de
meeste lager geplaatste vrouwelijke militairen met
een korte diensttijd, ervonr kozen om veelal ano-
niem te reageren.
Aandacht voor vrouwen in de
Onnodig? Achterha<lld? Overbodig?
Lees en oordeel zelf.

R.edactie.
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VANDAAG VERDER KIJKEN ...

naar verder kijken dan vandaag
Naar aanleiding van het verschijnen \'all de beleidsbrief Emancipatie van het MinisterÎe van Defensie "Verder kijken
dan vandaag" organiseert de Geestelijke Verzorging, in samenwerking met CDPO/Burcau Vertrouwenspersoon. op
.3oktober a.s. een thcmaconfcrcntÎe "vandaag verder kijken, naar vcrder kijken dan vandaag".

De beleidsbrief die op 25 juni 1997 naar de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal werd verzonden "geeft",
aldus de staatssecretaris "een samenhangend stelsel van maatregelen gericht op het interesseren, het motiveren en
het hehouden van vrouwen voor de defensie-organisatie".

Op de conferentie van .3 oktober a,s, kijken wc samen met een aantal deskundigen niet alleen naar de betreffende
brief, maar kijken tcvcns naar de praktijk, de wcrkvloer.

VOOR WIE IS DE CONFERENTIE BEDOELD1
Voor vrouwelijke burgcr\ en militairen . .\bnndijke heLltlg-
stellcnden 7.IJnovcri~ens \vclkoJll.
Aan del.e dag zijn geen kosten verbondcn .
.\.-lengaat În het vormingscentrum lil hur~er geklecd.

PROGRAMMA
Aanvang 9.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
Einde 16.00 uur: Thee en afsluiting

Ht:t programma is in twee dell"n opge\plitst:

Ochtcl1dprugriJ/IIlltiJ met 4 illleidmgc/l door (orumll'cil'lI:

• Commandeur H.H.J. Plol'l~, directeur \'an de Directie
Plannen en Beleidsontwikkeling .

• ,1\1evrouwM.J.H. den Ouden-Dekkers. ex-voorzitster Eman-
cipatieraad.
• Lkol hd. F.e. Beerem. voormalig commandant Schoolbatal-
jon Oirschot.

• ,\-knouw J.C. ~'an Doorn-van l3oJegom. sta(medewcrkster
Centrale Dienst Per\oneel en Organisatie.

HIerna ISer gelegenheid tot he[ stellen van vragen en discussie.

MiddiJgprograll1l11iJ /liet wurkshops: "Vl!rdcr kijkcn op de
wcrkvlocr"

• Wat 7.alde impact van het nieuwe beleid zijn op de werk-
vloer?

• Beleid is beleid maar, wat zou naast deze "beleidsbrief" in
een "brief aan de werkvloern moeten staan?

INFORMATIE EN OPGAVE
Voor informatie en opgave voor de conferentie kunt u [crecht
bij: (opgae onder vermelding van naam. functie, ondenkel en
,ldres) Het Coornherrhuis, ;\1cvrouw Locs Spit. telefoon 030 •
1>914060.

De organisatie van (te dag is in handen van:
Almoelenier A.1\1.van Alphen
I hHTl. ra,ldsvrouw K. Joachim
Hum. raadsvrouw C. van Hinte .

J
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IK HAD NOOIT IETS
ANDERS WILLEN

DOEN

Een geridderde Dame
Op I december a.s. ~aat de vertrouwenspersoon van de KLlK'\hlr, LKol.

Annclics Wijkmans, met FLO. EGO-redacteur Khlzicn van Brandwijk-
Wiltjcr sprak met de wouw die de laatste jaren letterlijk en figuurlijk staat

\'flOr vrouwen binnen de krijgsmacht. Een inter ••..iew met de Overste 'Vijkmans
over haar geschiedenis als VfOUW in de Krijgsmacht. Ze was ,\ULVA, diende

twee maal in Libanon, ging in 1980 over naar de reguliere landmacht, is sinds
1989 vertrouwcnS"TOUW bij de KL en werd daarvoor geridderd.

De MILVA, dat is het!

OP de HBS ~ingcn de jongens voor
voorlichting o\'er Jcft'n~ie n;tar
Valkenhurg en daar wakten ook

vrOU\\'l'll. Vcel later, wcn eT na {Je HBS
en tildens Je lerarenopleiding ;'\ XII.
\oeding en tc"tid, bleek dat de hanen
hinnen het onderwijs ook nier voor het
opscheppen waren, attendeerde il'mand
van de marine me nOl-:eens op de m0l-:e-
lijkhedcll in militaire dienst,
Ik kwam in september nCl-:enrienze\"en-
enzestil-:. als specialist. op bil (k ,\lIL\'A.
Ik was toen "Îerenrwinrig. Ik kreeg de
~lILV A-opleiding, een soldatenoplei-
ding met een bivak, theorie, ZHKII, on-
geveer hetzelfde als de mannen lil dil'
tijd. Ollle opleiding zal fysiek misschlell
wat minder zwaar zijn geweest . .\lijn
militaire opleidinl-: duurde \"an septem.
bl'T [Or en met decembcr. Ik ben als sol-
daat h('gollnen en liep heel snel de ran-
gen door. Zo was ik eind deo,'mher al
vaandril-: en werd 1 oktoher 1968 luite-
nant.

Je kwalll het kamp niet uit

H"tmoeten dragen van een Uniform
vond ik niet zo apart. tkt sprak
voor nch/e1f, als ie' militair wordt

krijg je een pak aan, Nu kan ik nier leg-
gen dat ik d;H pak mooi vond. Op dat
moment was je nier zo mondig om re
7.eggen, tjé wat lelijk. laten we er eens
wat ,un gaan doen. Dat komt allemaal
pas later. In her begin houd je allemaal
weh je mond en denkt ach ja... De eerste
paar weken licpen we in het groell. lht
hele oudc groen, een soort nood-uni-
form, k'l'k het. Lompe sdwenen, kousen
nll't naad en een uitt'rmate olll'1eganr
uniform. Je haar mocht nier ZllSen niet
7.0. rk vond het cr verschrikkelijk tutrig
uit7.ien. .\1aar ach, het was al beter dan
de genera tics voor ons dat uniform
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droeg je allecn op het opleidillgscen"
trum. In mijn eerste nieuwe, mooie uni-
form hen ik wel naar hUISI-:el-:aan,maar
uf J.u moest? Als je later foto's uit die
tijd Iwkijkt heb je wel zoiets van góh heh
ik cr zo bijgelopen? \Iaar iedneell liep
cr weil 10 hij. Ik ben er trors op dat lk
óók \lILVA ben gewcesT.

Vakvrouwen om op te
bouwcn

nheh I-:eenbetere collega's I-:ehad dan
bij de ,\III.\'A. Ze waren én sportief
én gezellig én 'Lekozen voor een baan

in een aparte wcn.ld. Een b,tan bij de
.\lIL\'A, \"Oor hl't miliraire llenk ik. Er
IIln dam("s hij die voor dl' defensie orl-:a-
nisatie van groot heLlIlg lijn geweest.
Vakvrouwen wa,lr op re houwcn W,lS.Ik
denk dat ook een periode intern-zijn
heel goed lS om te kijken wat Je aan
mensen hebt, Onderlinge conucren, de
waarde van dil' cOllta.:tel1, d,lr soort Z,I-
kcn kan je alleen lllaar hepalen als je in-
tern 7it. En de huirenwl'Tdd ach ... ,\kn
heeft CCII beeld en dat kan er bijna nicr
UiL Opmerkingen die men maakte als:
ze gaan a][n'l1 maar voor de mannen.
Als je je van ,11die verhalen iets ~l;lnmol't
trekken ... Flauwekul toch, hct olltstaan
van reLHil's k,lIl overal, waar mcnscn el-
kaar ontmoeten, spelen. Dat heeft lllets
met Houwen in dienst te makl'll,
N,nuur!ijk 7jJn cr dames dil' een partner
hebben gl'vonden of vindell binnen de
dienst. Trouwens wat is daar mis mee?
,\Iijn colJeg:l's van toen, populair ge-
legd: 'gouwe Illl'iden'. Cocd in hun v:lk,
sportief 6ók in c.ompetitie met Je .\IAR-
VA en I.UVA. En een reamverb'lIld dat
ie met vrouwen hebt! Ihar kan bijna
Iliem;lnd rel-:enop. Er straalt iets af van
de vronwenkorpsen . .Je st,tat In (Tn tra-
ditie van Houwen die in de oor!ogsj:lren
het Vrijwillil-:e Vrouwen Hulp Korps

vormdCll. Vrouwen dic in hel najaar vall
vierenveertig naar het Europesc vaste
land kwamen. In beHijd gehied hulp
verlcenden aan evacués, l_orl:\den nmr
voedscl- distrihuties en mcdischl' bij-
stand. Dames dic in Indië en NieU\v
Guinca hebben gedimd. Activireiten om
trotS op te lijn, D,lt wat de buin'nwereld
d,l1laan negatiefs suggercert is molM heel
betrekkelijk.

Vrouwen niet mcc op
oefening

I:l januari "6HIwgon ik als vOl'dingsad-
viseusl'. \'{'e laten er met een p,ur
vronwelijkc collega's die vocding

hadden gedaan en dl' anderen waren
lll;lllnen van de hotel-vakschool. Ik was
zui"cr vaktechnisch bezig. Met het mili.

~.



{aire had ik nich van doen. Op oefening
1ll0l:hten wii .lls vrouwen nice. In die Tijd
hen ik niet, J.oal~ manm'hjke (olle~a\,
;lIs pelotonscornmandam bij het Iq.:er-
korps geplaatst geweest, d,\{ vond ik wel
jammer. Her militaire kende ik alkl'll
\,111 de opleiding. Van de weinige SPCl'l-
{jek militaire {,lken. wals offióer van pi-
krr was ik vrii~('stdJ. Formeel moest it'
twee jaar intern op hn .\IILVA-kamp
verblijn:n. Ik was wal !HH.kr, lll,lar voor
mij was her handig wam ik had nog
geen eigl'll woning. Zo hen ik het (,(,Tstc
jaar Intern geweest. Er was ondertussen
ook bepaald wat ik \'(,TJa ging doen: de
Kobschoo[ kwam erbij in een duhbelf-
inetie.

Geen bclcids- en schrijfmensn ben zo'n negen jaM voedingsadvi-
seuse geweest, waarin ik :1dvlse-
rend/controkrend hezig \\':1S.- Ik hl,b

wat keuken houw gedaan en gaf tes. En
Wen had ik hd ,'dH wel g,'zien. Eerst
dacht ik er ovcr om de administr:1tiè in
te gaan. Oificier van Voeding, dat lag
wel in de lijn. I.v.m.opvulging werd het
echter hureau plannen op de Kokschool.
Daar kreeg ik nwt z:1ken te m,lkt'n waar
ik nog nooit van gehoord had.
Achtergrond en ervaring hinnen het
Legerkorps miste ik. Als je hij het Leger-
korps werkt lTloet je weten wat cr speelt,
welke functies er zijn. En voor plannen
hen ik met gcschikt ollHlckte ik. Ik ben
geen beleidsmens, .gecn schtllblll.ns. dat
lag me niet zo. l\:ee dat was met miln
prettigste jaar bij defensie."

Twee maal Libanon

I:l dit' tijd ging Libanon spelen en ik
had me da;lrvoor opgegev,'n. Toch
kwam als een donderslag bij heldere

hemel het bericht dar ik n,l<U Lihanon
mocht. Dat was meer d,Hl welkom, In
1979 ben ik negen maanden naar l.iba.
non gegaan. Als ;\lILVA en ,lIs eerste en
enige Nederhlndse vrouw. Later zijn cr
nog meer vrouwen naar Libanon ge-
weest. Omdat ik een vrouw was slicp ik
niet op het hoofdkwartier, Illaar in het
hospitaal van de Zweden. De tweede
keer dat ik in libanon was heb ik in het
hoofdkwartier gesbpcn. Daar had ik
om gevraagd. Bij mijn eigcn Neder-
landse collq;a's. Ik ging zekcr niet voor
het avontuur. Je las in de kram,'u over
de situatie in l.ih;lIlon. Je hoorde op de
kazerne dat cr Nederlanders zouden
gaan. Fr werd eell batalJon gl~\"ormd.
In de mess hoorde ik dat Illen zich
kon opgeven en toen dacht ik:
d,lar wil ik bij lijn. Ik wil dat
ook meemaken. .\lijn g;lng
naar Libanon was eigenlijk
aansluiten op de fvUl.VA tra-
ditie van dienen in ht't buiten-
land. liet W,IS v<llll.elfspre-
hnd.

Senior Officcr

~

n collega's die in het bui-
tenland hadden gezetl'1l wist
ik dat het geen vakantie was.

En ik was me er terdege van hewust

W,lt cr speelde. Het was dc kans \";ln
mijn leven, na ;11die jMCTl van
niet met' mogen HWI oefenin-
gen cn dcrgdijkc. In een b,H
stadium werd verteld dat
ik ,lis \'oedingsde~kundi-
gl' lOU gaan. D,lt was
n'n pkLinige bijkom-
~tigheiJ. Ik was kapi-
tein nl<lar werd voor
de periode d,lar ma-
joor. Terug 111
:Nederland werd ik
weer kapitein. Op zo'n
V1\'- hoofdkw,Htier IS

hed hepaknd of je nujoor
of kapitel1l bl,nt. Als majoor
en ,lis hoofd van een eigen hu-
reau word Il' meer hij zaken lw-
trokken. Ook een~ voor pklinige din-
gen uitgellodigd. Verder lie ]l' ved meer
van het VN.leger, Je ,-iet dat cr veel meer
keft dan alleen het hoofdkwartier of een
bataljon. Ook heb ik het gevoel dat ka-
piteiTlS nog wel eens als loopjol1gen~
werden gl'hruikt. Dat zijn wij niet ge-
wend, wij vimkn dat een kaptiein ook
alles k,lll, Ik was blij dat ik majoor l'n
hoofd was. \"?el bt'b ik geprobeerd mijn
mnlewerkers bij alle z,lken te betrekken,
loals Illt'egaan naar de h;ltaljoll~, maar
ook dl'leuke uitjes. Ik I.at als ~enior-offi-
cer Food, op de STAF in !\'akura, Hoofd
van het VN- ~tafbureau lbt de vOt',!tng
regelde vuor ,Ic bataljons in het gebied.
En voor hl'( hoofdkwartier. Ik werkte
S,llll("nmet een Ier en een Fransman. En
had de Iwschikking O\Tr cen peloton van
40 man van de Fr;lnst'n, die hct maga-
zijn beheerden.
Toen ik lil Libanon kwam was het nog
wel rn~tig. Je Ziet in het begin niet ,llles
en ie beseft ook uiet alles. Zo gingen we
zonder pistoul ,on schcrfvest naar de ba-
taljons. Na een grensincident met een
i'igeriaan was het ineens ,lIlder. Op zo'n
moment ontdek je dat het nk.t ;lllem,ul
zo ~lI11pelis. Voor levensmiddelen W,I-
rcn wij ,l,lngewezell op I~rad ,'n I.iba-
!lon. Vanuit dt' hele wereld werd cr
houd hare voeding naar Cyprus H'r-
scheept. Die vOl.ding lTloest van Cyprus
via Israël naar ons in Libanon komen.
\'('e hebben de /;rootste prohkmen ge-
had hi, de grt'ns. Je denkt dan: jongells
maak je niet zo druk. Alles lit imm,.rs 111
containers, alles is afgesloten en geteld.

Nou nee hoor. Er \venl gczocht naar
bommen, na;lr explosieven. Je wagen
werd tien keer op eell brug gCZ.cten gc-
controleerd met spiegels. Een kodcon-
t;liller moest open. En werd vollèdig on-
derzocht. Dan besef je ineens: het is me-
nens. Rond en in Nakura werd in die
tijd ,d eTl toe wel eens geschotell maar
het werd steeds onrustiger. Dan loop je
Illet eell scherfvest rund.
Ik was daar niet echt op voorbereid. Ik
ging als Staf en heh de voorbercidingen
niet meegemaakt. \'\'eI ben ik een keer
et'n p:1ar dagen meegegaan om te schie-
tt'n en dergelijke. maar verder niet. Het
bataljon, de sollbten krq~en wel Cl.'11 op-
leiding. Of d;u voldocnde was hut ik in
het midden. Tegenwo(Jfdig is dat heel
anders. Ik heb het niet deelnemcn a;ln
die voorbereiding toen niet als een gemis
ervaren, maar nu terugkijkend zeg ik:
jongens je llloet met iedereen atles '101-
gCIl.

Druppel op de gloeiende
plaat

TIen ik terugkwam in Nederland en
dl' vliegtlligtrap afliep d,lcht ik: ik
g:1 terug, wat lllOl't ik hier doen?

Niet dat hèt in Lil};\Jlof1nu ;l1fclll;l;l1al-
tijd l."\Tn leuk was. Het licp altijd ;lnders
d,ln gcpland. Voeding Illoet cr altijd ko-
mell. Je kunt niet tegen het batallon zeg-
gen: cr IS een wegafsluiting, jamiller dan.
Voor m'n gevoel heb ik daar hlTI veel
geleerd. Ondanks dat er beschietingen
warcll geweest en ik ook erge dingen ge-
zien ,'n Illeegenl<lakt heh. Dingen \\':lar-
van IC legt, dat hoeft niemand mee te

maken. Hier in Nnlcrland voel jt'
een soort van leegte. Je mi~t het

maatjes gevoel. .k gaat dag en
nacht lllet elkaar om, je hent op
elkaar aangcwl'zen. En ,bn kom
jc thuis. Fr wordt als het ware
een deur gesloten die nit,t mccr
open lijkt te kunnen, Het is een
afgesloten periode, waar jt' di-
recte omgeving thuis, op het
wcrk, je vriendell gl'en weet van

hebhen. Ik heb aangegeven dat
als er een mogelijkheid zou zijn ik

gr,ug nog eens zou gaan. En die
kans kreeg ik. De twecde kcer was an-

ders: ik kende de fUllctie. Nu kon ik te-
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rugvallen op een organi~atie die ik voor
een grom deel zelf had opgezet, de hasi,
was cr nog. Ieder land heeft lijn eigen
wijze Vdn werken en ik denk, t'n Jat
klinkt misschien wat vooringcnomcll,
dat Nederlanders het niet zo slecht
doen. Als je weg gaat hoop je dat je op-
volgers dl' werkwijze, de structuur over
nemen en dat is geheurd. En ik kwam te-
rug. Ik kende de haan en wist waf van de
mensen en ik had dl" Ldee: Ik (ioc wat.
Voeding had als voordeel Jat k over-
schorten aan dc bevolking en de vluctc-
1Îngcnkampen kon geven. Je heht lian
toch een bc:ctje het gevoel dat je ook
rechtstreeks wat voor het land doct.
Ook al is het maar een druppd op de
gloeiende plaat.

Het moreel draait op voedingn denk dat ik als vrouw een hdeboel
dingen voor had. Ik heb heel veel met
de bevolking daar gesprok~n, Voor;11

ook mu vrouwen, Hij een ;1fspra<lk met
een burgemeester hijvoorbeeld moesten
mijn sergeant of kapitein de zaken re-
gclcll. Ik sprak dan l11~tde d;1nles uit
het dorp en hoorde wat J~ werkelijke
problemen w,lren. Daar kon ik Jan
op inspringen, juist omdat ik vrouw
was. Trouwcns de vrouwen h~blwn
daar heel veel invloed. Fr wordt wel
e~ns b;1Jinercnd over gedacht in dc
tr<lnt van theekransjes en ondl'r-
drukt door dc mannen, 1ll;1;1ronder-
tuSSCIl... VCHI~r werkte je voor de
trO(~p. Voeding daar draait het 010'

reel op, onden(hat dat niet! Ncem
hijvoorbeeld melk. Hier In :I"'ederland
kun je het bijna ov~r:l1 kopen. D,ur
moest het aangevoerd, eerst naar
?\:akura en dan lIaar de troep. Als je
geen koe1containers hebt lukt dat nier.
Dan moet ]I:' over op gesteriliseerde
melk. Veel mensen lusten dat niet, Dan
is het dus tohhen, want voordat je in
Libanon eell koe1container hebt is 11l't
hataljon tcrug in Nederland. Er gaat hij
voeding altijd WJt fOUf. Of wc kregen
h~t met, of bet waren wegafsluitingen.
Natuurlijk Jls je voeding over 45 km.
mou opvoeren, bij cell temperJtlIur van
dertig graden of meer, word~n gro("nres
er niet ff1ss~r op, denk rnaaar ,I,UI sla.
Zoon koekontainer kwam wel, maar dat
duurde zes maanden. Er moesr geld
worden vrijgemaakt. Hij de VK werkten
ze met zes maanden begrotingen. VaJk
kreeg je Jangevraagde 7.aken pas in het
volgende kwartaal blllnen, \Vij :'\eder-
1,1l1(iersmoeten Jltijd gelijk alb hebben
en dat was daJr niet aan de orde, Je
moct redelijk weerbaar zijn om l-lan niet
af en toe uit ie vel te sprin~ell. Als je on-
ze eisen dan afzet tegen die van de
Nepalezen en de Fidji's, dan denk ik:
jongens we moeten nog vedleren. Als je
hoort hoc die mell5("n het gewend zijn in
hun eigen land. En hoe blij zij waren als
wij wat voor hen voor elkaar kregrn,
daar sprak meer liefde uit. Ik weet no~
heel goed dat ik een fornuis H)Or
Nepalezen regelde. Zij kookten gewoon
op houtvuurtjes. E~n fornuis was ('('n
vast artikel en I.onder fornuis kUil je niet
koken. Er onstaat dan zo een kamera,Hl-
s(hap mct mensen uit andere landen. Je
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leert van hun gewoontes. Ik had het ge-
voel d,lt ik daJr echt zinnig werk deed,
cl,lt ik echt nodig W,IS. [ht miste ik in
;-":eJeriand.

Integratie vrouwen korpsenn ben in 1980 formeel over gegaan
naar de InteJl(!Jn(e, Ik zat ,11een aan-
tal )Jren in dienst en kon zo o\"Crgaan.

lht wilde ik niet en verzocht om het
S\IO-jaar Ol) hel oeo (OpleiJillgs
Centrum Of icieren) te mogen volgen.
Or KMA was vier )Jar, ma;1r;11s 38 j,ur
bent ('n Je heht zoveel levemervaring
dan g,l je daM niet meer naar toe. Op
het OCO moest je eerst het militaire jaar

do('n, ,\Iaar Jaar voelde Ik f1Il't voor, Ik
wildl' het \'Jktechnis(he, s:rcóalistische
deel. Dan word je opgelei voor ilHen-
danC(' officier. Het eerste rekest \\,(,Htaf-
gewezen want ze \VJn"n no~ niet zo ver.
De tweede keer lukt~ het. Ik h~h ecn
gouden j,ur geh,ld. Veel geleerd in een
hele leuke klas. Ik ben hlij dat ik het ge-
daan h('b, SindsdlCll heb ik toch ren
beetje h~t ~evoel dat ik meer in de orga-
nisatie hoor. Na de opleiding werd ik
Officier tocgevoegd bur('au opleidingen
en daarna plv, (ommam!Jnt van de
Koksschool in Haarlem. lhMop volgde
dl' tweede keer Libanon. Daarvan terug-
gekeerd hen ik gelijk cornpagniescom-
mandJTlt geworden op de kaderschool.
Dat heb ik een jaar gedaan. hij de oplei-
ding van sergeamen. To~n 7.M ik (~cht lil
de normale lijn. Als .\t1LVA hal-] ik de
5\10 gntlan m,ur ik moest nog wat za-
ken inhalen. De m'lllnclijke collega\
waren PC geweest en ik W,lSnu V(lor (Ie
('erste krer cc. Zr hl,hhen me Iwwusl
een fun([ie op een opl~ldingss(h(lol in
plaats van bij het legnkorps gegeven. In
het hegin ZJg ik er wel tegen op in de ZIJl
van: 'oh da,u wcet ik niets vanaf', lll;lar
aldoende Il'('rt men. 11ijn Lihanon.rijd

\.verd als legerkorps-tijd geteld ~n zo kon
ik meegenomen worden in de de nonml-
le bevordrnngsfijn. Ik W,lStoen gt'liespe-
cialiseerd. In "84 \\'('nl ik Hoofd Bureau
Klas,e I-CAD! l.egerkorps l.ogisti('k
COtnTll;111JO,Zo kreeg ik to(h nog, in
mijn eigen \';lk, k'gerkorps ervaring. Ik
ging lllee met oefeningen en hel) dl' erva-
ring die ik zo mistc alsnog opged,lall.
Toen lag het in de hedoeling dat ik nJJr
Soesrerherg zou g,un, Jls cOllllnanJ,ult
VJn n'n nieuw intendance-complex, Ik
W,lS d,l,lr al voor ge\Taagd, D,lt werd
doorkruist door een hericht uit D('n
Ibag.

Vertrouwensvrouw
(Den Haa~: hallo wat moet ik daar?)

~

n de gl'lll'raal Volmer hoorde ik
dat men vond dat ik Jc ovcrSt~ St.1f
op moest volgen ;Ils Hoofd Se«ie

Vrouwelijke Milirairen. Ik dacht toen
hallo. war moet ik daar! Den Haag -
schfl]\Tn, twee onlosmJkdijke ;1,s(H.:ia-
ties. Ik JJg dal helemaal niet zitten. De
generaal heeft me wen omgeturnd en ik
zou in ied('r ~eval een keer praten.
hhtn op de (IJg dat ik in Den Haag
kwam om er over te prJH"n, ik was er
tegen kWJrt voor acht, kwam de he-
vdhebher zijn kamer uit en lei: "hallo
Annelies, kom even koffiedrinken. Ga
zitten, je weet het al je wOHlt hoofd
se(fie vrouwelijke milit;1iren. Ik weer
dat er bij de dame, ondl'rlinge strijd is
voor deze functie, dat weet ik alle-
maal. D,H doet een kwartiertje pijn hij

de dalll~s, Bij ons, mJnnen. hebben we
dat ook, lll,IM jij wordt het! Kmn we
ga,ln !Hl koffiedrinken." Zo ging dat. En
zo gin,\!. ik in okwber 1987 naar Den
I laag om (Tn soort van stage te lopen. Je
mOl't wet~n hoe heleld tot stand komt.
hoc n'n st,ti werkt. Dit is de tweede min-
der prettige periode die ik in mijn dienst-
rijd heb gehad. Iht voorjaar bij
Landmachtstaf.PERS op een burcau
\vaar alles wat nngens anders onder te
hrengen was, werd nel"rgelegd. Zo heb
ik me bezig gehouden met telefoonk3ar.
ten. De PTT veranderde van s\"Steem.
Dan denk ik ]ong("ns dat is toch" duide-
lijk. Als d~ IYIT zegt d;1t ze overg,l,lll op
een ander systeem, dan gaan wij ook.
,\bar dan ontdek je dat er mct het ver-
anderen van het PTI"-sysreem ook \Tr-
and~ring(~n ;1an vast kunnen zitten voor
d•..lIled~werkers van de kJntine waar dl"
kaarten in dl' verkoop gaan. liet wordt
een handeling meer. Finaneide afdracht
('Tlmeer van die zah'n moeten dan gere-
geld worden, Het is wel imeress,lnt, al
die versdlillende 7aken waar je mee tl'
doen krij~r. \1aar dat schrijven ... Ik
denk prohlcemllplll,send. H~( prohle('1ll
omvat A.n,cn. Oplossingen zijn
X,Y,Z. Om daM dan een wollig \'erhaal
van te maken. ~e(' dat la~ en ligt me
nilo't. Verder hJd ik verwal.ht dat inge-
werkt te wordell in de toekomstiglo' fUTK-
rie. '\kvrouw Stat haJ het echter hijzon-
der druk. Ik zat wel in dezelfde gang,
maar haJ hed ,llldere taken. Ik denk dat
mcn cr van uitging dal ik, omdat ik em
vrouwelijke militair was, wel in de the-
matiek vall vrouw in de kriJgsmacht ver-



diept had. Dat lag wat anders en geluk-
kig kon ik naderhand altijd op lIlevrouw
Staf tl'rugvallen. Zo \\Trd ik 1 lllei 1'JS9
hoofd Sel:tie Vrouwelijke .\Iilitairen.

Vrouwen gedoen h,td l'r, l.iJ het met gelTlengdl' )o?e\'()('-
lens, wd zin in. Ik d,l(:ht: ,tllel'll vrou-
wen-gedoe. \Ve waren net geïnte-

greerd. Ik h,td het ontzettend naM mijn
zin bij het legerkorps en J,Hl kom je toch
in zo'n Haags-gebeuren, wdarvan je
denkt dat her heel iets moeilijks is. :\'u
rl'ru)o?kijkcndLeg ik, ik had nooil iets an-
Jers willen doen.
Zelf had ik geen problemen mrt het illfe-
greren. Ik kenJe ik door het werk \"eel
mensen in her land, ved men,;en van de
imend,lllce. En het h,lIlgt n,Huur!ilk ook
wel \eel af van jezdf. Ook als .\lILVA
was ik altijJ geaccepteerd. Ik was, S;l-
men mer Yvon .\Iullender. Je eerste
.\tlL\lA dIe het S.\IO-jaar dl'l,d en ieder-
l'en kende llle daardoor. :\'a het S.\IO-
jaar werd het voor maelf makkelijker.
Eénma,tl geillfegreerd n'rwarerde her
contact hillJlen lwt VTUllwencorps wat.
Wc z,tgen elkaar zo een keer in de
rna'lIld. In Den I /;1,lg zat het gros van Je
HOU\\'l'n, ')')'X,. Op opleiJingsschlllcn
kwam Jl' wel vrouwen tegell.
Verhindingen, administratie, ziekl'llhui-
zen, genCl~skundige du:mtl'll . .\Lur op
de undl'T,iek'n kwam jl' le mifllt1l,t,tl te-
gen. In miÎn comp,lgnie was één vrouw.
Een KVV-ster die hij ons werd opgeleid.
D.l( W;lSeen krachtige vrouw, wel jong
maar zelfstandig en ze wist wat ze wilde.
Ik heh nooit het gevoel gehad dat ze ex-
rra aandacht moest. Net als mrt de man-
nen in de l'()mpagnil' maakre ik tijdens
een Oiv,lk ook met haar wel ('(~ns ('('n
pr;latic, maar nooit specifiek over het
Houw-zijn. Ook met het kader heb ik
nooir over vrouwen in dl' compagnie ge-
sproken. ::-':ee,hl,t liep prima. Als ik nu,
met Jat war ik nu \\Tet, terug(knk; ik
h,IJ besr wel eens cxtr,1 aaTllbdn aan
luar mogen oesteJen. Later ontmoette
ik haM nog eens en hebben we oude n:r-

h,lkn opgehaald. Dan kijk je toch an-
ders. Als hoofd sectie \Tou\\Tlijke mili-
t;lircn werd ik in her oegm geconfron-
teerd met dl' n;iSleep van de integratie. In
theorie hebben I-e alles aangehoden, we
konjen .llle eisen stellen. In de praktijk
werkte dat nog wel eens anders uit.
Hijvoorheekl cen oud-.\tILVA wilde een
L1l'paaldl' fUllctie. Qua rang lOUdar kun-
nen, tl1,lar dan bleek dat ze bep,lalde
fUllctie nil.t h,ld doorlopen en w('rd l(~

afgewe/.en. Hiivllorbl"elJ iem,lnJ wilde
CS.\I worJen. Dat kon niet omdat ze
geen serge,lnts-gTllepSCOmmandallt was
geweest. Nu had w iemand hij de over-
gang wl'! het aanbod gehad 0111een
(aanndIcTllk) opkiding tl' vulgen. maar
&11W,ISvoor h,lar {Oenniet aan dl"orde.
Voor mij was het toen heel bdangri]k
Jat ik naast de stapl'!s papier terug kon
vallen op mijn voorgangsrl'r met Hagen
als: 'hoc gmg dat vroegl'r? Hoe werd dat
gnt1an, waarom W,ISd,u lO? Hoc ISdl"
inregr,ltie gq~,lan? Wat was de intentie
van een regeling:' Zij was hij de uitvoe-
ring en nasleep nauw hetrokken ge-
weest. l\tannelilke .,:umm,lI1(i.lnten die
Ill't hele proces van integratie nll'e heb-
ben gemaakt n'rdwiinen na verloop van
tijd. En mensen van na de inregratie heh-
ben er soms grote problemen mee.
VrOUWl'n zijn lOch g('lntegreerd ,lus
kunllen nu overal aan meedoen. Ook in
deze tijd van opl'n sollicitaties zijn er
.\IILVA's dil', wen le kOlcn voor een
functie in Den I LI,lg, in de problemen
kwamen. Toen hadden ze de knUl'.
Het was welhcht betn geweest ll'dl'r-
een dil' over wilde g,l<\Il verplicht een
opleiding te laten volgen.

Doe iets: haal meer vrouwen
binnen

v;.rdlT krl"l'g ,k tl' lll,lken met alle
laken belreffende dl' vrouw. Als
het ging om kleding dan werkte ik

samen mer direnil' matnied KL. w.h. dl'
unifurm. schol"llen, gevechtskleding enz.
VllOrlichting O\Tr nlllgdiikheden voor
\'[ouwen. Voorlichting en Itlformati('

over vrouwen hij underdelen, waar
plaatsen ze vrouwen, waarom wd,
waarom niet. Ll'<,geven over integratie.
Ik hield me soms hezlg ml't plaatsings-
ll1ogehJkhl'den voor vrouwen. Dl' POSI-
tieve ,Iktie-plannen kwamen in die tijJ
van Je grond. Ik zat in ,11lerleiwl"rkgroe-
pen wau over vrouwen werd gespro-
ken. Vaak in een dubhelfunctie, als se-
creraris en als deskundige met hetrek-
king tot het ollderwl'Tp. Verder hidd ik
me heng ml't praktische problemen op
een onJerd('el. In 'S7 kwam het KCV-
projt:kt (KOrf Contract Vrouwen).
Vrouwen moesten de kans krijgen om
kennis re maken mer de krijgsmacht. Er
was wen sprake V,ln diel1strccht, een
beer je analoug aan de diensrplichrfunc-
ties ('n perilld(~. Fen prohll"l'rn daarbij
was de legering . .\lct nGW&T mOl"<,t
dat hek'maal opnieuw bekeken worjen.
Er r.loestell eigen kamers komen. Er
werd gesproken over aparte units, apar-
te verJiepingen. Liter werd dar een nor-
111,llelegeringskamer bij de cOlllp,lgnie.
Vrouwen moesten in ieder gevall'en ("-
gen gelegenheid hebben ml't ;Iparte dou-
ches en toiletten. Soms had dar tot ge-
volg dat le l'Tgens ;lpart in dl' Lllerne
ver weg van de comp,lgnie zaten. Dat is
later allemaal wel weer genormaliseerd.
Verdl'r kwam ik m de :'-:ATO-•.:ommissil"
voor vrouwen. Daar kwamen 1.;lken als
opleidingsnlO)o?elijkheden, fysieke l'isen,
het gen1l'ngJ werken l'n dergdijke aan
Je orde. Voor die commissie heb ik het
positief akrieplan be~proken.
Dat was (Tn poliriek plan voor ,llll" mi-
nisteries. Vrouwen binnen defensie,
mOl'sten nl't als in de burgermaatschap-
pij naasr gelijke phchTl~n ook gelijke
rechten krijgen. In Je burgermaatschap-
pij slweldt' dar al eerder. VroU\wn wer-
den achtergl'<,tdd, kregen nil't herzelfde
salariS. Kwamen HUlT bepaalde functies
helemaal niet in ;lanmerking. terwijl
men geen opjectil've ar)o?umcnten had om
hcr niet Tl'doen. Ook det,'nsle was echt
een nl<lllnen hol werk. ;"':,1het ophefien
van de vrotlwenkorpsen kregen wc am-
per HOU\\'l'n binnen. V;ln dl' politiek
kwam dl" opdracht: Joe icts. haal vrou-
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wen binnen. Zorg voor een 110Feraan-
tal, maar ook kwalltarief moet her goed
l.ijn. En hd binnen halen van vrouwen
mag nooil ten koste gaan van Je opera-
tionele inz,etbaarheiJ.
We hebben tonl OlulerT,ochtwaar vrou-
wen interesse voor haJden en welke 1110-
gdijkheden cr binnen de dienst waren.
Dat waren banen binnen de geneeskun-
dige dienst, ,lJmimstratie, transport, de
vcn.orgellde sector in het gelH:e1.
Dan kOlllt de vraag hol' luien Wl'n: bin-
nen, Zo kwam het KCV-contract.
Zelfde l'isen als de 1ll.1l1ncn,een dienst-
plichtigl'n keuring en functies waMin zij
ge'lnteresseerJ waren. Ook wilden \'rou-
wen bij Je infanterie maar da;lrvoor wa-
ren de keuringselscn anders. Vrrder
bleek Jat er deeltijdfuncties. lwanger-
schapsverlof, kinderopvang IllOl'stl'nko-
men. Er wrrd bl'keken of cr oud-.\lIL-
VA.s terug wilden komrn: herintrl'ding.
Bij wet werd oudl'rscbapsverlof gere-
geld, Jat geldt natuurlijk ook voor man-
nen. Dat lijn 1.0wat laken uit het posi-
tief aktieplan.

Zaken worden normaaln hl'rinner me (tH toeH ik bij de .\lIL-
VA binnl'n kwam er werd gesproken
o\'tr i('mand Jie mocht trouwen en

binnen blijven. Toen dacht ik :\IOCHT
TROUWEN . .\b;lf daarvoor moest jr
rruir als je trouwJe. En als je Jan die po-
silieve akrieplannen hebt l'n je zit cr zdf
miJJen in, ,bn denk je zwangerschaps-
verlof, Jat is toch 1I0rma,11.TOl'n werd
duiddijk Jat dat ook voor ons golJ, Als
k zwanger was hoefde je niet de dienst
uit. Als je zegt ik wil deeltijd. d;Hl gaat
d;u nog wd moeizaam, maar het kan.
Hd klinkt heel positief, maar Il(;'tis niet
zo makkelijk om in een organisatie
waarbinnen je zogenaamd vierentwintig
uur Jienst doet Jan ook nog in deeltijJ
te werken, maar J,lt kan natuurlijk hest
op bepaalde functies. In die jaren, 'gy
tot I_eg maar '94, zijn dar Je grote lijnen
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binnen mijn werk geweest, In '90 waren
alle regelingen ge,lCcordeerJ. [n septem-
ber '90 werd kindl'ropvang geregeld en
Jat groeit nog steeds. ;\taar dat het nou
allemaal sOl'pd gaat. nee, Jat moet je
to<.:hnier (k'nkell.
Ik ben hekmaal geen feministe, Soms
denk ik wel eens moeten al die regelin-
gen nu k(llllen? Ik vinJ sommige dingl'n
norm;ul, maar als je 1;lken gaatJ,rojek-
teren op Ollll' organisatie, zoals edtijll,
dan kall ik me hed goed voorstelkn dat
dl' organis.ltie daar ,lfs<.:huwvan heeft.
Aan de ;IlHil'rkant zeg ik, het is iets wal
in de hurgennaatschappij spl'elt en bij
ons kan hl,t op sommigl' plaatsen. Je
moet herrokkenrll wd vertdkn Jat 7.1'in
dl'dtild kunnt'n wnkell, ma.lr IScr W;lt
.un de h;md, bijvoorbl'Cld uitzending.
jammcr ... Als iemand ,I,m mij \"f,I,lgt,en
Jaarbij zit l'r gl'en verschil tussen nu of
tien jaar gelcden: vind je d,lt er hij de in-
fantene vrouwrn kunnen. Dat hoeft
voor mij mer. ,\\;l,lr t'r 7.lln flllKties hil
de infanterie die door vrouwen vervuld
kunnen worden. Als ie hetzdfde kan, als
ie de/tifJe keuring hebt doorlopen, als
k dl'7.dfdt~0F.kiding hebt gehad ell Jl"
\'oIJoel ;lan (elelfde elst'n. dan kunnen
",r n,ltuurlijk vrouwen werkl'n, .\bar
mijn persoonlijke mening is dat \"fOU-
wen niet pnsé hij dl' illfantnir of bij de
cavalerit, hoevrll. :\1aar het kan lIawur-
lijk wel. Als jl' fysiek skrk bl'nt en je
bent gOl,Jgekeurd, prima, Jan lal ik
nooit zq~gen het kan nier. Alleen ik heb
het l;evoel erbij d,tt het met versrandig
is. Ik z.ou nooit reklame m;lken voor
\TOl1\\'enhij de infanterie .. \Iaar wc heh-
bt'n vrouwen bi] de infanterie op dit mo-
ment en die Joen hl"[prima. W(' hcbhen
ook z.ijdelings vrouwen bij infamerie-
eenheden. Die verz,nrgen ondernl(;'er de
loglStil'k. Voor mij is het tO\.:hde juiste
man of de luiste HOltWOl' de jUiste
plaats. ,\bar we leven nu in '97 en de
wereIJ is anders geworden.

Vrou\ ••..en in de Playboy

I:1 de :lfgelopen iarl'n heb ik in mijn
fUIKtievertrouwellsvrouw ook te m;l-
ken gekrrgen met Laken als onge-

wenst'" inrimiteit, sexlulitcit op de werk-
plek en Jl'rgeliikl'. Een aantal j;lren gele-
den de \'fOliWen in dl' Plavhov, nu weer
de krantenberichtl"ll ovt'r '(le K:\I~.
Bijvoorbeeld die twee James die in dden
van her uniform gepm.eerd hadden, al
&ln 11ll'tvoor geld in de 1'1a~'boy.
D,tt kun je nid n'rmljden. Als
je ;llk'r1ei mensen binnen
haalt op al1erk'i nivrau's
kun je allerlei dmgen
verwachten. Je kan
misschien door
richtlijn",n prohe-
ren het gedrag te
hdnvllleJen,
Proberen die
normen cn
waarden O\'er te
dr,lgen. :\Iaar
als je iemanJ
hinnenkriJgt die
norma;ll ook in de
Plavbov IOU staan,
hOl;dt 'eell organi,atit,

Jat met tegen. Of ik h.t go('d vind of
niet. Ik dl'llk ,LHh(,t rl"ll SIeChtl'recLtme
is. .\bar je kUI1fhet 11lerhelem,lal tegen
gaan. Er zijn ongetwljfdd mannen dil'
lk'nken Jat ('en Jl1ooil' \Touwc1ijke mili-
tair in dl' l'1avbov staat voor allc \TUU-
wl'lijke mi[it;lireli. En her zou me niet
verbMen als ze ,,-!;t;lr.l,lnverbinden &It
zo'n vrouw nukkelijk te vl'rsieren is.
f let zijn automatische reacties eigenlijk.
Je krijgt een nqptieve lR'dd\"()rming.
Tom dat speeldc beldrn er verschillende
dames dlc wilden (bt ik JaMtt~gen it,[s
zou onJernemcn. Zij waren b;lng ook
een negatil'\'C naam te krijgen l'n vogel-
vrij te lijn. Her deed me goeJ Jat er da-
llles, maar ook COlllJl1,llHbntenbeldcn
011\te kljh'n hoe jt' daar 1l1l'eom moest
gaan. Rednspositioneel W;lSer niets a;lTl
re doen, maar de discussie was er wel.
Zowel nUI1I1<,'nals vrouwen vonden het
nil't leuk Jat de organisatie zo in een
hbd kwam. Als l'r wat in de kranten
\'lTschilllt over sexuele intimiJatie,
wordt tegenwoordig gevra;lgd of het
waM is of niet waM. Of het verha;ll er
goed in komt, of we er al wat aan ge-
&un hebben, of wiJ het misschien niet
weren. Niet iedereen maakt het aan dl'
C01l1111;1Il,t1ntkt'nb;l,lr d,lr ze 1;lstigISge-
va1tl'n Joor iemanJ. Zaken moeten uit-
gezocht, maar het kwaad is &111al ge-
schird. Op (lir llloment ligt mijn werk,
zeker omd,1t Ik nu ,Illeen vertrouwens-
\TOU\\" hl'n, voor een deel oF. her rrrrein
van sexude intimidatie. Ge ukkig komt
ht,t nu hoven water eu Wl'moeten Jaar
met z.u allt'n wat aan doen. \X'at ik heel
erg vind is dat er longe rnrmen binnen
komen met een traumatisch verlcdrn en
dat verleden kun I'eniet uitschakelen. Hij
dt, keurlllg \Trtt' kn Illcnsen niet alles.
Op zo'n opleiding komt er ern enorme
Jruk op d", ketel en als je moe wordt en
onJl'r spanning gaat 1cwn. kunnen oudt,
wonden \\Trr op gaan spden. Het komt
Jan regdm,ttig voor dat jongeren weer
gl'coufronteerJ wordl'n met hun tmu-
matis...:hverledcn: incest. drugs, rnishan-
ddillg en noem maar op. :\Iet alle nare
gevolgen van dien .. \laar als jl' dan weer
liet hol' goeJ \rouwcn her O\Tr het alge-
mern Joen in de organisatie Jan ben ik
wel optimistisch voor de tnekOlllSt t'n
denk ik dar Wl'het wel goed doell. ..!

Kla;:i<'llI'JII Hra/ldwijk- Wi/tjer



BESCHEIDENHEID PAST NIET BIJ OVERLEVEN

beschaafd en bescheiden als ze was
zal ik haar niet vergeten,
niet zelfbewust recht overeind
als degenen die hun schoonheid
nooit vergeten en exploiteren,

open ontwikkeld en behulpzaam
had ze bijna niets te eten

dankbaar, gegeneerd
en beschaamd was ze

slechts tien mark deden mij
mijn schuldgevoel vergeten,

te laat nu geneer ik mij.

PLAYBOY

Er druipen druppels op mijn broek,
u ziet ze niet, het is het zweet der zinnen
mijn hoofd weet weer niet waar te beginnen
gedachten graaien lustvol in leeg angstig linnen

mijn hoofd weet weer waar ik ben gebleven:
mijn stemming is lang reeds leeg gelachen
mijn sombere hand sopt door de lichaamsplaggen
met jou verlaat ik vragend bevend het boek

korter kan de lust niet wezen
volgende maand kom ik weer op bezoek,
neem je mee van de kiosk op de hoek

(.Hl" 111'''.1.''''',1< r'
""".(,1.".'"" n" '"~fl.t '-, hetzelfde boek wordt weer niet uitgelezen



OVERSTE WENDY BROESDER
Want vrede en veiligheid alleen aan mannen overlaten,
daar is het te belangrijk voor

TERUG NAAR
SCHOOL

M~Libanon is zij naarde Sociale Acadt'lllie
gegaan en heeft daar

de part-time opleiding gt'volgd
voot m,utsch:lppelijk werk.

Uitgezocht hoe het zil met dt' llun-
nen. de vrouwen, met haarzelf, haar mi-
litair ZIJn, haar omgevlllg, I.att'n man-
Ilt'n zich nooit kt'nnen of willen zt' als-
maar een kt'rel zijn cn niet kleinzerig?
Iloe werkt het a'lIlpassinssysteem op
heil. [n dl' theorit' van E. Goffman vond
zt' een bdangrijk<- mt'dt'srander. Hij had
uitgczocht wat t'f met mcnsen geheurd
dic een groot deel van hun dagelijkse be-
staan doorbrengen in t'cn klt'ine ge-
llleenschap en om te o\"t'r1even zidl
schikken in dt' O\'crht't'rsende cultuur,
\X'at voor,ll verhelderend werkte was
dat dat svsteelll ook voor mannt'1l he-
perk~'lld (s. Ook dt' manne1ijkt' militair
\vordt in l'en dwangbuisje gestopt. en
moet mt't'Jocn. zoniet ht'n jt' el'n miet. In
deze sfeer kUil je aardig wat frustraties
oplopen en IS;t' "fzt'ttcn t'1Ije/_t'lfgrott'r
maken haast ecn noodzakelijk kwaad.
Zo zal dt'zelfde man, zolang ;t' nog al-
leen lllet hcm hmt. zijn kwetsbaarheid
laten 1-It'11,nuar III aanwezigheid van
collega's je \\'t't'r een STlt'erverkopt'n t'n
tegen jou zeggen dat hij nu evell in is
voor een gt'll\tlt',

CULTUURVERSCHILLEN

flink t'Tl stot'r nou e('ns aanpassen Hl
pklats van onszelf aan die culrunr.

~

banon was voor haar een ved-
vuldige contronratit' l1l('t vet-
s<.:hiltentuss('n mensen. In het

groot: De nationalitt'iten en goJsdiensten.
En lil het kkin: de omgangsvormen van
collega\ cn de lokale bevolking, waarden
en normen van menSl.n, t,ulvt'rs<.:hilkll.
Haar aanpassingsgrt'ns wt'ru bt'rcikt. Op
de amhassaJe in [sr,lc! sprak zij met een
vrouw, die zich niet nHlr kon stellen dat
t'r in Libanon ook "menscn" woonden.
Zij noemde de imvonl'rs uit Libanon
steeds beesten. Voor \\'l'lldy was dat pijn-
lijk, want zij sprak (lok met I.ibanezen t'n
ook ovcr hun motivatie om te vechten.
Vaak waren dat hed \)ersoonlijk redenen.
De affiche 1111'[het k eine meisjl' met het

emmertje was haar dan ook uit het
hart gegrepen: "Stel cr komt oor-
log en nit'llland gaat erht'cll."

SLIKKEN OF STIKKEN

~

e steeds t('rugkt'fellde ontken-
ning v,ln de \erschilkn tllsst'n
manllen en vrouwen. Daar

vooral ge('n pnnt van mogen maken,
\vallt d,lIl ben I-t'een zt'ur t'n had Ît' maar
thUISl11ot'ten )lijvell. Aan het eind van
dt' uitzending, 11:1 ecn beroerde gebeurte-
nis zat ze met ecu aantal collega\ aan dl'
bar. Zt' vt'rtelt wat zij had mt'q;('maakt,
raakt ontroerd en l;a,u huilen. Een ,lan-
tal vt'f\\'Cten haar dat en riepen Jat je je
in dat soort sitllatit's betn vol kunt laten
lopen met drank. "Huilen past hier niet.
dat IS niet funktiont't'l". üh nct'? Liter
heeft ze zich afgevraagd hoc funktioul'eI
t't'n dronkt'n milit:1Îr is of t't'n militair
met ecn kater van hier tot Jericho. Na
t'en huilbUI kun It' ICtrant'n afdrogt'n en
kun je w('er wrder, Jirekt als het moet.
maar zt:ker de volg:t'ndt' d.lg. Hn psy-
chisch I;ezond blijven tijdms crisis situ.
aties is een ste(,ds grott're noodzaak in
het kger. I.aten we de cultuur van groot,

arm en hradn haar lI,ur dt' keuken, zo-
d,lt llj dt' maaltijd mt't Je VfoUWt'nver-
dt'r kon voortzetten. Dit was geen straf,
want met de vrou\ven was veel gemak-
kelijker te praten dan met de malluen,
maar opmerkelijk was het wel.

IK HEBVANNACHT JOUW STEMGEHOORD,
JOUW STEM, DIE MIJ TE NOEMEN WIST.
JIJ BOOD MI 0 W VERDOEMENIS
TE DElE :AAr;..!.
GEWAPENDGAAN VOORTAAN, . ~-

WIJ NAAST ElKANDER V90RTr"-"_
NEELTJ£M'ÁRIA MIN

UITZENDING NAAR
LIBANON

&n naar Libanon uitgezonden te
worden, hetzelfdl' verhaal. ;":or-
maal was dat it'dereen ging,

maar niet toen het om haar ging. Ze is
uitt'inJeliik gq,a,lll, maar pas na Je nodi-
ge moeite. Eerst moest ze dc verantwoor-
delijken voor uitzt'nding t'rvan OH~r-
tuigen dat haar vrouw zijn niet automa-
tisch tot uitsluiting ,lanleiding geeft,
Ook in libanon zelf gaf het soms komi-
scht' opschuddmgt'n. Bij een uitnodiging
voor een etentje bij een .\loslimfamilie
z:lt 7_IJals gCllnifornH:t'rdepnsoon hij dt'
ht'n.'n. :\'ad,1t zij salTlenmet dt' mannen
t'rgt'ns erg om 1ll0t'Stla<.:henwerd het de
gastheer teveel en hij nalll haar bij de

SCHILDJE I.P.V. DIPLOMA

c%e is sinds 1975 in dielIst. l'\u
heeft ZIJdt' funktit' van COIll-
mandant voor het sdeetie-cn

kt'uringscentrulll voor de KL. Dat is niet
zomaar een loophaanrollte, Haar
start bij ddl'llsie hegon bij dt'
.\liln. De rt'guliert' opleidingt'n
waren nog nit't toegankelijk
\'oor vrouwen in 1975, Haar
cOJllmandant, Overste Adank
vond her een heter idee Olll haar
naar het Opleidingscentrum
H)Or Officiert'l1 Speciale Dien-
sten te latl'n gaan als experiment
om vrouwen een zelfde soort op-
leiding te geven als de mannen
kregt'n, Zt' ht'eft ovt'ral ,lan lllt'e-
geda<ln, alles ook gehaald, maar
ze kreeg geen diplollu. Ze kreeg een
schildje als bewijs \'an \'oltooiing v,ln dit'
opleiding, Ht't pnncipe van de gelijke
monniken, gelijke kappen gold \"OorJe
prestaties, maar hij de beloning keek
men daar toch weer anders tq;l'naall,

\Vendy Broesder. een gewone vrouw, vro-
lijk, positief en toegankelijk. Ze bekom-
mert zich om het welzijn van milita.irctl.
mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.
Zeker in crisissituaties wordt de mentale
belasting van militairen steeds groter.
Goede samenwerking en opkomen V(lor el-
kaar zijn dan van essentieel belang. Het wan-

trouwen van iemands capaciteiten is dan catastrofaal. De binnenkomst van
vrouwen roept in het leger een hoop spanning op. Positieve en negatie\-'c
spanning. De kunst blijft om daar ecn evenwicht in te vinden. Zij probeert al
lwecënt"ánrig jaar een gelijkwaardige positie in te nemen en een bijdrage te
leveren. die uitgaat en gebruik maakt van haar kwaliteiten. Hoc zorgt 7.C er-
voor dat haar dat lukt cn haar waardigheid niet verloren raakt?



VROUWENSTRIJD

~

t~lJV: In JCZl' pl.'riode heb ik
veel ,;a!-:nlacht en bestudeerd
hoc menS('Jl opgroeien en zich

ontwikkelen. Veel OVl'T !TIclelf nage-
&H:hr. Iloe omeleT ik me voelde als ik
in hurgcrkleTcn rondliep. Pas lll('[ een
uniform aan was ik iemand. :'Jin dat
mijn collega's me dat lieten nwrhn.
want voor hun wa" ik altijd HOUW. En
dit' l-alzlO.:h dus anders moeten gedragen
Jan een man lil uniform .. \b:lT hoe an-
ders?
Al deze qucqics Tlt'[K'1lzowel vra!',Cllop.
Ik was zo hlij d.u ik daar mer colle-
ga-studenten over kon praten.
Wdkc invloedcn z.ijn hepalend
voor Iemands gedrag? Zegt ge-
Jr,l~ alles over IC persoonlijk-
heid of kUil je onderhuids nog
Iemand anjers ZJln? Hoeveel
vall je eigen identiteit kun Je
kwijtraken, zonder gek te wor.
den? \Vdkc verschillen t\l~~el1

111,men \TOUW zijn biologis(h;
welke aangeleerd? HOl'\TcI invlocd
heeft het Ic~er or mi) geh,ld; hOl'H"eI
vorming I~misvormend gewcest?

KIEZEN

~

erst na haar rerioJe in Lill<lnon,
MWil ik nog wel in het kger blij-
\'('n?M vroeg 1,Ij ll(h tlll'n af. Dat

antwoord werd rositief doord;lt lij bi]
de '\!a<ltS<.:h,lrrclilke DiCllS! Defcnsie
kon gaan werken en bij de So<.:ialc
I\<.:ademy een rMt-timc studie kon gaall
doen. Vt'rvolgens wecr de keuze hot, ver-
der. \X'il/ij mcer de tht'rapl"utisdll" kant
uitgaan cn die kwaliteiten verder
ontwikkelcn? Ze had de Syst('emtheorle
van Nagy ontdekt en kon die opleiding
volgcn <lande Voortg('zt'ttl' Opkiding in
Amsterdam. Of IOUze een militaire ear-
riëre voor laten gaan en cen lJniver~i-
taire opleiding gaan volgen Olll psycho-
loog te worden, \'<'ant Ie WIst ook dat er
vooral bij een dergelijke ~tudiekeus voor
haar beVllrdl'flngslllogelijkheJen waren.
En ondertussen (10k nog de vraag naar

het krijgen van kinderen. Hct combinc-
rCIl is nog stceds niet g('makkelijk. maar
III die tijd was er nog minder goede kin-
deropvang cn was het nog nlCt'r taboe
om tulltime te werken en te kie/.en om
kinderen te krijgen. Veel vrouwen er-
\'ocren dat niet eens als keuze.

TEDERHEID

~

et is overigens Jc \Taag of
/. dat vandaag Jc d;lg 10 ,mders

is. En laten we wel wel.en, W<lt
is er mOOICf dan een gehoorte en het

EERST NEGEREN ZE JE.r
DAN BESP@ E: ZEJ,!,'
VERVOLGE BESTRIJD1:N ZE JE,
ENUITEIND£Lt IN H,,. 1( --
groot zIen worden V;ln een kind?
C;elukkig li1n er wel meerdere wegen om
daar van te kunnen genieten en die
maael heefr \'\'endy gehad. Haar I.US
heeft haar dt'e1genoüT gemaakt van dit
wonder en zo zag zij in de ogen \'an t't"n
pasgebon'n meisje een wijsheid. die haar
nog vol doen schieten. Een halve weck
na mijn eerste gesprek 1I1et haar kreeg
haM andere zus eell jongetje W;l,H ze
ook bij a,lllwezig was, "N{,tjes buiten
diensttijd" zei \Vendy, TOt'n wc clka;lr
weer zagen hebben we foto's gekeken
van de h,lby. Soort grootmoedergevoel
uit de werkende kl;lsse, Nit'uwe groep
voor so<.:iol(lgell.

HARDE WERKELIJKHEID

~

I~nen vrouwen in het leger
fUllktiuneren? Steeds w('('r die
vraag komt bij mij als vragen-

stelster bovendrIJven. Volgens de mis-
~ion ~t,lteTl1ent is het suo.:,,:esvan de
l.andm,lcht de (omhin,ltie van indin-

dude kwaliteiten ell teamwork. Flexibel
en slagvaardig moet het leger zijn om
aan <.:risisl)('heersing, humanitaire hulp
en rampenbestrijJing te kunnen doen.
Ho(' V;l;lk is het nog nodig om naties tot
vre(k te Ix"wegen door met imponeerge-
drag van grote llurcherende m;lnnen en
zware tanks te dreigen? En hoeveel man-
nen zijn nog hereid lief en lijf te geven
voor vrede t'n veiligheid? Wordt het niet
hoog tijd om te kijken naar welke ande-
re manieren er lijn? En worden de aan-
wezige kwaliteiten van militairen wel
vuldoende henut, W<ll1t ook mannen
moeten nogal wat inleveren. Ook dit
soort Vf<\gen roept het gesprek bij mij
op. 1laar ja, als je ge('lJ kansen ziet, res~
ten slechts bedreigingen.
Kofi ÀIlllallzei eens: 1/erl'oT/ninxell zijn
eell pruces Keen e(,IIIIhllig'- gebellr/ellis.

CRISIS IS KANS

~

n nu ook de militair cn-ativitcit
als vaardigh('id in zijn en haar
pakket hedt zitten kan er wch

eindelijk van onderaf naar \'eflluÎriger
oplossingen gelocht \vorden als het om
<.:risissen, hulp of fampenbestijding
gaat? Defensie zal niet ,Mn verandermg
omkomen. De kunst is d;ln het goede te
hehouden. maar {Orz.al tlink opgeruimd
moeten worden, frutsels en Îratsels weg-
gooien. soppen, hier en daar een likkie
verf. Dat /.Ou opknappen. Edoo.:h wie
heeft het lef. want t'r is nog vel'! tegen-
stand. Toch z,al het bij DefenSIe wel ner
als hij de overige organis;lties ga,lll, Als
er eenmaal, in eCfste instantie vuur vrou-

wen, kinderopv;lng en dedtijdlMnen
word('n gl"o.:reëerd, het v;l,lk de
1I1,\l1l1el\ZI)n dIe tL1;lr11lgrote ,l!.e-
tale gehruik van g,l,H1111,lkcn,

VERSCHILLEN

• endy: FYSIek IS de
pier!vet\'erhouding bil
vrouwen anders d<ln hij

mannen. Een gelijk aantal lTIe[ers
lopen kosr vrouwen een kwart zoveel
kracht. daMom worden cr bij de
Coopertest ook t'en kW;lrt a,tntalminder
mt'ters gevraagd.
lets \'ergelijkl1aars zie jt' bij het vers<.:hil
in rrest;lrie van de sit-up~ en push-ups.
Door het bl,t'nderengesrel is het bekken
nva;lrder en hebhen vrouwen vaak ster-
kere buiksricren dan de mannen, van-
daar dat vrouwen ml't de sit-upoefening
minder moeite hebben d;ln dt' mannen,
Hn zou aardig zijn als we dergelijke ver-
schillen en nll~ een aantal anderen mn
elkaar lil uden wq;en en ,lis alternatief
zouden aanbieden.
Bilvoorbeeld dat VTOuwen met een goe-
de (onditie dat op een andl're \\11ze zou-
den kunnen aantonen door Iwenunen of
finsm i.p.\'. de Coopertest.
Het gaat wch om de algehele cOllditil',
die moet goed lijn,
\'(.'ezijn nu met een proef bezig om fysie-
ke opleldbaarheid, regen fysieke belast-
ba;lrheid af te I.etten, Dit wil/.t'ggt'n um
via tlezciide proeven Jlla;lr met et"n ander
soort waardering wordt er gekeken naar

~
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Lhthaarlll'ld. ~LHI~om h',le\..:(' nHILlllL'~
til Uitv,ll Til(kn, dl' opkiJllli-' /olcl'lmo-
i-'dilk (~'voorkomen.

CIJFERS EN GETALLEN:

O/)~.cnd\": Je I(HI kUlll1l'l1~t,.lkl1
~~ at \TOll\\,(,1lO\'cr hn '11!-,~1l1enl
" / h"tcr ~çor~'rl op hel p~yd101ogl-

,çht~ onder/oek en 11unnen heter ,U)f,'11
Ol' het ty,[(.kc ond("["lol'k. lil 1')'J(, gm-
g('ll t\lce HOII\\'l'n n<lar ,Ic- (atei-'0ric T\J'
tq'::CI1()\'(T nq.::elll'lIlll'g<;,lItlg rn:l1111l'll.
VCCTtl<;']}Ll1l dl' Udllig 1lI,ll\l\l'11glI1gl'n
TU:H dl' K.\L\. i kT ml'rl'lldn'l V,lIl tk
ITOll\\Tlllkc 11ll'lll'l\'tTkcrs bil Ikf('rl'll'/it
111dl' Lli-','T,',(h,llclI ('11Llflgen. VrmTl\cn
,(orCTl over hel '11gl'l1lCCllbgn Ol' prak.
(i,l'h red1111schil1/l\,:l1r.Tl'r\\'ijl,k tes\t'n
hil'r\oor sekSl'nl'\ltraal Il]lT. D;T,lflTll'('
hedo('1 ik d:lT(T Tegeim.llig (omfolt' is of
tc,tuitsL1gl'll niet hoofdzakeliik hepaald
\lon1<.-n dOOf ~l'bl'.1 kT l\ll\"('T h"udl'll
"I' hu l;,'hi('d ';lil SCbCllCIllLllilei( "lil
onder/oek,(t'stcll is \'{lor het (entfUIl1
ren vo"rrdurcl1d,'lurg. \X'aTook van Iw-
laug IS. IS dal l1t't psidlOlogis(h ond<;,r-
loek lolgens de code 1:111 hd
:-\edl'rLuHl, in,titLillt Psv(holngll' g:lar.
Dil' <.:".11"h•.,.:hriltr hoe p,\(h()I<li-'~I1dil'-
11l'1lte wl'rkcn, hol' hun handclS\I'lj/('
111Ot'[II]n met h~'ln:kklIlg (Ol l1lensen, (Ol
dl' testen uc In dl' (ndl' ,taan Z:l\..:('ndil'
l'li-'<:Tlhjkhet'1 LlTl/dfsrrekcTlJ zijn: hil
\'LUg mO,'Tl"f illli •...hT).:l').:C\TI1wnnkl1 lt1
Iwt dO'Slcr, lIk'Tl Tl10~1llTel dt' h,lIlden
I',lll mCIlSl"n'lfhlii\'l"n. i kt IS h~'LlIl).:rilk
(bT \\T volgl'ns Jil' ~-odt' werken, omJ,lt
het mel1Sl'11ook dl' kans ~l'l"lT"111III hl'-
rnl'p r,' gaall, :lls I,' (kllkt'lJ Jal Ie nit,(
goed hch:lrlJdd Ijjn .

IDEALEN

~

.
~ "lld~: .\\1111gn)(l!SIl' I()rg (l"11

~/1('1I I":TTlDd('ll,ie is dl' ver-
/ alldndt' 1.1,lkstl"lImg l'n dl'

kw,'[sh,l<lThclt! 1,111dl' longe HlITns.
/W:IM(l'pullt in dClc tlilKtil' h!!,t \oor
mij dus op heT loorrd\ln'nd ,lkrt 11]11or
I1<.'TlO sn:Ullr Il]()gt'!ilk dl" ps~~hisdlt' hl'-
Iasthaarl1l'ld tl' h<:I"llel1.()11llbt (/<.- lllCllS
IJl dl' [llllil:llTl' org'lni"ltil" In kvn'tsh,l:H
IS, Doorebi de iongc nJ',Ttrs nogal n'll,
\bk n:l hun opkiding,rr<lll'({ :lllTl(,t n'n
ui(/l'ndillg j.:.l'c'nllfnHltl'fn! 1\[)nlell.
h:,lTlditLlt,'n ll)ll va,lk rlog hed jong, dl'
taakllit\'ocrmg km r~'Jclijk Iw,ur \\'or-
dl'u. lTll'ln:TIlk'IlJdens l'en uitl"IlJing. Jl'
IlIIl<;,tni,'1 leri-'~'IClldJ.l de ll1l'l'fdnhl'id is
i\1>sCTl17 Cll 22 ja:H. Di~' knl1ll'll nll't 111
leidinggl"I"'IH.k !luKties. 111,1,11g;I<II\nw-
tCl11lU dl' oplt'ltiJllg hun 1<1,1klIiT\IH:rcTl,
,lis d.lt dan llITTTlldd<;,li)klil eeIl l1itl~IlJ-
gd'I,'d IS,\Iil d:ll nog'IIl"l"lh l'-'Ir,l hebs-
(CIIJ i-'l'H'Il, met '111l"j.:.l'l'olgl'l\\<lll dll']1.
\'crdrr SPC!t-1lLT :ll1dl'l",' t.KTOTt'lITlK'l",
loal" dl' n'Tall<.krHli-'('nIII Je oplt'ldings.
dU\lr, J)l~ Il;lJTllk I',Ul hrt kl'urcl1 ,11 Sl'-
k(teren 1'11 dllS niet alllTn l11a:1Il'en
dicllSthdang llloeTen Ilt'hhl']l. llla,lT ()()k
lil hd hda;lg IlH)d<:ll fijn I'<lrldq.;l"Tll'll
di,' kOIl\<;'rl1\<:l"kt'l1hinnen dl" orgclI1i"I-
lil' .

Fell I-:lll milll idl':lkn 10U 11J11,d,lt ;llk
hlllp\ll~tantil's hlT1lT,'ll Ikll'mil' mel'r

"t .~.

!

;';,1.1n'~llTl,'ll\lerk,'rl, of moet ik I.egg,'n:
Ilug ml'lT t'n be[l'r g,l,lIl S,IIlll'l1\\Trkcll.
()p dil' nl,lllllT /ull,'rl dl' Iwbngcll I'all
lO\\'l'l til' org,IlTls:TTH:m;l,H lek er ook dl'
hd:\Ilgl'lI 1,1lTd" ]Ollf;C\\'crkllclTll'rs lO-
\T,'I ('rl /() got'd Illogelijk hl'h,Htigd WOT-
dC!T,
lle org,mis:ltic IS nil'( gdl:1:lt llll'l allt','ll
IIUclf bl',lntit,ltil'f l'u\IL-n1';111hl,t Pl'TSO-
11l'elshe~Ul\d. hl't 11)(1('took kW:lli[;lTid
k1()pPl'l1, /\Is dl' oTg:\lll"lile ,r:l;lgt &11
]1l11gt'1l1l'lhl'lI hun u:lk in Il1m'ilijkl' om-
,undiglll'Jcll I_oal, tijdens (rJslShehl'(T'
,illgs {llwfcltics g:l:lll uiTnll'I"(,ll. d,ll1
moet k tIL-I1Il'II,,'n daar ook 10 got'd rllO-
gehjk 111on<.!l'Ts[,'lHll'!T,D;Llrin is g{Tll
pb:lts 11ll'l'TVOOThl]\oorhtTld ondcrllg-
g"I1,k «(}n(lIrel\tl~'slrijdt'n tussen dl' UT-
s;.:hiJll'lldl' hlllpH'r1l'Tll'r, installtil's ()r
h\llr'l'Tll,lll'r' .... hL't heLmg 1":111dl' jonl:t'
\\.crklll'llll'r 7011 d:l,H \'\)(lf \l'lit-rc,'t1
\'(lI)n)p llll>l'tt'1I,t;l;lI1.
.\k(T loyaliTt'it omkr tIL-hulplt'TJt'IlU'
du" ,\11]11<\<\lId"derin IJL'ik ,Ti, l'en 1_0
hTl'nl lllogl'lijk ,Llrlhod i-'l'\Tt1 11:1;Hdt'
hulpH'r1l'l1l'rs om kt'nni, tl' llel11l'l1\':111
til' \ll'Tk\\lllt' \';1l\ h"t kt'\lrmgs l'll st'kv
Til'(l'l1trlllll. d{){)r S:1IlTCI1\\Crking,un rt'
g;l:lTl\\':I:1TIllogclijk eTlOlll dl' l'\elllul"lt'
s(h,ltk door het \\crkcn in dCl," org:1111-
s.\til' lOl'tt"ll1logl'hjk tt' \ ()()rkolTlt"l\door
dl' p'ycin,;.:hl' l'l'I<l~th;l;\rl1t'ld hIJ \OOT-
b,l,1t 10 gOl'd lIH)gciilk l<:t('SI(,ll.

•• ~ t
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Sgtl Karin Sanders, aanspreekpunt voor het
Defensie Vrouwen Netwerk, zettc op verzoek
van de EGO-redactie een aantal wetenswaar-
digheden over het Defensie Vrouwcn Netwerk
op ecn rijtje.

Het DV!\, is op 22 mei 1992 opgeridn door een klein bestuur
van 5 vrouwen die werkza;llll zijn bij Ddensie, Zij steldell
zichzelf de volgende doelen:
• het inspireren, lJltormen:n en motiveren van \TOnWen die in
dienst zijn van he[ .\linisterie van Defensie en.

• het versterken van de positie van Ddensievrouwen en hd
stimuleren van de doorStrOnllllg van \Ton wen naar hogere
posities.

Het DV~ biedt een pl;utonn aan ha,lr bnrgn- ('Il militaire le-
den door onder meer landelijke bijeenkomsten tt. orgamseren,
een inform,ltil'bulletin uit te gevcn en beleidsorg;men binnen
Ddcllsie te informeren over wat er "leeft" olldcr haar leden
t.a,v. hun functioneren binrlCn Defensie, :\lct haar activiteiten
wil de vereniging DVN aansluiten op actuele omwikkelingen
in beleid t'n pr.lktijk inz;lke het funcrioneren van Defensie-
vrouwen.

Om een goed voorbeeld te gt'V"Cllover de tUllctie t'n waarde dil:
de Defensieorganisatie hecht aan het DV!\,: onlangs heelt het
bestuur van DV~ deel genomen ;];ln het omwikkelen van de
beleidsnota Emancipatie Defensie die in juni j.1. is aangeboden
aan dè' Tweede en Eerste Kamer der Staten-Gelleraal.

Tijdens een in dit jaar georganiseert-le theIlut!;lg g;lf Tweede
Kamerlid me\TOUW 1\lieke Sterk een lezing met ,lis titel
"Koning, Keizer, Admiraal, \Touwen
kunnt.'n het allemaal'" welke tot een pittige JiscussK' Il'idde.
Onderwcrp als kinderopvang, deeltijd, horizontale instroom,
henntreden etc. kwamen in de discussic aan de oaie.

Het DVN organiscert, naast de algemene ledenvergaderingen,
twee keer per jaar een themadag met een actueel onderwerp.
Het besruur nodigt op deze dagen altijd vooraanstaande per-
sonen van binnen en builen de Defensie organisatie. Een kleine
greep uit de georg,miseerde themadagen:

Vrouwen loopbaan
Drie gastsprekers, waaronder ex-staatssecretaris Elske ter
Veld, hieldl'n voor een aand;lchtig gehoor lezingen over de
ohstakels die vrouwen ontmoeten op hun weg naar een glans-
rijke Catnèrl'. \'('aarorn strunten vrouwen nil,t door naar de
top? Hehbl'll ze wel 7În in zware leidinggevende banen? Ot
houden mannen de beste banen voor zkhzelf?

Neem een man mee
In aanwezigheid van gasten van de '\brille, Luch[-, Land-
madu cn .\1arechaussCl' verwelkomde het DVN-bestuur de
staatssecretaris van Defensie drs. J. C. Grnelich •.\leijling, Deze
hidd een k'ling w,larin hij zeI dat "olldanks de vergaande her-
s[ructurerlllg en verkleining van de krijgsmacht, Defensie er-
naar hlijft streven het personeelsbeleid zo llllll mogelijk tc la-
ten atwijken V;ln \vat ma;Jtsch;lppclijk gehmikdijk is.
Work sh IlpS: ges 1issingsstra tegieën/pri 0 ritei ten sn~llen.
Onder leiding van RIa van Doorn, coördinator LlllJdijk
Steunpunt Politievrouwennetwerk, werden door haM en twee
andere trainsters in een dnl.tal workshops het thema beh,Hl-
deld uit divcrse invalshoeken:
• Op zoek naar het creatieve altern<lticf;
• Life changes arc lik chances;
• Keul.es en het verruimen van 1I1ogelijkht'den;

Flexihel werken, de arbeidsmarkt van de toekomst.
Er was op deze dag een ge\'arieefll aanbod van sprekers.
Onder leiding van de d,lgvoorzitter, de heer G. Rijsdijk.
hoofdbestuuHler van de Houwen Houtbond Fi'.'"Vkregen de
sprekers de heren Junggeburt (Uitzendbureau Randstad).
Oschman (ABPlUSZO) V(ilkers (Directeur Arbt'ldsvoorwaar-
den DefenSIe) en van de Valk (NOV) kregen veel respons uit
de zaal, zod;1t pittige discussies ontstonden.

Waarom eigenlijk een Defensie Vrouwen Netwerk?
Een DefensievfOuw heeft in h,ur direete omgeving vaak wei-
nig vrouwelijke collega's. Dit maakt het moeilijk om persoon-
lijke of zakelijkl' ervaringcn uit te wisselen met andere vrou-
wen. Er zijn minder mogelijkheden om van elkaars ervaringen
en deskulldighel1cn te k'ren, of elkaar te stimuleren.

Als t"en Detensievrouw zich verder wil ont\vikkelen en (lP een
ho~er niveJ.u wil gJ.an wcrken, dan komt zc er achter dat voor
haar de drempels soms veel hoger l.ljn dall voor haar mannelij-
ke col1eg,I's. Het ontbreekt bovendien aan stimuklnsen en
coachin~ om de volgende st;lppt'l1 te zetten,

Bedrijtsoplcidingingen en managementcllTsussen waM Deten-
SieHOlI\v'ell in participeren, besteden weinig aanda..:ht aan de
spe..:ifieke problemen waar Detensievrouwen tegenaan lopen.
Lh;lf01l1 is het Defensie Vrouwen !\'etwerk op 22 mei 1992
opgericht.

Voor wie is het?
Het is voor iedereen die V;lllmening Îs d;lt ht,t informele circuit
en het uitwisselen \'an kennis en erv;lfingen helangrijk zijn
voor haar tunctionefl'll el1 carrière. En J.u kunnen vrouwen
van alle rangen en schaallli\'eau's zijn,

Kennis maken met het DVN kan door contact op te nemen
met het aanspreekpunt van DVN: sgtl S;lnders, tfn 070-
3169453 (.\IDTN ~Ofi-5466,)453),

Adre<;:CI)l'ü/Statgroep/BVPKL
Gebouw 3S L 160
Postbus 90820
HO') LV Den Haag
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Verbindelaar algemeen/
Chauffeur MBt4 tonner
Priscil\;l Aalfs is een vall de vcle BBT-stcrs die wc in het kader
van dit nummer hebben geïnterviewd, Ze onderscheidt zich in
zoverre \'an de anderen, dat ze wel het risico wilde nemen om
met foto, naam cn ei~en verhaal in de Ego te komen. Vecl vrou-
welijke BBT-ers wilden wel hun verhaal kwijt, maar wilden niet
herken haar zijn voor hun directe collega's.
Hun uitspraken zijn terug te vinden op pagina 18.
Priscilla'., verhaal kan wel representatief genoemd worden voor
een grote groep vrouwelijke BBT-ers.

ERRUG Vl-:R\V,\RRJ-:ND voor mij en
nog een heleboel anderen.
Ik voelde me tK't een kk'in kind, dat een
loltv beloofd was.
En maar van het kastje naar de muur ge-
stuurd wl'rd.
Ir.: W/IL DAT RIJB[W'IJS HAl.EN Ze
zijn me toch met vergeten? Uiteindelijk
heeft mijn kapitein geregeld dat ik cr

Saaie functie opleiding

De functie oplciding was saaI.
Oada elkaar moet je het leuk
maken. Vooral s'avollds. Ik

sport graag, dus .Lu ging ik vaak doen.
Hardlopend lIaM dt' fitness en weer te-
rug. Ik proheerde colkga's mee te trek-
ken. maar cr was met veel animo. fk
mlTstell vonden de t.v. en d,~ bar of ge-
woon hun k.lI11erinteress.1Tlter. Jammer.
Einde functie oplcidinl;.
Ik werd wcer te werk gesteld. N,l de
A.\10 was Ik ook al te werk gesteld op
mijn ondcrdeel hij Verbindmgen, in at-
wachting van de functie opleiding. ;\Ia
die opleiding zat ik dus weer op Jat on-
derdeel te \\"aelnen tot ik naar de rij-op-
leiding in Venlo kon. Ik wilde graag dat
njhewilS. Ha duurde allemaal te lang
T};l;lTmijn WI, dus Ik vond d,H ik ldf
maar in actie moest komen, Het was een
zooitje. De!!,ene die het regelde dat je
vanuit je fUI1\:tieopkiding Joorstroom-
dl' naar Vcnlo, denl het niet meer.
[ht ging dan vanuit het Schoolbataljon,
En de persoon die er nu voor a.U1gcwe-
zen was, scheen nergens vall af te weten,

op een andere kamer laf',en, over orgii'n
en dt'rgelijke. maar ik heh daar nooir
iers van gemerkt ..... ach, le moeten wch
wat te kktsl'1l hehhen .... maar leuk is het
niet als je als meid, of als groep meiden
eell slt'chte naam krijgt. Je blijft er wel
mee zitten t'n je kunt er weinig aan docn,
ook niet als de sleehte naam onterecht is,
Je moet daar m.Iar door zwn te komen.
Ik geloof niet lbt meideTl onder elkaar
slechter of beter zijn dan jongens. Je
moet het toch met elkaar maken in zo'Jl
A:\IO.

Ik had echt al die tijd ge-
dacht dat hij me gewoon
ook respectcerde als hegm-
nend militair. .. maar Ilee
hoor, het idee dat hil 1.0
(lrie maamkn lang n.Iar me
h,ld gekeken, plaatste ook
cen heIehoeI opmerkinf',en
die over en wecr f',egaan
waren 111l'en heel ander
daf',lit:ht. ... ik was eeht te-
Icur~esteld ell pissig. Voor

bn ik echt geen rcspect op-/.0 ienl;lnd
brengen.

Meiden onder elkaar

We 1a~en met zes meiden op
een kamer. En eigenlijk giJlf',
dar hc,'1 goed. Vt'cl ple/icr,

LIchen en elkaar helpen . .\laar op een
gegeven moment misten een paar lllci-
den spullen ..... het kon haa~t niet anders
of lCmand van de kamer was de dief. Dat
was echt heel ven'elend, nl;lM ja, wat
dot' je er;lan??? Sommige spullen die ge-
stolen waren, haddt'n een hele speciale
hetekenis voor de eigenaar, nou d"n
haal ]{'eeln wel srevif',. Na l'en paM kcer
f',oed gekeken en opgelet te hehbcn,
dacht ik wel te wcten wie lil' did was en
ik ben ermce !laar het kader gegaan.
Sot1l1111gevan mijn kamergenoteIl von-
den me tol'n (','n "matennaaler" maar
d,u is toch flauwekul: degem: die st,'(,', is
de m.lIelllwaier !!.'! Uiteinddijk is het
allemaal ook wel weer goed gekomen,
de man'chaussee is IIlg('sehakeld Cll de-
genc die f',estoll'n had hecÎt ook bekcnd,
Ik weet niet hoe het ntl met haar gaat,
wc hebben haar toen een hele lijd niet
lllcer gezien, maar ondertussen is le wel
weer gl~signaleerd als .:ollega .... dus lal
het wel goed zijn. De meesten van ons
hadden 0110: spullen tcrug ('n het stden
hield op. daar ging het 01l1.
;\Iou j.l, ('en meisjl' heeft hl't horloge wat
n' van haar moeder gekregen had, nooit
Illeer gezien, dus (lat was wel heel verve-
lend.
\Xfe hoorden nogal wat wilde vcrhalen
o\'t'r meiden uit ecn ander peloton, dil'

~

k ben op 2 st'prcmhcr 1996 In
dIenst gekomen, ik zit dus net een
i.lar in dienst. liet s.:houlbJt'lljon

waar ik opkwam voor mijn '\'\10: alle-
Illaal heel spatlll("lHl, die drie maanden
Jaar, lJlaaT ,lis ik terugkijk was het niet
echt aansluitend op mijn plaarsin~.
Ik kwam hij één van de compagnifn, sa-
men met nog {'en IJlTI stel meiden. In ht,[
peloton waar ik geplaatst werd I.aten
nog 7 meiden, en we werden telkens met
twee meiden in een groep geplaatst.
Het meisje waarmee ik in ue groep zat.
was al na een maand verdwenen ..... dus
bleef ik als enÎge meid in een groep van
verder allemaal ex.dienstplichtigen ....
prinu jongens allemaal, maar ze wisten
al wel het nodige \"an tll't leger :d en ik
Wist hclcnual niets. Dus af en roe h,IJ ik
h••.r knap moeilijk. Ik kan niet zeggen d,j(
ik veel last heh gehad van dl' jongen<;
daar, ze hidpen me nier spl'ciaal omdat
ik el'n ml'ISICwas, maar ze sloten me ook
niet buiten. Ik hoorde gewoon bij de
groep. Wel was het zo, dat ik in die tiid
nog heel hcnauwd was om mijn mond
open te trekken, als me ÎctS niet beviel.
Dat bcn ik P,lS Liter gaan doen. liet ka-
der gedroeg l.ieh ook prima, althans tij-
dens de opleiding, ik had ook respect
voor n" alhoewel sommigen het me niet
makkelijk maaktell .... misschien wel om-
dat ik een mt'lsJt" was . .\laM Lucr ben ik
toch hed erg teleurgcsteld geraakt in een
kaJt-rlid. Op de afscheIdsavond h.1l1hij
hehoorlijk gedronken en vond her toen
nodig om me te \"lTtellcn d.1Thij al drie
Tl1,l.lllden"op lilt: had lopen gt'ilen"
Ja ~orry hoor, maar J,1;]r lat ik edn niet
op tl' waehten, Ik schrok er ook wel V;Ul.

16 - Fen/OKTOBER 1';l':J7



russen kOIl. Toen ging alles ook heel
snel. Binnen drie weken 7.;lt ik in Venlo.
Daar had ik ('('n hele leuke groep meiden
waar ik de kamer mee deelde. Eén daar~
van IS nu zelfs mijn heste vriendin. Ik
had het naar m'n zin, de tijd ging veel te
snel. Toen het einde in zicht kwam zag
ik steeds met"f op tegen teruggaan naar
Ede. In Ede was ik namelijk de enige
meid tussen een heleboel TO'rts, en dat
viel niet altijd mee.

Vervelende opmerkingen

legaat je dan (Ochook wel eenzaam
voelen. De jongens waren niet n:hr
rot of slecht hoor, maar soms die

vervelende opmerkingen, daar b;1;1lde
ik dan van en dan wist ik niet 7.0 goed
hoe ik goed van me af mot'st bijten, wel
subtiel. maaT toch zo dat die Tot-opmer-
kingen 0fhielden. Uiteindelijk is me dat
wel gclu ot, ook met hulp overigens. Dl'
Overste WijkmaIls heeft me tips gegeven
en ook de kapitein stond wel open voor
mijn probleem op dat gebied. De sfeer is
dus echt wc1 betet gewotden. En echt
slechte kerels 7.aten cr onk niet russen,
alleen soms hebben ze niel in dl' gaten,
hoe vervelend opmerkinj!,en kunnen
zijn. En om het nou altijd Ie mOl'ten
gaan uitleggen is ook vervelend en dan
wordt je al gauw als zeikerd gezien.
Temgkijkend heb ik wel veel gc1eerd op

dat gebied . .\bar als ik mocht kiezen,
dan zou ik toch heel graag overgaan
naar de MGD. Niet alleen omdat daar
meer vrouwen werken, maar ook omdat
je met die opleiding die je daar krijgt, la-
ter ook veel meer kunt in de burger-
maatschappij. En daar wil ik lOch naar
tl'rug, Dus werd het dubben russen of
het leger uitg.l31l om hel biJ de Politie
school te proberen, dal is een ollde
wensdroom van me, of om te proberen
om overgeplaatst te worden na.lr de
:\IGD.

Niets te doen

Het rotte was, dat ik op het on-
derdeel ook bijna niels te doen
had, dus liep ik me al gauw Ie

vervelen. Ze wilden me ook niet laten
gJan, want dat had cOllSequl'nties voor
het personeelsplJatje. Ik begrijp best wel
lbt zo'n kJpitein zijn eigen compagnies
bchlIlgen moet behartigen, maar ja, er-
gens houdt dat op, zeker als Je dagen-
hng niets te doen hebt. Dan gJ je echt
wel flink balen. Ik kWJm erachter dat ik
dus ollgeveer twee wl'ken per jaar wl'rk
had, alleen dus als ik mee ga op uefe-
ning. De enige keer dat ik mijn functie
kan vevuIlen. Het Banencentrum had
mij (en nog veel meer anderen, want ik
hen heus niet de enige met het probleem)
veel te hoge \'('rwachtingen gegcvcn.

Daar had ik ook al aangegeven dat ik bij
de .\lGD witde werken, maar toen was
er geen plaats. Volgens hen toendertijd
hoefde ik alteen maar een rekest in te
dicnen en dan kon Ik alsnog naar de
:\.1GD als ik de Verbindingen niets zou
\'inden. Nu weet ik wel beter. Je hebt
voor een functie getekend. En daar zit je
dan aan vast. Ze slellen het op dat
Banl'ncentrum gewoon veel te mooi
voor, gewoon om je maar binnen te ha-
ten en dat is niet eerlijk .
•\1aar goed, ik kreeg dus van mijn com-
mandant een dagtaak toegewezen, Nog
geen volledige dagtaak en het stuit niet
aan op mijn functie. :\o1aar ze moeten
toch iets met me doen. Je kunt dus stel-
ten dat ik nu be7:ig ben met mijn
Diploma Luiheid.
Als ik bijvoorbeeld bij 106 verbindings-
bataljon was geplaatst was dat al beter
geweest, die gaan tenminste nog eens
een keer schieten of marsen. En natuur-
lijk op bivak. :\obar ja, dat was uiteinde-
lijk toch ook niet hetgene geweest wat ik
had willen doen binnen Defensie.
Het BanencentrUIl1 111oeImensen beter
voorbereiden op hun toekomstige
baan/functie. Laat ze maar een dagje kij-
ken of 7.0.
Dat voorkomt dat personeel zich 50'Yo
inzet in plaats van 200%

Wil je nog meer weten?

Weet je, het belangrijkste is
toch dat Je ats mens, als mili-
tair je b.lal1 goed doet. Daar

ben je voor gekumen. Dat je ook een
beetje trots kunt zijn op wie Je bent en
\vat je doet. Daar gaat het toch om! Dat
is voor vrouwen toch niet anders dan
voor mannen! Sommige kerels zouden
ook eens op moeten houden met te klie-
ren tegen vrouwen en meidcn. Het over-
grote deel van de mannelijke collcga's is
best wel tof om mee om te gaan en te
werken, maar die sn.lppell ook hoever
ze kunnen gaan. Die hoef je dingen ook
niet uit te leggen. Ik hoop echt dat ik
nog eens naar de !\lGD kan, d.lar zitten
ook veel meer meiden, daar ken ik er
ook een stel van. Dan zou ik hel denk ik
beter naar mijn zin hebben en ook he-
slist heter werken. Dit rondhangen de-
motiveert zo.

/rma Olllvehalld-Jacobs
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UITSPRAKEN VROUWELIJKE BBT-ERS

t zal ie kind
maar wezen.

Ach. als je die kerels alleen
opr ••••kt vallen 'I••allemaal wel mee.
maar in ••••n groep dan zijn het in-
eens heel andere lui. Alo ze alleen
zijn storten ze hun hart uit en als
ze in een groep zitten dan zeiken
ze j ••af. Dat is dan stoer blijk-
baar, 'I"willen dan niet afgaan.

Maar ik weet wel beter.

AMOvUES
Nee hoor, ik waa helemaal niet ui~
op ••en re1ati ••, maar ik h dtweed d a er dee ag al een. Ik wist .zo goed wat ik ook n:L••ler mee aanmaest Hi
waa toch een kaderlid wel .andere 'van eengroep, maar tOch. Ik voeld
me wel gevleid door alle aandaChte
en ik ZOcht hem ook wel op in h t
weekend. Maar lang heeft he. .•"d ~n:Let"e uurd. toen had hi' 1a d J a weer e••n
n er. Dat de••d wel ze"r, ik Voelde
m••geWoon gebruikt. maar ja d

:te:~~~e.~an niet toegev ••n. D~ar~; I
h :LJnog heel Veel vriendinnen

g••ad. Allemaal MV"rS ~"O 1~., vees"
noemde hij dat.

SfO(Tf(ET
ik elachen. als er

f1et meeste heb Q uitvielenrt meer jongens
in de SPO h d ik pas echt
dan meiden. ~an ad n he want

van b:Lnnen a ,pret. iet hardop doen.
'Zoiets moet je n 1 auw op hun pik

Dan zijn ze al hee g
g••trapt .....

LANGER
HIER NOG

WERKEN"

Miepen. meid ••n. badmutsen. vochti-
g••h••rtjeo, nou zo kan ik nog w••l

••••n tijd doorgaan. Nee. h••t io ni••t
leuk om hier te werken. maar ik heb
het geld nodig ••n ik heb mo ••it••g"-
noeg gedaan om de AMO te halen. dus
ik laat me ook niet wegp ••••t••n. Maar
••cht soms kan ik wel janken. Dat

die lui niet doorhebben hoe grof ze

c.E1NT::lES
Ach. je moet wel tegen een geintje
kunnen. Je moet niet overal zO hard
aan tillen. Je moet alo vrouw geen
~ietje zijn. Je krijgt vanzelf w~l
haar op je tanden hier. En och, d~e
kereltjea kunnen vaak zelf hele-

maa1niet tegen een geintje, vooral
sommige kaderleden niet. Goh wat
een zielige haantjso zijn dat. Te
stOlUomvoor de duivel te dansen,

verbeelding. Echt sneu
volk.

"DRUK HET ANONIEM,
WE MOETEN KE(ELS

N,ETS HELfT
Ik heb al een paar keer met de

gv'er en de dokter gepraat, maar
dat helpt ook niets. Ik voel me ge-

woon klote hier.
Ik heb geen mutatie omdat ik zielig
wil zijn, maar omdat ik gewoon niet

tegen die druk kan.
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TAAK VAN DE
VERTROUWENSVROUW

De werkzaamheden van de vertrouwensvrouw zijn erop gericht de rdatie van de individuele militair en Defensie te
optimaliseren en gaat daarbij uit van enerzijds preventieve maatregelen om de klachten te voorkomen en anderzijds
van de behandeling van de klachten op zich.

Hulpverlening (individuele militair).

1. Vangnet voor alle militairen die bin-
nen formele rro~edurcs van Je oq~a-
nis:ltie hun problematiek nil'( kwijt
willen of kunnen. Zij hcvoniert. bege-
leidt en hemiddelt in het :lol,ken !laM
oplossingen bij inJiviJudc prohk'mcll
van welke aard dan ook.

2. Het verlenen van nazorg.

Adviserend {KL CIl CDI'OJ.

J. Adviserende functie op b;lSis van ge.
signaleerde knelpunten.
GeHaagd en ongevraagd adviseren
van de CDPO Janwe! de J,I;lrto{'
gci.'Îgende funaiollari~sen van Je KI..

4. Het leveren van een bijdrage in de be-
leid~omwikkeling ter voorkomin~
en be~trijJing individuele khu:hten op
de wt'rkplck.

Coördinerend

5. Het onderhouden van contacten met
funaionarissen lil de organisatie
die beroesshalve geconfronteerd wor-
den met e klachten van de individu-
ele werknemer.

Onder~teunend (Leiding).

6. Consultatie bieden a:LIl leidinggeven-
dell bij het athanddell van zaken.
Voorliduing gevend

7. De vertrouwensvrollw regi~trecrt alle
meldingen.

8. Hekendheid vall Je vertrouwl'ns-
vrouw \TrhogeTl door de doeigrOl.'pen
te be/oekcn.

Het verzorgen van voorlichting cn het
geven van cursussen aan leidinggeven-
den.

Vertrouwenspersoon Koninklijke Landmacht en Marechaussee (i\.larechaussee tot
I oktober)
Lkol A.E.\1. Wijkmans
CD PO/Sta fgroeplH VPKL
Gebouw 35 L 160
Postbus 90820
2509 l.V Den Haag
Tfn.: 070-316 9453 of
"IDT:'-J "06-546 69453
Fax: 070-3165212

Per 1 tien"mba :::'111de lkoll. W.M.I-'. temp('lls de lkol \V;iklltllllS upvolgen.

Coördinator Intcgratie Vrouwcn Koninklijke Luchtmacht
\bl'onr H. Smits-N,Hte
Sta Bcvelhebber der l.uchtstrl)dkrachten
Kamer I H 10
Binckhorstl.lan 135
2516 BA 's.Gravenhage
Tfn.: 070-349 3491
Fax : 070-349 20 I1

Coördinator Integratic Vrouwen Koninklijke Marinc
LTZSD20C A.K. \'(.'ein.Uls
CZ.\t!"\ED
Po~tbu~ 10000
1780 CA Den Helder
Tfn.: 0223-65 6713
Fax : 0223-65 6090

Staf Inspecteur Generaal Krijgsmacht
Lkol E.P.c.\1. \'an Poppel
De Zwaluwcnbcrg
Utreàtsewe~ 225
1213 TR Hilversum
Tfn.: 035-577 6615
Fax : (US-577 6630
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Pas op:
een springruiter met
een .22 sportgeweer
Als ik haar vraag iets over vroe~er te vertellen, over haar jeugdja4
ren, kijkt de SI van het Luchtmobiele school bataljon te
Schaarsbergen, kapitein !\.1.Hoost, me een beetje verbaasd aan.
Haar vrolijke ogen zeggen me dat maar weinig mensen daar naar
vragen en, dàt is toch niet interessant. t\-1aar er is nok iets in haar
houding dat me waarschuwt, dat het niet te diep moet gaan, het
interviev •...en dat we het zakelijk moeten houden, Ze houdt het
dan ook kort, vertelt dat ze in Amsterdam-Noord is geboren, dat
ze de Havo heeft gedaan en daarna een jaar heeft ~ewerkt, dat ze
bij de politie wilde, maar dat haar vader, een politieman, haar
dat heeft afgeraden, omdat het te hard zou zijn. Toen heeft ze be-
dacht dat de Landmacht een goed alternatief zou zijn en het had,
mnd haar moeder, voldoende toekomst. Pa had nu geen be-
zwaar. En zo is het gekomen, lijkt ze te zeggen.

Wil je nog meer weten? Ja natuur-
lijk! Iedere journ.llist wil alles
weten, om hn portret ~(JcJ te

kunnt:n nMken. Dan vertelt u: dat ze in
een gemiddeld gczÎn is opgegroeid. haar
vijf j3;U oudere hroer. is een referentie-
punt ilJ haar [('Wil. Die leerde bijvoor-
heeld nlocilijka. terwijl zc cr zelf een
heet je met de pet naar gooide. Ze bleef
ook een jaar zinen, vodje zit:h l"rTJef
('etl doener dan een denkt,r. Ze was vn~l
liever bij Je paarden, z_q.;t zc. Soms
droomde I.C ervan l'ell goed springruiter
re worden. "'bar daarvoor waren de
middelen omocrcikclld. dan moest ll'
geld ml'Corcngcn. Het hleef wel jaren-
lang haar grOOTste hobby, ze kocht ook
zelf een \,aarJ en reisje ermee door
l"ederJalH, stalde het or. de ptutsm
waM ze werd gelegerd. rotJ.lt I_l' een
nieuwe hoho\' leerde kennen, het schie-
ten. .\tet eén .22, eetl sportgeweer
s..:hoot ze zi..:h olllhooi-: tot in de selectie
dIe n.l:\r het wereldkampioenschap voor
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militairrn in \'('roelaw In Polen mocht.
Pcch voor haar dar de ovnsrromingen
rocr in het etell hebben gegooid,

Defensie: nieuwe wereld

BIJ ndellsie ISer een Illl:uwe wndd
voor haar open gegaan, :legt l.C. Fr
was geen moment d,lf ze twijfelde.

\Xlel waren l'r tl'l-:envaliers, lllaar die
hadden haar mannelijkc wllq;a', (10k,
Ze d,ICht een betere conditie te hebben,
moe,t du, af en toe flink doordouwell,
maar altijd was er wel een man die eer-
der klaagde en dat gaf haar dan weer
energie om verder te gaan,
Ze besefte daarnaast ook goed, dat :Ie
niet voorop hoddr te lopen Oll1puntrll
re scoren, als 7e IIIde groep bleef was het
vuldoendl', zelfs goed in de 0l-:en van
haar mannelijke cnllega.s,
In die dagen op het OCOSD, het
Opleidilll-:s<:l'ntrum voor Offi<:ieren in
Speciale Diensten, heeft 7{' vijf Houwe-

lijke <:ollega's, Ze Zijn .lllc VIjfal weer uit
de dienst, De redenen ervoor kent ze niet
volledig, :\Iaar één van de anderr vijf
heeft de opleiding afgemaakt, daarna is
ze haar uit het oog \'('r1oren. Ze zoekt de
vrOll\ven niet op, heeft van heil geell
steun nodig, Ze heeft t'r n'n kunl' een-
duidige mening over: iedereen moet ge-
woon zor,sen, dat hij-7.ij de eisen haalt ..,
lukt Jat llIer, Jan IX'Ilje gewoon niet ge-
\chikt. Je moet niemand gaan nev(lor-
oordelen omdat hij of l.ij tot een bep.tal-
de grorp behoort. Dat gedoe rondom
die A en B categorie bij de vro J. {de
vastgestelde fysieke oplcidbaarheiJl is
haar een gruwel. De norm verlagen? De
werkzaamheden laten dat toch niet toe?
Dan V('rrelt ze dat ze rerst bij de
lntmdance was Illgedeeld. Ze wilde
meer, of het in ieder geval probrren bii
de Infamene, \'('eer ging ze llaar her
5.\10, de spe..:ialistische militaire oplei-
ding, 7e had er veel voor over, Bij haar
opkomen zag men haar met verbaasde
ogen aan, ze dachten dat cr alleen lllaar
mannen op de lijst stonden, Paniek! Of
er nu bijzondere dingen geref.\eld moes-
ten worden? Nee, natuurlijk niet. Ze
vertelt er lacolllek over. Naruurlijk, zegt
le, ga ik me niet open en bloot staan
wassen .. \laar terug naar de ka7rflle
hoeft ook nier. Ze zonden zich wat af en
Jaarmee is her voldoende,

Vechten tegen vooroordelen

Soms stoort het h,lar, dat \'cchten te-I-:en stl'rds wrrr Jiezelfde vooroor-
drlcn, Een HOUW hij de Infamerie,

ze hoort het hen denken. Sterker, ze
krijgt het later van haar collega's te ho-
ren, Jat die hrt eerst niet zagen zinen,
Een heeft het wel ('{'ns hed strak aan
h,lar tt'ruggrV('n, dat ze 'een goede veilt'
is voor de Jien\t. Ze vonll dat een com-
pliment en is het ook in het geheel niet
mer mij eens, walllll'er ik suggereer, dat



ze zich misschien wel te n:e1 inlaat met
de normen en waarden om haar heen.
Kun je tl'~elijkertijd vrouwen infanterist
zijn?
Ze kijkt me wat geïrriteerd aan. Ik moet
nin denkt'n, dat ze een soort van kl'nau
is. Dat doe ik ook niet, geef ik haar te-
rug, maar her geeft me wd te denken.
Hoe vaak ziet men dat niet in groepen,
die niet uitgesproken hoodschap aan de
ander van: wees als wij en dan zullen we
je heschermen. Geldt zoiets niet vooral
voor de mensen uit de minderheids!-\roe-
pen hij defensie? Voor de vrouwen, de
allochtonen, de homo's?

Dat mag misschien allemaal waar lijn,
zegt ze met nog steeds dezelfde veront-
waardiging. en gelden \"{)or de gt:wone
burgermaatschappij, hij defensie geldt
een andere regel, namelijk de hijzondere
taak waarvoor de krijgsmacht fich ge-
steld ziet. Die taak verzet zich in grote
mate tegen verandcring van het bestaan-
de. Iedereen die binnenkolllt, moet ge-
wonn staan nmr de taak die hem of
ha.lr gesteld IS. En wanneer (1t-zedaar-
voor onvoldoende capaciteiten heeft ,
dan is hij of zij simpelweg niet geschikt.
Ik antwoord daarop, dat ik gewoon
naar de feiten kijk en zie dat defensie
zijn opleidingsruimte onvoldoende ge-
vuld krijgt en dat hetzelfde voor de
werkpk'kken geldt. En dat het cr bij mij
niet ingaat, dat er niet meer vrouwen ge-
schikt zijn. WaarOlIl kiezen cr niet meer
vrouwen voor defensie? En kan het niet
1.0 zijn dat met een andere, lees betere,
leef en werkmentaliteit, dezelfde kwali-
teit kunnen \vorden gehaald?

Gewoon je werk doen

Ze houdt haar bedenkingen, zegt dat
ze n"lf van avontuur en sport houd!
en niet welenlijk verschilt van de

vrouwen die niet voor defensie hebhen

!-\ekozen. Dat ze niet komen, begrijpt ze
niet. Voor haar is het goed zoals het
g,Ut, ze hn'ft het pflma naar haar zin.
Ze amhieert zelfs een carnere bij deze
ha,ls, alhoewel haar oriëntatie op de toc-
komst meestal niet verder gaat dan de
volgende stoel.
Die staat in Ermelo, ze gaat compagnies-
commandant worden hij het schoulha-
taljon. \'\'at haar betreft hoeven de vrou-
wen die in opleiding komen, geen bij-
zondere behandeling van haar te ver-
wachten, die zal niet komen. \X/el zal ze
cr op toczien, dat een en ander eerlijk
verloopt. Bijvoorbeeld, em verhouding
tussen een instructeur en ecn leerling,
daar staat ze negatief teg('nO\Tr, dat kan
niet tijdens de npleidingsperinde. :\-bar
al wat cr buiten de kaz.erne en in eigen
tijd plaatsvindt, daar is een ieder vrij in,
mits men werk en privé goed gescheiden
houdt. Dat heett 7.e zelf ook ge<.h1an.
Toen zc met haar man in het huwelijk
trad, een militair van hel 41s!e bataljon.

Er waren er maM weinig die op de hoog-
te waren van hun relatie. Zo hoort het
ook, vindt ze. Gewoon ie werk docn, het
andere doe je ciders.

Vrouw als commandant

Heb je gesolliciteerd voor Ermelo
vraag ik haar? Ja en nee, Je moel
natuurlijk solliciteren, maar de

waarheid is ook dat 7.1' ervoor gevraagd
is. Omdat ze een vrouw is?
Ik stel de \Taag niet, ik bedenk hem nu
pas bij het uitwerken van dit artikel.
.\laM h(.t lijkt me evident. Het heeft uit-
straling als een vrouw compagniescom-
mandant is bij een schoolbataljon, H'ker
in Ermelo waar veel \Touwen opkomen.
Die zullen 7ich gekend voelen in hun
motivatie om een haan bij defensie te
ambiëren.
Ze was niet helemaal zeker of ze de baan
wilde. Haar \verkzaamheden als SI bij
het sehoolbataljon 111 Schaarbergen heb-
hm ha~r meer zicht gegeven op de psy-
chusoclale kant V.lIlhet werk. Als perso-
Ileelsvrouw krijg je het een en ander te
horen. D,H heeft haar oriëntatie op het
werk wat veranderd. Even heeft ze ge-
dacht te solliciteren bij de .\1aatschap-
pelijke Dienst Defensie. Zc is echter ook
van mening dat men als cc helangrijk
werk kan doen op het terrein van per-
soonshegeleiding. Daarom, zegt ze een
hedje gniffelend, had ze maar één voor-
waarde hij het accepteren van de functie.
Ze wil mee kunncn blijven doen in het
schieneam dar geselecteerd is \'oor de
wereldkampioenschappen. :\-1en is ge-
W.1MSChuwd.

joost M. van Langen.
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Het is ,I/weer clliK" tijd geleden dat Jan
de cmllncip,ltieprijs kn'cg l'<ll/ een KRO-
',ldioprograml1ld. Jan had lXII hdmgrij-
ke (ul/klie hij Ol/ze marine /1/('( betrek-
killg tot het pcrs()//cdsbdeid. Zijn I'er-
tiicl/st,- WilS !Jet dU()f/'lwrell /'<1/1 geilIk-
waardigheid j!(lOr de l'rollu'('/iike mili-
t,lir, ZO/l'el ill eell l'arende JlslI'd lI'al-
(l/nktie. 111 mijn 1Jerinllerilw was de
gruotste fh7rrière dailn'(lor de /mllding
van de echtgenotes I'all de mamU'li{ke
/llilitairen, Dilt manlief eell half j,1i1rKinK
I'Jr('1I /IIct l'rtl/IW,'II ,1<111boord moest niet
mogen. Dût /lUS zo (JUK/'/'/'Cf de kat op
het sflek binden, was de stelling l'illl de
verontruste il,lmes 1',/11 IJ(!f thuistront.

OE ONVERZOENLIJKHEID
VAN HET VERZOENEN
Nu .\brx allang dood verklailTd IS ~n
her kapitalisme mN het min of meer
ll1ens~lijk geZH.::ht- geëtiketteerd als soci-
aal-liberalisme - het ideologisch pleit ge-
wonnen lijkt te hebben, is het als van-
zclfsprekend huiten dt: orde om van on-
verenigbare helangcn en vall klassen.
hUl staan van klassenstrijd, te ~ewagen.
De \'redt:sbt:\\Tging voegt zich in het
aloude spoor van verzoening, hetwelk
via de vrede des harten TlilMde vredl' Hl
de wereld leidt, althans geacht wordt te
leiden, Conferenties en symposia, be-
schouwingl'll van filosofischt, en theolo-
gische aard gelilTdeerd met enig~ psy-
chologische diepzinnigheid, zijn uit-
drukking val1 het reveil dat doet denken
aan een poging de mor~le herbewape-
ning van weleer nieuw leven in te bla-
zen. Het contliet wordt eenduidig gesub-
jeetivt'erd; het k\vaad schuilt in dl' mens,
dil' op grond van nieuwe inform,Hie en
training in omgaan met emoties - door
met name de kerkelijke wedesbewt'ging
aangert'ikt - tot andere gedachten komt.
In het proct's din verzoening h('et. \vordr
de vijand van weleer als l];Jaste herkend
en zo dt' gewenste westand van vreed-
zaamheid bereikt, En natuurliJk, onder
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Uiteraard 11/<15 dat hlf lil! land- en IlIcht-
macht COl ,lilden! situi/tu', waar men d,l-
gdiiks hi, einde dicl/st !misw,l,lrts keer-
de, Dililrom was er wel c/IIg hegrip /-'oor
de /-'rOllwel1dil.' een relatie hadden //tet
1'1.'11//I,lrilteman, Alij is ol/hekend of er
daarna ooit onderzoek is ged,WIII/LI,lr dc
Kl.'lIO/1{CI/I!i111dit gCII'ijzigd personeelshe-
leid. Het amltt// echtscheidingcn is d,lIIr-
Ihl 1,lIIde/ijk wel J;cstegen, II/,wr of dat
'Iij IIhlrillegezimu:n hoger l/itkw,lfIl
dacht ik nid,

IJe hezorgdheid 1'(/11 toelt (l1'er IIlLlll1len
en lIrouwen in 1.'1.'11I'LlrendefUllktie, IJ('eft
lIt/tllllr/iik ,llIes te makc/1 /liet eell ,LI,ld-
werkclijk gel'ol'! 1',111 gelijkwaardig/Jeid.
lil dic I'ahol/ding !Jeubc/1 IIICIISCIIrcs-
pea l'Ol)r elka'lr, hetgeell dl! basis is
W<lilrupml/n ell l'rUIIU'1II('telkaar klll/-
nC/1fllnktiol/ercl/, zondl'r ,f.1t het tot ex-
cessen kO//lt. A1.I,lr dic gelijkwa,mfigheid
is O/IS !h'/hl<l!dniet //Ict dc pa/,Ie/Jel ilige-
gCl'CII,Het gt'l'uel 1',111 ondergeschiktheid
1'.111de I'r(lll/t' komt cu/tu reel voort uit
dil'erse godsdienstige stwmlllgClI,

Alle disCIIssics ')illllell de Isl<l//litische
g('lIIccllscha/) ouer dc gelijkw<l,ndigheid
1'<111de l'fOlIll', hlijken ill dl.' /"aktijk ,11/-

bepaalde omstandigheden kUlinen he-
paalde Illt'nsen. en zelfs groepen lllelben,
omgt'turnJ wurdt'n rot vreedzame mnlc-
schepsden. In een toestillld viln ver-
vreemding van de feitelijke oorzaken
van .s werelds grote conflicten. lukt het
de moderne zendeling af en toe dl' voet
tussen de deur tt' houden en uitemdelijk
zijn of haar hekering te scoren, .\Iaar de
vred(, in de wereld zal er niet het resul-
taat van lIJI1. Oorlogen en genocide.
grootschalig fysi('k en ook geestelijk ge-
weid hehben hun oorsprong zeker niet
alleen en ook niet hoofdukelijk in de
breinen van de misleiden uf bevooroor-
deelde burgers. Het hlijken steeds weer
objectief l"ollstateerhare tegenstellingen
in belangen, ol1Tt'chtvaardige verdelin-
gen van lJlateriële en immateriële waar-
den te zijn, die met name aan het he(ten-
daags geweld in de wereld ten grondslag
liggen, Het leger \'an hen, die ilan de di-
vt'rse mailtschappijen geen boodschap
meer hebben, groeit gestadig. De onder-
klasse van armuedzaaiers neemt een om-
vang aan. waarvan .\1arx niet heeft dur-
\Tn dromell. De in politieke en etJlische
conf11ctt'n uitmondende hevlllkingsex-
plllsies. milieuprllblematiek en economi-
sche ol1treddering in veel landen zijn een
l"omhinatie val1 lHH/.,lken, waartegen

ders, Ol'l.'rigens sMat iu de KOMII dat ()ij
1'1'11getuigenis {Je man een hele ell de
l'rollW een hull'e stem heefi, ,.\/,/<1rook
d,hlT z,lll/Iell eell uit/eg Imor 1Je1Jllelldut
het niets met geli,kw'lardigheid te lila-
ken heeft. 111 dil'crsl! christelijke en
joodse strolllillgen is het nil!t heter KC-
steld //Ict de c/ll,lIlàpatie I'LlIIJe FrOl/W.
Rij (Je jehrJl'<l gellligl.'l1 is duidelijk ge-
steld dat de torO/IW (}mJergesdJikt is aan
dl.' mali. MII,1r ook Di; 1'1.'11fm/itieke p,lr-
tij 1'<111 de St,wtklflldige Gl.'rt'fonl/eer-
den, kill/ de I'rul/It' geel/ enkele bestllllT-
li;ke fllllktie l'en'l/lIen, Wel zijll ze wel-
kom als stemllee 0//1 de lIl,mlle/ijke ka-
merzetels ill het I)<lrlcmolf zeker te stel-
ICII.

ClIltl/rl.'eI is d"t beeld lIali IIItlcho's eli
verleidsters !Ji; OIIS dlls I'i/stgeru('st eli
lu,laas gedragelI ~oml1lige mei/sen zich
d,l.lTllddr. ll1du'lI IC .faar een persol/eels-
he/eid Ol' afstelIlt zou Jdt een erkenllillg
zijn 1'1.11/eell I'ml Je uele rl'iigiell:;e ge-
ltlO(skf(mke/s.
jan U',lS weliswaar de zoon 1',111 eell do-
minee. 1II<1,ITWililTSd7lïlllijk heeft hij l!U1I
huiwit meegekregen dat d,I,ITIIII.'(,defe-
lIitief lIloest wIJrden ,1(gerckelld,

Cor 0ut

Ilt't kruid \"an de verzoening met gt.\vas-
sen is. Als sommige kt'rken, hij gebrek
aan gelovigen, zich toch nog maatschap-
pelijk verdienstelijk willen maken. dan
is het wel zeer de vraag of ze daarin sla-
gen door de vervrt't'lllde mens nog een
ideologisch oor aan te naaien en vervol-
gens "halleluja" te roepen, .\bar uit-
ûcht op l'en realistischer houding zal er
wel niet zijn; van de door religieuze ver-
~_oeningsdrift zo zen eveneens van de
werkelijkheid vervreemde mens is
slechts een bijdrage tot verdere ver-
vreemding ten gunste van Ol1Zt'kapita-
listische samenleving te verwachten, De
kerk hedt altijd aan de kant van de ge-
vestigde orde gestaan en blijft dat doen
ook, als het de gevestÎgdt' duurzame mo-
rele sociale wanorde van uns voor som-
migen zo veel belovend economisch svs-
teem betreft. Uiteraard wil en vden
Uwer het niet mer mij eens zijn. Ik heh
echtt'r gemeend, gegevcn de plausibele
hypothese inzake de hier aanwezige ver-
zoeningsgezindheid. dat ik dat gevaar
als een aanvaard haar risico gerust kan
lopl'n.

1.eOl/ \'(!eckc

,I"'" ••n.H ""AS !>IRfnn'R \',\1> fin, n.:llll.ü" I~l'" "{"'R
\'Ul>f\\'R,\M.'IUKH'< VA,<m KU".f" RI'jH".\ lij" PH<\IO
"fR"";AI'"'11 f'l<ll OOGvt.RB<.'"I'Hi \.\'< 1H1'w'"



Humanistische omroep
YOY i, Cl'n tv-jon-
gcn'npnlgrallllTIa
\';1l125 miTllltl'n
waarin CCTlhedd
wordt gödwht
van persoonlijkc
\Trhalen V,1njon-
"t'ren, [n dke YOY
komt stel"Js een
\'cr'<chillend onder-
werp aall de orde
dat a,lll'<luit bil" de
hC'Ie~'ingswt'fed
\"an Jungen'lL
Jongen'lJ \'l"rtellen
Ol't'r hun relaties.
\TrJntwoonleiijk-
hl'id,l.df,tandig-
heid, sex cn dood.
VolwJssent'n ko-
1Il('llnit"t vaak aan
ht"twoont Oll1lt.U
iOrlgcn~IJook nlll-
der volwassenen
hcd goed weten
Wit.ll' zijn, wat ze
docn cn waarom.

TEGE:-.JTONEN'

\'(!oensd'lg [ okwber 1997: 22.04.22,29 UIlT
Z'ltl"rJ,lg 4 oktoher 1997: [ 1.01-11.26 uur

Chantall'n Ruml ziin \'col'/.\tijdlg van '<choolge-
g,un. Het Jcugdwerk g<\TJntieplJn hicttt ht"nt'Cl]
laatste kam op dc arheldsl1l<\Tkt.

DE BOKSTER EN DE DICHTER

Woensdag 8 oktober 1997: 22.04-22.29 uur
Llterdag Iloktober 1997: 11.01.11.26 uur

TWl'e jongcm uit Hdbst hebbell op l'igt"IJwijze
cen manier gc\'ondl"ll hUilwot"(k tc uitl'n.

ONTW'{)RTELI>

\'(.'()("md,lj!;15 oktobcr I 'ol'ol7:22,04-22.29 uur
Zatcrd;lg 1S oktoht'r 1997: 11.01-11.26 uur

Tw('c JOIIgcn~n ziin bcidc ol1[worte1d. Een
Nedl"r1ands meisie lct:ît in een illtcflu;lt, de an-
dere, l'en SyrisC'hejongen in t't'n ,lsldz(lekcrscen-
!rum, Jlkhcl lil :-.Jcdcrland. De n"(1t-llcnw,l;lfom
ZII l.I\:h op dat" "nÎem;\I1dsplekkcn" wrkeren
verschillen delgen n;ldn.

SOLIDAIR

\'\'Ol'md,lg 22 oktoher 1997: 22.04-22.29 \lur
Z;llerd,lg 25 ok101)('r1997: 11.01- I 1.26 uur

Ecn portret van tlrie lll('isjcs in Zuid-Italil' die
ondanb het moeililk(' 1('\Tn d,IM llch iuzcHt'n
voor hl't lot VJn de AlharJl"S('vlud1telÎn~.

Reunie ex-Libanongangers
De hond van \\'apenbroedcrs in sallll'llWl'T-
king met OPS HI.Szijn VOOrtK'mcn,enkd(" bij-
c\;'nkornstell t~ houdt"1}voor FX-lJHA~{)~-
C;A~(;FRS in tW('t'shifts.
A: 20 nun'11lhl:r 1997 dC'Tot,ItÎt"j,Hcll1979-
19HOcl119HI-1.

Sluitingsd,HlIl11,1;l1un('ldel115 oktolwr 1997.

B. .j. maart 19'JHde rotatieprell 19S1-11,19)0;1
~nI '}S3.

Sluitingsdatum ,l;\lllllddell 15 Ît'bnuri 1995.

l~cidt' reunies wordelI gehouden in dl' aan-
komst ell n'rtn'khal or de \'Ii(~gbasls EinJ-
hoven.
Aanl11eldil\~enalleen via het aan te vragen
a.H1t1ldding,<formulinhii:
\X'estdiik 3. 3H4 B\I :'\il'uwe Tonge, OIS7-
6514470Î
Z'\t'ttelhoN SO.6714 :\lE Fde, (131S.63S.;47.
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IDLUTE POWER

goed, wat heet slecht1
Absolute Power is de nieuwste film
vall ellmet Clint Eastwood. De nu 67-
jarige Amerikaan heeft zijn imago de
laatste jaren radicaal bijgestuurd zodat
hij, nu zijn dagen als cuwbov of cup
definitief morbij lijken, in andere rich-
tingen nog heel lang mee kan. De con-
rroversiële western Unforgiven die
niets over lier van de my~tieke betove-
ring van het wilde westen, leverde hem
eindelijk een Oscar op. 111de actiefilm
In The Line Of Fire was hij als FBI-ve-
reraan oud, stram, onZeker en soms
zelfs een beetje sentimenteel. En in de
romantische, maar superieure smart-
lap The Brid~es of Madison Count)'
werd hij, in de rol van bejaarde foto4
graaf, verliefd op eell boerin die uitein-
delijk toch voor haar gezin koos
(l\leryl Streep).

In Absolute Power \"t'rrast Easrw()od
zijn miljoenen jonge en oudere fans op-
nieuw als een lllan die offióeel ,Uil Je
\.erkeerde kant vall Je \\Tt staat, maar
die moreel uiteindelijk met kop en
schouders hlijkt uit tc steken hoven zijn
directe opponent, nota hene de pn:si-
dcm van Je VS!
Nu \vas het ima)-\o van een figuur als Je
president van Je VS na ,Ie Jood van
Kcnnedy, toell eT tal van onverkwikke~
lijkhcJcn ,Uil het li<.:htkwamen, al aar-
dig :lan inflatie onderhevIg. ma,lr
Absolute POWl'r doet ,Luf nog een tlinke
schq) bovenop.
EasrwooJ speelt Je erudiete ÎuwclcnJicf
I.urher \Vhirncy die, na een jarenlange
gevallgt'nissrraf, Je slag van zijn Ir\,{,ll
\vil slaan voordat hij definitief sropt. Hl)
is ook van plan om dan eindelijk de rda-
tie met zijn enige dochtet weer re hetstel-
len. Kate \'Vhitney (Lauta Linney) I~ JU-
ri~te, en ahsoluut niet gecharmeerd van
de manier waarop haar vader lijn brood
verdient.
De ~role slag moet plaarsvlllden ten hui-
lt' van \'Valter Suil ivan, een van de njk-
ste mannen van Amerika. Sulli\'an is op
reis met zjjn jOll~e vrouw, dus de kraak
nug geen mocilijkh"den opleveren voor
een meester als \'('hitney,
.\'I<lar al~ hij hezig is kostlM<lrheden uit
de kluis in de sbapk.lmer van Sullivan
bij elkaar te zoàrn, wordt hij gestoord
doordat de vrouw des huizes, Christy
Sulhvan, plotseling binnenkoll1t in ge-
zelschap van een dronken man. \\'hitney
schiet een zijkamertje in, om te ontdek-
ken dat hij via een t'enzijdigt, spiegel het
tafereel in dt' slaapkam"r kan gade~laal\.
AI snel \wet hij niet wat hij erger vindt:
dat Christy door haar ;unhiddcr op tTn
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uitermate ~rove manier \vordt helq~end
en zdfs afgeranseld, of h"t feit dat dt' &t-
der ziln eigen presiJellt, AI;lIl RidllllOnd
is (schitterende rol \-;m Gene Hackman),
Terwijl hij vol afgrijzen TOekijkt, weet de
vrouw et'Tl bndopener tc grijpen die ze
haar belager in de arm ~tct'kr. Op dat
momel1t springen er twee \'"iligheids-
agenten te voorschilTl, en schicr"n haar
neer. [n d" verwarring die J.larop volgt,
wen Lurht'r te ontkomen. I{ij IKeft nog
snel de briefupener Illeegq;ri,t: h"t be.
wij,stuk wa,H de willgheids'lgeml'll la-
ter wanhopig naar lUllen zoek"n, De
chief of staf{ (judy Davis) \wzim in al-
lerijl "en \.erhaal \\,urhij de preSlllcm
buiten schot blijft, en de dief van de
moord op de vrouw van Sullivan wordt
hcschuldigd.
I.mher begrijpt dat vluchten de enige
oplossing is, tot hij op hct vliegveld bij
toeval "en nieuwsuitzending 1.let,Daarin
condoleert dt, president de treurende
w"duwnaar (ook nog een~ t'en goed"
vriend van hem, die hem fmancleel gt'-
s!eund heeft tildens zijn v"rkiezingscam-
pagnl.') met zijn verlies, t'll heiooft dat d"
dader hoc dan ook opge,poord en be-
recht zal worden. Op dat moment wim
Luth"rs gevoel voor rechtvaardigheiJ
her van ,ijn overlevingsdrang.
Seth Frank, l'en zeer ervaren detective
die door de overheid wordt inge"ha-
keld, komt al snel tot Je condusie dat de
dief dl" getuige moet zijn ~eweest van de
mourd, w"r w,I'Hschijnlijk 1.lIth"r
\Vhitlll')' is, een man voor wil' Ilij 11l IÎjn
hart respect "n sympathie voelt. Van di.
I'erse kanten begim het nt't zich ogen.
schijnlijk rond Luther te sluitl'll, maar
dankzij een ,ulltal slimme (rn, eerlijk i~
""rlijk, soms wd wat erg ollwaarschijn-

lijkc) m,ltlOeuvres weet hij ,ijll achter-
volgers vourtdurend 0\) het verket'rJe
spoor te zetten, Uin'lllt e1ijk vallen all"
stukje~ op hun plaat,: de presidellt
wordt openlijk aan d" paal genageld, dt'
relatie tussen Lutht'f en Kat" komt ook
weer g(wd, en Kat" krijgt zelfs Iers moois
met detective Seth hank.
Absolute Power IS lil de ecr~t" plaats een
intelligent gem,ukte ,tcticfilm met ""n
sent' superieur" rollen, maM tegelijker-
tijd vormt het verhaal een sruk 1Il,I;lt-
schappijkritiek dat uiNekt'ntl in dc hui.
dlge tiidJasr. 'Zodra ik h"t script ondn
ogen ha gekregen, vond ik h"t got'd',
aldus r"gisst'urlhoofdrolspeler East-
wood, 'Lurher, de nun die ik sped, is
bezig de dingen lil zijn I"ven op een rij te
zett"n, voord,n hIJ /leh voorbereidt op
een rustige laatste periode. Juist dan is
hij g"tuige van een moord, en vervolgens
blijkt hij de hoofdverdachte. Lother leeft
volgens een hepa3ld" code, t'n lil dit' zin
is hij een fatsoenlijk mens" aldus
Eastwood. '\'\lant hij mag dan een illhre.
kn zijn, Ct'n moord heeft hIJ nog nooit
~epleegd, en dat lOl! hij ook nooit dIlelI.
Ook ht,t feit dat hij graag WCt'rop goede
voet met zijn dochter wil komen is ""n
verrassend aspect in het karakter van
I.urhcr. liet publiek heeft volgens mij
genoe~ van vlakke, simpel geschre\""11
personages. Luther is een misdadiger
met heel mt'melijke kanten:
Ahsolur" Power is opnit,uw een film die
lIIaakt dat jt' alweer reikll;ll,.end naar d"
volgende van Eastwootl uitkijkt. En
voor lemanJ die "r al mel:r dan vt'"rtig
jaar op h"cft ,.iut'Tl, is dat ""n hele pres-
tatie,



Johnny Depp debuteert als regisseur

THEBRAVE

Je ziel aan de duivel verkopen is een ding, maar daadwerkelijk besluiten om
je leven te ~c1dc te maken is nog iets heel anders. Johnny Dcpp. succesvol ac-
leur in voornamelijk onorthodoxe films als CryBahy, Edward Seissorhands.
Arizona Drcams, \Vhat's Eating Gilbert Grape en Don Juan de Mareo, kom
voor zijn regie-debuut Thc Ura\'c van Grcgory ,\1cDonald, dat hij samen
met zijn broer D.P. Dcpp bewerkte tot scenario. In deze eersrc eigen film
speelt hij ook zelf de hoofdrol.

Leollorc 1"/1/ O{l::"clillld

Hi] wordt onrvan~en in tTn cnorme,
verlatcn bhnek !én helanJt via gan~!én
en liften uitellldehjk lil C!éngrote kelder-
flllmt('. Daar wordt hl] alken gelatl'n
mct el'lJ oude lllan Hl t'en rolstoel cne
.\kCilfthy, Jie hem een kort en JuiJehjk
voorstel Joer: \'ijfti~Jui/"elld Jollar voor
I.ijn leven, Hij kriigt een voorschot lllee,
nl;lar moet zich cen wel,k later komen
melden voor her inlossl'n \'an de belofte.
Opeens realiseert Raphael zich dat lijn
HOUWveel van hem heeft moeten \Trdu-
rcn, !én dat hIj zlln kinderen V('f\VJar-
loosd heeft. In dit ultieme offer ligt lIJn
('rnge kans om dat nog enigszins ~oed re
lll,lken. want III het ~cwone Icvcn zal
hem dat !looit lukken, \Ja het rnaC<lbl"re
hezoek ,un de r,tadseIachtige ,\kCarthy
h,ust Raphael zich met zijn voorschot
llaar huis. Zijn \TOUWis 'lanvankelijk
leer adnrTdochtig OVrTdie plotselin~!é
rijkdom. want Raphael strooit met ~eld.
,\laar de kinderen lijn llolgelukkl~ lllet
hun llll'uwe le\TIl, en met de aam!;ll;ht
VJn hUIl V,H!cr. :\1, Raphael op l'l'Il
avond her hek dorp VerSIl'rtmet lichrjes.
ell n vervolgens l'en ~ro()t fcest voor ,tlle
hewol1ers aan vastknoopt, laat ook lijn
vrouw llch W,ta~ heto\eren door de her"
boren Raphael, en geett de liefde op-
nieuw een kans, R,lphael op lijn beurt
geniet van de opgl'hlol'ide gem'~l'nhelll
vall zlin vrouw, en van de relatie met
zl]n zoon en dochter ,he hij IJUpas echt
lijkt te ontlkkken. EinJelijk is hij de
man en v,Hkr dit' hil ,tltijd h,td willen
lIJn,
Thc Br;t\e is el"n \'erh,ul \'01 symholiek.
.\kCarthy staat model voor een eigen-
tijds soort Faust, of ,terker nog. de
Engel des Doods. En de vuilnlShclt w,ur
"Ior~an{()\\'n \"Jn bl'staar. suggereert
l'en vervuildc wereld wa,tf miljoenen
menscn wanhopig proheren een hest,un
aan tc onriellt'll, Raphael I.df hl'seft p,lS
hoc gelukkig hij in kite was als dat ~e-
luk eindig is ~ewordeIl, Ik rest van het
geld, dat hl] zijn gezlJl na1a,tt. zaln: \er-
zekeren v,ln een hetcr besr,l,llI. m,lar
daat ,al hij zelf nier llleer hij zijn.
Johnny Derp doet lijn imago met dele
el'rstelill~ JJle eer aan. want als hij Je
film niet zelf gcmaakt had. dan had l'en
andere regisseur hem ongt'twljfdd voor
de hoofdrol willen hehhen. \Iet zijn
mooie. rom,mtis.:he uiterlijk weet lkpp
dl' hartverscheurende figuur van
Rapha,'1 uitstekend gt'st,llte te geven, Als
regisscuf lal hij voor zijn debuut met di-
fect eell Oscar krij~l'n. want Je film kent
l'en aam,ll veel te trage paSS<lges,en is
ook niet altijd cven duidelijk, .\bar hn
is tegelijk in hcm tt' \'fl]Zen ,bt hii lo'n
dichterlijk g('gn"en lCett geko/l'll om
lljn t,lIlden in te lett!én, Dl' \'flelHhellJp
die hij tijdens de opnamen van [)on Juan
de \bn:o met Illt'Jcspeler \LulOil
Bramlo sloot. resulteerde in l'en een kkl-
nl' rol van dl' gevierde veter,t,lll: lkando
spl'dt dl' rol van ,\lcCarthy, \Iet een
beetje tam,hic zou je je kunnen vuorstcl-
lell (bt de corpllkme n'n'ntigjarige
Bramlo et H'fsduikkehjk '"cel VOOfover
zou hehhen om weet in de schoenen van
de kn:lrpe. longe en veelhdovendl'
Johnny Depp te staal].

me vuilnishelt. D!éhewone['; scharrelen
er tussen hl't vUlIdat da~chjks mer Lu-
r!évrJchten te~di)k \\'()rdt aal1~eH)l'fll.
een soort hestJan bIJelkaar. De knappl\
trotse Raphael. dUldelijk \'Jn Indiaanst'
afkomst. heeft Ct'l1paar kn'r ~eletl'n en
loekt wanhopi~ ll,lar werk, Als hij op
een J,l~ Hl het café van ('en 1ll,1I1('en
,1Jres krijgt waar misschien werk re vin-
Jen is. stapr hij er op ,lf.

Als Je film hq;ll1t, is dl' hete walm van
her tafereel dat voor de toeschouwer op-
docmt, hijna \'oclhaar. ~I()rgantown.
hrt Mexicaanse grensplaatsje waar het
\Trhaal zich afspeelt, wordt omschrcn:n
als een plek waar het leven mTrkolllt op
langzaam doodgaan. Her krottencom-
plex waar hootdpersoon Raphael met
liln VTOI1Wt'n twee kHlJeren woont. IS
n,l. ~esitueerd ,lan de voet vall een t~nor-
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SLINGBLADE
Door zijn film Sling lIlade. die hij zelf
schn~cf l1,l<lrzijn eigen toneelstuk, werd
Billy Hol, Thortlton in ~éll klap be-
roemd, want hrr script levenJe hem dit
voorjaar n'n Oscar op. \'('at dat bete-
kent ondervond hij kort na die heuglijke
,bg: zijn nOtlw liet zich van hem schei-
den, diende een ,unklacht tegen hem in

wegens ITIlshan,kling. co nam w.'T\"ol-
gcns een aanhod van Playboy aan voor
een serie foto 's. Natuurlijk lll,lg geen en-
kele man ziin vrouw mishJ.nJdcn, na-
wurlijk kan her huwelijk al lang op
springen hebben geSfa,m. en als tTt1
vrouw in Playboy wil staan moet zc Jat
zelf wetetl. Maar als je een Oscar heht
gekregen. dan bell je in Amerika opeens
wJ()rpagin,lniellws voor alle dubieuze
bladen. en dan sllluit het publiek van je
meest persoonlijke ellende. En dat ter-
Wijl al die ranllge nieuwtjes haaks staan
op de schitterende, kleinschaligt: film
waarmee het allemaal hegOlI. WaTlT
Thornulll slleelt in Sling Bladt: de zon-
derling Kar, die ht:t grootste deel van
1.ljn leven In eCll TBS-kliniek heeft door-
gebr;Kht omdat hij twel' moorden heeft
gl'pkegd. Als hij ontslagen is, loopt hij
een kleine jongen tegen het lijf. Er ont-
staat een merkwaardige vriendschap
tussen het VHlt:goude kind en de kinder-
lijke man. Het joch blijkt veel proble-
men te hebht:n met de hardhandige aan-
bidder van zijn gescheiden moeder. De
situatie escaleert zodanig, dat Karl be-
sluit in te grijpen om te voorkomen lLn
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het kind liet zo'n Il'vell tegemoet gaat ,lh
hijzelf. Billy Bob Thomton zal het in
meer dan l'en opzicht niet makkelijk
krijgen de komende tijd, want lx'halve
dat zijn privélcvCll op straat hgt, Dll cr
met hooggespanlll'n vCTw;Khtingen
worden uitgekeken naar lijn vol).:ende
project. En dat kan ook knap ben,lu-
wend lijn ...

CAREER GIRLS
CarnT Girls is de ironische titel voor een
dubbdportret V<llltwee meiden die lich
na een wl'inig hoopgegevende start roch
weten op te werken TOtredelijk gesla'lg-
de burgers. De film. tIe niel1\vste van
.\Iike Leigh dil' met SeCTl'tsand Lies we-
relthnjd enorm V'l'eI succes oogstte, IS

een soms verm,tkehjke, va;lk schrijnende
mengeling v;ln heden en verledt:n, De
vriendinnen die de eerste \'ier j'lar van
hun 'carrière' samen hebben gewoond
l'n d,larna op l'igen kracht verder 7.ijn~l'-
gaan, w:n (,lkaat jan:1l later terug. Ze
h,llen herllll1t'rlllgen op, ontmo('[en
Tl1el1s~nuit hun l'erste jaren en nemen
aan het slot V,ln dl' film weer afscheid,
Cateer Gids doet sterk denken aan
N"aked, die de grote doorhraak van
Lt:igh inluidde ml't n'n Palm in Cannes:
de hoofdrersoTll'll I_ijnrauw. soms bijna
afsTOtelij - maar juist d,urdoor zeer le-
vensecht cn illTri~erend. Ot' film zal lang
niet zo breed aanslaan ,lis Secrers and
l.ies. maar de el.htt' bewonderaars ~'an
Leighs vaak onherkenbaar verpakte
pleidooien voor een mt:nselijker saml'n-
leving, wlk'll !-\enieten!

FOURBI

Ik Illeedllgenloze, t:tHlsumptievl' sanwn-
leving ;lnllo nu komt aan dl' orde lil Je
franstdlige film Fourbi \',1Il dl' Zwitser
:\];llll Tanner. l'll lbn v{lor;ll de rol van
dl' medi;l daarin. Til11l1er grijpt terug
!l,lar zijn film Ll Salamandre uit 19ï1,
in elk geval wat het thema IKtreft. Ook
in Fourbi staat een jonge vrouw centraal
die verdadlt wordt van eCIl moord,
lIl,ur hij gebrek aan hewijs niet wordt
vervolgd. Een snelle jongen van een
nieuwe televisie-station stuurt een scena-
rist op haar af om h'l,lT verhaal te be-
wcrkl'lI tot een nieuw soort televisie-
stunt. Ze wil echter niets aan hcm kwijt,
ondanks het royale voorschot dat ze in-
middels hl'dt opgesoupl'l'rd. Dan wordt
de actrice die haar moet gaan srelell, op
haar afgestuurd, Dat blijkt vee betn te
klikken. (-:('n duidelijke kop of stUrt
heeft de film niet. dl' kr,lcht schuilt \oor-
,11 in het ;lctcerwerk en in de bizarre cn
tegelijk herken hare siTUaties.

THETRUCE
Primo Levi was van oorsprong schei-
kundige. De Joodse Italiaan werd echter
als schrijv'er wereldberoemd met zijn ro-

mans over Zlln oorlogs-ervaringen, o.a.
in Auschwitz, Twet: van dit. boeken lijn
gecomprimeerd rot het scen,ulo voor
The Truce. \\;'e zi('n de hoofdpersoon
v;ln;lf het mOlllt.nt dat het concentratie-
kamp Auschwitz wordt bevrijd, DolbliJ
maar tegelijk stuurloos neemt de groep
overlt'vendell hezit van de nil'uwe situ-
atie. Levi. die ;unvankelijk mer een jon-
ge lotgenoot optrekt, moer al snel erva-
rcn dat er aan dl' kr,lJlkzinnigheid nog
lang ).:el'n einde i, gekomen. Er vol~l'n
nog maanden van de meest onwaar-
schiJnlijke ontllloctingen en otllzwl'rvin-
gen, stet'ds verder in o(lstl'hjke richting,
voordat hij eindelijk weer thuis is. De
ordeloosheid van Europa kort na de be-
vrijding wordt op el'n schrijnende maar
soms ook hilarische manier duidelijk in
dezr mooi vorm~egevt:n Odysser, waar-
in dl' .luuds/Amerikaanse acteur .John
Turturro een verrassende hoofdrol
spedt.
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Geo~.ge Sl\l1ler prijkt sinds liln juweel
Uu, n,ur eel! hoek V,lIl Hruee Ch;l(win,
voorgoed op mijn lijst favorieten . .\kt
de meLHldlOhekt' tr;lg(-ko(Jledie Dyillg
To Co Home l1U;lkte hij opnieuw een
kleine film voor fijnpronTrs . .\Ianuc!.
een Portugees die (f\ Am~terd,ll11 woont,
wordt doodgereden (in een schitterende
0Pl'l1l1lgss<.:ène), ZiJll geest kan t'<.:htt~r
p,IS ru,t vinden ,lis lijn geheente in de
grond rust waar hij werd geboren. Hij
s<.:hakdt lijn LUster Juha 111,die hij alletn
1'1;\ h;\Jr dromen dUidelijk km maken
wat dt, hedoeling is. Tegelijkertijd Luen
lijn twee hestc vrienden haar weten dat
Ie dl;"erfenis van h;lar overleden broer in
AmSlerdam moet komeIl ophalell. Die
erfenis stelt weinig voor. maar Julia
wordt wt'! verheid op .\lax, een vall de
vriendeIl. De hefde is weJerz.ijJs, en
.\lanut'! vreest dat hij lijn vaderland
nooit terug lal zicn .. :\andoenh]k gc-
specld, dromerig en speels ges..:hreven,
ell inmiddels hekroond met dril' kleine,
internationale pri]lt'n eu vertoond op
dertien fcstivals,

\

DYING ra GO HOME
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K()pl'nh,lgell als wctl'l1s..:happc1ijk ge-
s(hoold expert op het geh1l'd van
sneeuw l'n ij" Ze heeft IKh 111111of IlllTr
ol1tfermd ovt'f h,l;H lesj<Hig buurjonge-
tjl' kliah. Diens llHK,der drinkt hevig
sinds de raadseladuige dood \',111 haM
e..:htgeno()[, Dil' kwam om tijdell'i een
expeditit, waar Isaiah ook bi] was. Als
Isaiah op een d;lg \au 11et dak valt, kan
Smil1a niet gelon:n Jen z.ijn dood een 0(\-
geluk was, want her kind had hoogre-
\Tcn. Er llin meer dmgen dil' IC niet he"
grijpt. Zt~ gaat op ol1derloek uit en stuit
al snel op f",iten dit~ HTW(]ll'n llaar dl'
dood van l.ijn \'ader. D,lt hepaaldt,
hooggeplaatste figuren niet echt geluk-
kig zijn met Il;lar na~peurlllg{'n, wordt
h;lar t'<.:htn ook al snel duidl'lijk ... r\l
doel de lweede helft V;\(l de film \\';lt t'rg
denken ;l:ln l'en ;lnH1tuur van J.lllles
Bond, de liefhehlwr zal toch hest genie"
tl'n,

!
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S~IILLA'S SENSE OF SNOW

GORDEL VAN SMARAGD
Even/cer verra~scnd is Gordt'l V,lll
Srn;H,lf.!;d. de o)1cningsfilm '-Jll ht.[
:\'t"Jcrlanus hl111kstival in Utrecht. \Vie
fl'gisst:llT ()rI()V Scunkc keilt \',\l1 pro-
dukties ,lis Ik Smaak \<1n \'\',HeT.
l'crvola l"n Je enigvins mislukte maar
arnbiticlllC sLlpstidfilm Oh, Boy!, l'I1
van lijn tl.k'\'isic-scrie over hrckdWCIl
l'im, z,lllllct gauw een episdl, historisch
gefundeerd nJm<lnriSL"h dr,llll;\ \,111 zijn
hand H'TW,l(htCll. TOL"h is Gordel V,lIl
Smaragd l'en rragedll', tegell ha decor
\'all tien w()l'ligt' j,lrcn UiT de Neder-
lanJs/lndonesiscllC gCSo.;hlCdcllis. Thc()
Staats. dil' eT in Ilt;lIand Hlet vcd \';lll
weet Tl'maken, wordt ru,lT Indot1l.sl(' I.it"-
zundrn om op dl' rubherpLmt.lgc \'<111
zijn oom re gaan \\Trkell. !lij wordT cr
onmiddellijk \crlidd op Etm, dl: Illooie,
half Indolll:sisc11e HOUW van f krman
POllS, eigenaar \',111de !'\ederL1l1d~e ,0-
..:ii.'teit waar Ems zmgt. Als Je .J,lp,lnnl:rs
in 1')42 InJOI1l'sii.' bil1l1l'tl\"llIl'I1, is I [er-
IIUIl een ran de enste sla<.:htoffers. Ook
Theo wordt opgep'lkt, en EnlS \\'lTt al-
leen te voorkomen dat Illj wordt ver-
moord door voor de JJlunners een bor-
,kei te hegllll1l'll. ;";a de oorlog lrouwen
I,e, ma;n dl: liefde houdt uiteindelijk
geell ~l,\Ild, (;ordd Vall Smaragd is een
k!assleke film, •.hl' 111feite weinig toe-
voegt ;un een verha,11 ah Ot'roq.:, bl:hal-
\T d:n het in dit gl:v'll om n'l1 man l'n tTn
V[(lUW, lil pLl,ltS van om twee jeugd-
vrienden gaat, die hun rdatie uiteinde-
lijk lien qukiopen op de te grote politie-
ke en culturele verschillen lil hun achter-
grond. Pierre Bokl11;1 en Fsmt'e dt' la
Bretonlere spelen m()()ie IHlOfuf()llen,

Fen illtrig,'rende thrill",r die vooral dom
de lokatie een {'-,tr,l dimensie krilgt is
Smilla \ ScnSl' of Sn ow V;lll Hillc Augu,r.
Ik Smdla uit de titcl, knapI'" hooidrol
V,lIl de Britsl' J\llia ürl1lol1d, werd op
Groenland gt'horen, l11;ur wt'rkt in
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HET HUWELIJK VAN
EEN OLIFANT EN EEN DUIF
Diego Rivera en Frida Kahlo een legendarisch kunstenaarspaar
'Ei~cnlijk ;, het bijlOnJne in hel
hele srormachril-:c bestaan van
hrt paar Dil'go en Frid'l dat je
nauwt."lijks twee tllt:nscn zou
kunnen vinden die mCC"T van d-
ka,u vO:TSÇhil1endan dt"IC twee.
Allebei schcppcnd kumrcnaM en
allebei n'H.>lUljol1;lir. maar hun
>cheprcndc ,Hbcid en hun rno-
lutie staan lijnrecht lcgl'llun:r el.
kaar, zoal, ook hun idct"ën O\"cr

liddt', over geluk, over hlO[ Icl't'n
lelf lijnrecht Iq:cnon"r elkaar
Slaan
Tor dal' com:lusie komt Jean-
Matie Gustavc Le Clézin tcgcn
hl" einde van zijn dubhclbiogra-
fje 'Oiq,o en Frida' waarvan de
Nederlandse \'\,'rta1ing eerder dit
jaar uitkwam.
De lezn kan na de naan vooraf-
gaande paar honderd bhJdzijdcn
nauwt'lijks tot een andere slot-
som kumen: het zijn, me,le door
die enorme verschillen, buitenge-
woon bOl'iende, ja soms verbijs-
terende !en'ns, waarhij je je he-
trukken hem ~aan voelen, Dat is
v'ooral te Janken a:ln de in
Frankrijk hoog gewaarJ •.•nd •..Le
Cléliu (~ic(", 1940), Deze zeer
hereisde auteur woont al jaren
voor een dec1 in _\lexico en is
een groot k",nner van de precu-
lumbi:l;lllSe cultuur en de
:\liddcnamerikaanse ges,:hiedl'-
nis. ]Jat is lllooi meq:ennmen
v"or een goed begrip van ,Je
achtergronden en bedoc1ingen
van de kunst van Diego Rivera
(1886-1 ~57)en Frida Kahl"
(1907-1954),

Dicgo Rivera
Op S decemher 1886 wordt
Dil'go gehoren in het
l'.lcxicaanse mijnst •.•dje
GU:lnajU:lto . .'.leer dan door zijn
lll()("kr wordt hij di",p in de b,:-
boste hergen opgev"e,l door een
voedster, de Otomi-indiaanse
Amoni,t. Zo raakt hij van kinds-
af \'ertrouwd met de rui/'-e na.
tuurkrachten cn met dl" oeroude
uitoefl.'1ling van tovcril en krui-
dengeneeskunde. Deze 'precn-
lumhiaanse' opvoeding zal1.'n
hele leven een bron van inspira-
tie vormen van zijn schilder-
kunst voor het volk. I.e C1ê/.in;
'Als jongetje van zes wordt hij
de mas<.:utte v,11lde hordelen in
Guanajuato en op I.ijn lIe/'-ellde
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heeft hij zijn eers!l' seksuele cr.
nHing, met n'n jonge onJerwij-
zeres van de protest •.•mse school.
.\Iet tien j•.•.-.r J-:•••at hij Mar de
Acadernil' voor Schone Kunsten
San Car10s in :\lcxico.Stad, he-
zeten van het v'erlangen om te
schilderen en v'lSthesloten om
daario Ie slagen',
Tijden-; dil" academiejaren maakt
hij ook kennis met hl't werk van
dl' 11\,1ndie hij al .•zijn ware ker-
meester zal blijven heschouwen;
Pos;ld,I, de grootste rekenaar
van het l,indl" der 1ge eeuwen
vernieuwer \',HI de \'lllkskullst.
Vrl'n vergaapi hij zich aan diens
gral'ures van straattaferelen en
"pntprenten v'an pnlitió, prda.
ten, rc(;htcrs. gener,uls en hun
V'TOuwen, die hem doen denken
aan de tekeningen van
:\licheLmgdo, GOY:l of de kari.
katuren van Daul1lier. Tevens
maken I-e hern bewu,t van eell
tweede hlijn-ndl" inspiratiehron:
met z-Îjn eij.(en kumt l'l"n hijdr'lge
te Il'l'l'ren ,un de komende re,'o-
lution;tire strijd van de
.\h-xicaanse hoeren en arheiders



tegen hun gewapende onder~
drukking. Nog voor overigens in
Mexico de eerste grote volksre-
volutie ter wereld (1910-1917)
uitbreekt, zal de dan 23-jarige
Rivera met een studiebeurs naar
Madrid vertrekken. Later vestigt
hij zich in Parijs, in die jaren de
internationale hoofdstad van de
kunst. Daar maakt hil al voor de
Eerste Wereldoorlog deel uit van
de onstuimige groep van ver-
nieuwing zoekende kunstenaars
op Montparnasse: Picasso,
Braque, Gris, Picabia, Suutine en
zijn grootste kameraad
Modigliani.
Hij brengt de oorlogsjaren chao-
tisch hartstochtelijk door met
veel materiële armoede, geestelij-
ke verrijking en relationele bui-
tensporigheden. Le C1ézio vat
het zo samen: 'Kunst is voor
Diego, net als voor Modigliani,
geen luxe of decoratie. Kunst is
dan al heel zijn leven en voor de
kunst offert hij alles op: het le-
ven van anderen, het nastreven
van geluk en alle aardse verwor-
venheden.'

Frida Kahlo
Als Rivera in Mexico is terugge-
keerd kent de 14-jarige Frida
Kahlo 'de held van het ogenblik'
al uit de kranten en verhalen. In
1923 zoekt ze de beroemde schil-
der (en beruchte vrouwenverslin-
der) op wanneer hij op de stei-
gers werkt aan zijn gigantische
muurschilderingen in opdracht

van het ministerie van onderwijs.
'Uit deze ontmoetingen zal alles
ontstaan, in dit Mexico van na
de revolutie waarin zowel ge-
beurtenissen en zoveel ideeën op
elkaar stuiten en elkaar bevruch-
ten. Deze ontmoeting is het ook
die Diego's hele leven zal veran-
deren, het een dimensie zal geven
die hij zelf niet had kunnen be-
vroeden; deze ontmoeting zal
van dit jonge meisje een van de
meest oorspronkelijke en sterkste
persoonlijkheden van de moder-
ne kunst maken.'
Deze laatste constatering van Le
Clêzio mag dan zo zijn, maar er
is nog minstens één andere fun-
damentele hoeksteen onder
frida's monumentale persoon-
lijkheid. Dat is de ervaring van
het lijden, die al zo \"foeg haar
intrede in haar leven deed.
Kinderverlamming op zesjarige
leeftijd veroorzaakte een levens-
lange pijnlijke handicap aan
haar linkerbeen; 'Frida manke-
poot' scholden de schoolkinde-
ren haar na en ze leerde het iso-
lement van het anders-zijn ken-
nen .•\iaar het ergste zou nog
komen: op 17 september 1925
wordt in Mexico-Stad de hus
waarin Frida zit geramd door
een tram. De gevolgen zijn zo
verschrikkelijk, dat de amen
stomverbaasd zijn dat ze nog
leeft: 'haar wervelkolom is ter
hoogte van haar lendenen up
drie plaatsen gebroken, haar
heup is gebroken, evenals een
paar ribben; haar linkerbeen is

op elf plaatsen gebroken en haar
rechtervoet is verbrijzeld en ont-
wricht; haar linkerschouder is
uit de kom, haar bekken in drie
stukken gebroken. De stalen leu-
ning van de bus is dwars door
haar buik gegaan.' Als ze maan-
den later uit het ziekenhuis naar
huis mag moet ze in bed blijven.
Hoewel ze al een paar jaar oe-
fende op zelfponrcttcn, besluit
ze dan definitief haar verdere le-
ven aan het schilderen te wijden.
.Haar moeder laat een soort bal-
dakijn bouwen boven haar bed,
met een grote spiegel hij wijze
van hemel, zodat Frida zichzelf
kan zien en haar eigen model
kan zijn. Dit bed en deze spiegel
zullen Frida bij al haar werk ver-
gezellen ... '

Wanneer Frida in 1928 lid
wordt van de reM, de commu-
nistische partij van MexÎco, ne-
men haar comanen met Diego
Rivera alsook de wederzijdse
verliefdheid snel toe. Frida is
dan 21, Diego 42; hij heeh: vier
kinderen uit drie huwelilken en
is net weer gescheiden. In 1929
trouwen ze tegen de zin van haar
ouders, volgens Frida 'omdat
Diego communist was en omdat
hij volgens hen op een heel dikke
Breughelleek. Ze zeiden dat het
zou lijken op een huwelijk tus-
sen een olifant en een duif.'
Toen Diego traditioneel bij
Guillermo Kahlo om zijn doch-
ters hand kwam vragen, waar-
schuwde deze hem wel: 'Ze is
een occulte demon!'
Er volgen turbulente jaren voor
het stel, politiek, schilderkunstig
en relationeel. Frida ondergaat
niet alleen meerdere operaties,
abortussen en miskramen, maar
ook vernederingen door Diego's
voortdurende verhoudingen
(o.a. met haar jongere zus
Cristina). In de eerste helft van
de dertiger jaren \'erblijven bei-
den - zowel samen als apart; ook
Frida heeh: dan een aamallief-
desrelaties - veel in de V.S. voor
grote opdrachten, exposities en
voor Frida's operaties.
Terug in Mexico zal Frida begin
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1')J 7 haar 'blauwo: huis' ter he-
~ehikking stellen aan de nmf
Sralin gevlw,:hte Rll~~iS(herevo-
lutionair l.eon Trotski en zijn
\'ruuw ~atali,l Sedova. \X'anneer
op 14 mei 1940 de een;re
moordaanslag op Trotski plaats'
vindt, wordt ook Rivera ver-
dacht en hij duçht tijdelijk naar
San Fr:lIKisço. Toen de tweede
poging drie Jll'l'lndt'n later sb,lg-
dt' (Ramón Mercader sloeg
Trotski met l'ell ijshouweel de
schedel in) was Frida in alle sta-
ten, wam Ie verloor niet alleen
haar oudo: vriend, ma,lr was ook
bo:\'rio:ndmet de moordenaar. Ze
werd, nll"t hacu zus Cristina,
twee dagen gevangen gt'houdt'n
en wrhoord op wrdenking V:lII
medepliçhtigheid l"nIt' was woe-
dend (lP de afwezige Diegu, dit'
imlllt'rs Trotski naar ,\10:xico
had gehaald. Overigens was het
paar op dat moment ook for-
mC'l,1ges<.:ht'idt'n(sinds 6 no,'em-
bo:r 1939), maar toen Frid,1dic'
herfst eveneens naar San
l'ranciseo ging en Diego haar
vrot'g te ho:nrouwen, deden ze
dM op zijn 54ste \'erjaardag X
december 1940. Wel \'erhond lij
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aan haar toestt'lllming de voor-
waarden financieel voor zidlll:lf
te willen wrgl'n en geen sek>lIeel
çontaç[ meer te hebben, De in-
middds door slle<.:cwollcten-
toonsto:llingen in :\ew York en
r,lrijs alom o:rkende kllnstenare,
was op haar 33~te een maat-
s<.:happt'lijkonafhankelijke
vrouw geworden,

Liefde en kunst
Ook ten aanzi('n van haar kunst
stond Kahlu op on:tfh:lIlko:lilk-
hdd, in ParijS hcjubeld door dl'
grootStl' schilders. TJnguy,
l'ica"o, Kandimkr e.,I, - wt'n'te
lt' li.:h ahsoluut nio:tdoor Andre'
Breton te Imen inlijwn hij de sur.
realisten, zoals (Jok De Chirico,
I'içahia, in Belgii:!'alll Deh'aux
en in Nederland Eugt-lle Brands
lieh Vt'rletlm tego:ndo:annexa-
tiedrang ,'an de surrealistische
voorm,ln. Van hun ilm'l1e<.:tuc1e
wootd. ~I\bet"ldspel1cqesmoest
Frid:1wo:inighc"hhellen met de
uitheelding van dromen, nacht-
merries en Freudia'lIlsc symbolen
hield ze ziçh niet bezig; 'W<ll ik
uilbeddde, \Vasmijn werkelijk-
ho:id.' En Frida'~ werkelijkheid
wa, altijd haar actuele gemoed-
slUestalld, uwestal doordrongen
van piln, lijden, Z\liarte hUlllor en
ec"nZ:J:lmheid.
Meer dan de helft v<lnal haar
sehildnijen hc>taat uit zelfpot-
treIten; 'Ik schildc'r mezo:lfom.
dat ik veel tild alleen doorhreng
en omdat ik het motief bl.'ndat
ik het he~le ken.' In wel van
haar wo:rkdringt Diego door,
zelfs i, hij afgeheeld in sommige
zelfportretten, al, een derde oog
in haar voorhoofd.
Altijd W<'l'rgetlligt hida Kahlo
in heeld en woord \an h,I,1ralles

olll\"atundo:, verterendc"en
inspirerende liddt' \"(lOrdeze
man, Hoczeer hij jlles voor haar
hetekendo:, laat hijvoorheeld het
volgendl' çita;]t uit haar d:lghoek
zien;
'Diegn, begin
Diego, ~•.:hepper
Diego, mijn kind
Dicgo, mijn hruidt"gom
[)iq;o, schilder
Diego, mijn minnaar
Diegu, mijn ~çhtgen()ot
Diego, mijn vriend
[)iego, miln vader
lJiego, mijn moeder
Diego,ik
Diego, Universum,
Vo:rscheidenheid in cenhc'id.
Waarom It'g ik 1\.1ijnDiego~
Hij zal nooit van mij zijn.
Hij behoort allo:enziçhwlf toe',

I.e C1fzio lijkt \'oortdurend te
zot'ken naar V("rkIJring~nvoor
het oT1vcrklaarbart.'van die wel.
haa,t ho\"t'nmensl'!ijke liefde.
Dat hij er uiteraJrd niet uitkomt,
maakt zijn hoc"kgeen moment
mindo:r hoo:knd, Integendeel,
zijn visie en al zijn informatie
maakt het kijken naar afht't'ldin-
gen \'an de kunstwerken onk
sto:edsfa"cinetender.
'Gl'('n enkel stel is 7.Ó verenigd in
hun s<.:heppend('arbeid dan dl'ze
twee. Diego's schilderingen ziln
.1('uitdrukking van zijn go:nie-

een mysterieulO:dwingo:nde
kracht, el.'noverlevingsinstincr
waardoor onder zijn pemelt'n
\'ormo:n, gedaanto:n o:n\'ooral he-
wegingen ontstaan, mensenmas.
sa's die op elkaar botsl'n enli-
chamen die naar voren stormen,
Zijn genie, dat is frida in hC'Ill,
haar blik, haar wil, haar helder.
ziendheid.(,.,) Frid:1verenigt Ijch
met Diego in de schilderkunst, in
de ,dlCpping van I.ijn werk, Ze
ziet door zijn ogen, voelt via lijn
lintuigen, raadt zijn gedachten,
I.e is Diego, en Diego is in haar
alsof Ie ho:min haar liçhaam
draagt.'
Vngelijken we dit hutste çita,1t
van Le C1bio meI dat waarmee
dit anikellwgon, dan lijkt het
een en ander haaks op elkaar te
staan. Toçh is dat slechts ,chijn-
baar, eerder maakt hel nog een,
duidelijk hoezeer dele beide
mensenIllet al hun tegenstrijdig-
heden tcgelijk complemcntair èn
onafhanko:lijk waren en dat ook
wi,ten. Elk van ht'n vcrenigde
man o:nvrouw in zichz('lf, ('n in
het hewllSt/ijn van dat unieko:
gege\'en ~tilllulecrden ICclkaar
steeds weer in het scheppen \';]n
grote lijdlo/e kunstwerken. Of
die ook zouden zijn ontstaan
zondet dat huw('lijk tussc'n dc'
duif o:nde olifanl 7.<\1wel altijd
t't'n raadsd hlijven.
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c.,bruikl~ lilc.aruur
j." ••-Mari. Gust"ve iA' CJhi", Diego e••
F,itUt. D.grs~hi.d •••is M" ••••Irgm.
CÛJris~hPtul,. Vert. M",,,, Noo.dm" ••.
Uitg. D.Geus. BreCÛJ1997. G.iII. G.b.
220 bh. f 39,90.
H"yd ••• Hm'er", F.ida - Ee•• bioK'''fie
"" ••Frid" K"hlo. Vert. juk. T,tults.
Uitg.Cont4ct, AmsterCÛJm1992. G.m.
520blt.f69,90.
R"utUt jami" F,itUt K"hlo. e.n vrouw.
V.rt. M".",,,,,. Gossii'.
Uiig. D.Geus, B,.d" 1991,
Ge••te ••po~kel 2/, 1994. 365 bit.
f 15,•.
A ••dr." K.tt.nn"",n: F.id" Kab/". Lud
en h"rtsto~ht. Ven. Wil BO<'st"".Uitg.
T<1$~h.,,/LibrcTO,Ke••lenlHedell993,
Gem. 96 bit. (D. iIIu.tr"ti •• bi; dit
artik.1 ti;••vnl, overgenom"" uit dit
boek.

Bij",hriften illll<lra,i«,
l-F,itUt Kahlo:hid<1.n Di.go River".
1931

2.Det"il uit River,,'. mu •••schilderi"g
B"I"'d. v"n de ,.v,,/uti., 1923/28. {••
h.t midd ••• is FritUt<1{g.be.1din 'ood-
tw"rt. PCM .kI.di; w"p"" uitd.lmd
vour d. kJimemtn;d.

3-Zrlfportr.t op d. S''''' 1IOSSffl M.xico
'n d. VS, /932. I••een rote ;••rk en met
ern M.xi~tulns v"'SS.t;. SllUItern "mhi.
v"I•••le F,id" voor e••• in twe.in gede.l-
d. we,.ld, d. historische, door natu ••r_
geweld ••• n"luur/ijkt le"""sryc1us be-
paalde Mexicaa ••se n. de dode, door
I«h"iek g.domi ••••rd.
Noo.tUtmerikaanse wereld.

4.F,itUt (21) mDieg" (42) vo'" b••n buo
welijk. (foto 1928)

5-F,itUt Kahl" met I.• "n T'otski. (foto
1937)

6-Det,,;J uil Rive,,,', mu ••rscbildering
Droom l'"n .e ••wnCÛJgmidd<1gin bet
Alamed"park, 1947/48. Hi; beeldt bun
m~der.kind.relatie uil: de ;onge Dirgo
.taat b"nd in band m.t de d",,J m
FriCÛJst""t met •• n yi".yanKsymbool in
d•• ne b""d.n legr d. a"der. be.cher-
mend op tiJn "bouder.

7-De twee F.ida's. 1939. Zo verwerkie
F,ida bun «beiding: de Mexi"""".e
Frida in Tebua ••"kledi ••g (r.áts) werd
do"r Dieg" tuinbed"". b"". Europese
k""1 versm""d.n te probeert tUtn ""k
de "der ,'"n h.t linker bart <1{ t. klem-
men om d""dbloeden te voorkom.n.

8-De sebroke" tuil. 1944. F.iCÛJ'sg•••.
tondbeid ~...,.Iecht•• deen te morst ee"
SI"le" korUI drage••.z., ubild •• de een
op ""I. p"'''tse" g.brok'''I""ische •••il
die htul, kapoll<' ,uggeg'''''t symboli-
seert; baar ope ••gespleten {ich""m e••de
scbeurm i••hel kale la••d verbeelde ••
blUlrliiden en .e"UJamb.id.

9-Diego en ik, 1949. hid ••schilderd.
dIJ d"nk ••• portr.t. met I,anen en de
la"g~ h"•• n wurgmd om d. ""Is. toen
Diego een schanCÛJ••lvrrwrkkend. ver-
bouding kreeg met filmster Maria Filix.

10.De lirfde.",,,,,rmi ••g U"" het u"iver.

sum, de aarde (Mexico), ,k, Diego en
m•••eer Xólotl, 1949. Frid" "bildert
tichul{ vaak in de moedm'ol met
Diego. Verde, vrel.lementrn v"n
Oudmexic""nu mytbologi., d"g en
""cht, c''''''' mlUl", de voede"de a"rd•••.
godin Cih""c04tl." d. [tuui"t/i.hond
meneer Xó/otl. een ["voriet huisdiern.
de bew<Jkervan hel doden,i;k.

II.Zelfpo,tret mrt dr.jU<ln Farill,
/951. hida's arts e" goede vriend dr.
F"rill kon ook sleehts m,I/(,..kkm lo-
pen. D.patiin! •• ~},ildrrt m.t bl~d.n
gebruikt baa, bart al. p"let.
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SEMCO.STIjL
In 7-ijn oock SEf\.ICO-Stijl be-
s..:hrijil Je ault'UT RicarJ"
SemieT, eigenaar en directeur
can Cl'n machindahrick in
Brazilii.', hOl' hij het LOI;:CnaamJc
imrapcncllT'>Ch"p (een grote zelf-
~lanJigl1l"iJvan de medewer-
kas) imont om gdciddijk lo~
re knrrd.'n .'an (,Cll traditiollo;-d
bedrijf nwt ,'.'11 piramidale suu,;.
tuur, naar een onJuncming

.U • EGO I OKTOBER 1997

waar mcJcwnkcrs meer im'lm'J
krijgt'IJ op hun eigen werk en ha-
zen niet meer zo h.llig zijn.
Ik hUTt"H1nalic van SE\lCO
met twaalf managcmCnl1agcn
wordt leruAAcbr;lChllnt drie"en
eell nieuwe (Jq~anisatin{ructllllr
ontworpen die gcha\cnd is op
heweeglijke. cou(l'llfri,t,hc cir-
kels in plaats van Ct'n ,trak hic.'-
rarchi~<:he piramide.
Verandcringsm,llI;lgcrncnt. hel
leidinAA(,\,(,1l;l;ln veT;lndl'ringen
in de onderrH;min~, is l'l'n :KtU'
cel onderwerp. Immers in deze
tijd ondergaat de ma'tbd]'lppij
alkrlei "l'ranJeringl'n W,I,HOP
het ht'drijfsleven tijdig moet in-
,pden. Hl.t ~aal daarhij nil'l al-
leen om nieuwe markten, maar
ook om re..:hnologi...:!le H'rnieu-
wingen en nieuwc wcrkncmer,
die een andere aanpak Hrei,en.
D,],ubij zijn dt, kwalit<'it VM]de
organisatic, .Ic bedrijfscultuur cn

de kwaliteil van Je kidin~even-
Je dl;"l'oorn;I;lm,ll' faCIOH'ndie
Je verandcringen moeten he-
werk'l<:lligl'n, [n ll'gemtdling
tot wat vaak wordt hewn~rJ is
het management niet in de eerste
plaats uit op Iwt mah'n 1,111een
zo groo! mogelilke wimt, In de
<'erste p1a,us i, '1'll1d.lChtvoor dl'
mcnselilke factor in de organisa-
til' V,ll1belang. En die menselijke
f.1Ctorwordt gl'dicnJ door OTl<a-
nisalieveranderingen die tege-
mOl.tkotl1t'n a,m het wdbevin-
Ut'tl van de men, in de organiS;l-
tit" Van de bl'drijfslt'iding wordt
dan ook verwacht Jat zij het
vermog<'n hedt om haar mede-
werkns tt' adivnl'n en te stimu-
leren. Immers, managemenr is
nier ,l11dersdan tezamen meI an-
deren goede re,ultaten berl.iken.
Semler bereikt llileindeli;k l.ijn
d"el door de directie nwerh"of-
.lig ICm,lken en \'an de mede-

wnkers wordt \"t'rwach! dat lij
zich flexibel lullen inzl'lten, Dl'
zogenaamde intrapreneuring
doet lijn intree. De medewt.'fker'
wonleIl door financiële partici-
p'ltie aan de ond<'rnl'ming ge-
bunden en de g,l11gnaar de heurs
behoort tot de mogelijkheden.
Aan dl;"h,md van stlldie en van
de praktijk zijn zes gedral<ingen
\',m dl;"manager v'lstgestl;"ld die
het ideale benaderen. Zij maken
dt,e1llit van l'en geh.mtecrde
\Ianagement Effeeti.-it<'its
Analyse'(:'vIEA I:
lt" De leidingge.-endl;"n l.ulll;"n
hun ml'dewerkers duidelijk moe-
ten maken wat van hen wordl
l"erw<1cht.
2e Van een sueeesrijke leidingge-
I'end<' mo<'t worden verwacht
dar hij of zii \eramwoordelijk i,
.-oor de kwalileit van de mede-
werkers, hun pre~tatie, <.:nhun
werkomsta ndigheden .
Je De effl;"cti<'n'l<'idingg<'ven..le
zal zich intensief hezighouden
lIlet ht.'t stellen van doeleinden
en crvoor zorgen dat die doelen
ook worden hercik!.
4'0'Als tegenwicht tt'gen re,ul.
taatgericht denken en werken
moeten leidinggevenden een in-
voelend vermogen hebhen. Zij
zullen l.ich mot'ten inlewn in de
hehoeften en de I<e\"oelen~V;ll\
hun mcdewerkers .
.ie Leidinggevenden 1lI11enzich
ook met het werk I"an Je mede-
werkers moeten hezighnuden,
Dil nit'l in de eer,t<' pla;lls Olll
corrigl'rend op te treden, maar
om goed op dl;"hoogte tl' lijn
I'an ..lt'gang .-an zaken.
6e Leidinggevenden lullen lich
I<'nSlolll' moeten bemoe,en met
Je pre,utie, van hun medewer-
kers. :-Jeg,uie,"e kritiek m.lg
d'l,lrbij zo llodig l1il'l worden ge-
schuwd.

Dl' nudige verzelf~tanJiging, een
gevolg \'an de grole lllondigheid
en de hogerl' opleiding '-,11]de
werkm'mer is een factor waar-
mee iedere rn'l1lal<et tI;"m,]kl;"n
krijgt. Dl' org,lnbat;e lal zich
d'laraan moeten aanpassen.
:-':ergens is dat zo goed !Ot uit-
drukking gehracht als in de
IIra7.ilia.lnsl' lll;1Chincl,lhriek I'all
Ri~',uJ() SemIer. Het l'l"Tdient
dan ook aanhe\elinl< dat het
:'\cderLllldse llMn,lgcment a,ln-
Jacht aan deze omwikkeling he-
slt'ed!. Zo niet dan lal niet al-
leen ons bedrijfsleven el'n ach.
lerstMld oplopen die niet gt'mak-
kelijk in te halen is.
Vanuit ver...:hillende hWIH1<'n
vernomen, dat di! boek ook
.-oor militairen interessant is.
SemIer, Ricardo: SL\1CO-stijl.
uil het Engl'Js vertaald door
:'\ico Kuipers Uirg.[k I\oekerij.
Amsterdam 1<)96 f .U,.iO
(FW)



NOODKREET
Als je aan dil hoek hegint, ver-
get( je te Sbrt'll en te eten tOl je
het ht'bt t;itgdt'lcn! sçhreef dt'
I'hibdc'lphia Jhily ;\lews, En ik
kan dat alleen 1ll:1aronders<,:hrij-
ven. Gary Devun hC'dt inder-
da:1d de g.IVt'om een I'erh,ulw

op te h"uwen ,Ln het it- van 11<:(
begin tot 11l't"iud in z'n greep
houd!.
\'('annt'er Callie :\kKenn:l een
rdatie met :\Iakolm IUlOJCS he-
gint wc,'t 7(; nins van lijn al-ho
lergrond . .\lakolm heeft all.:,
voor haM U'TT en is Je rakelt'
cl-hrgcnoot. Na kurte rijJ trou-

wen ze. Tijdens de hu-
wdijk,tl'is ontdekt
Callie dat ze worden
achterlolgd. De man
die zi,"h bch'nJ m,I,lk,
als Preston HafW()oJ
zegt de "aJu te lijn
van .\1<11.:01111. I lij he-
weert dat 7e groot g"'-
vJar loopt omdat
.\lakoJm ,'en haittcri-
ge gl'sluordt" moordt'-
naar is. Callie wil dl:l_('
a'lmijgingcn niet gl'lo-
\'<:11 maar l'rnloll
Harw"oJ duwt haM
een dossin in handen
wal ze wel mm't gdo-
\'<:n, En ,lis &w ouk
nog haar best\: vrien-
Jen \TrmoorJ word"n
gevunden komt eell
nachtnwrric tot len'n ..
Noodkrc('t; G,JrY
DenlIl. Uitg. Van
I fulkema &
\'i;',tn'nd"rf: I I"uten,
J997.1Jll hll. f 19,')0
lEK)

LEVEND BEWIJS
lnspet.teur Charlie Rl'snkk st:l:lt
""or de te1.1kde dader te vinden
die recds diverse rnannc'n heeft
l~werkt met Cl'n mes, \X'<Ulrwer
een n"g levend sL1cht"ffer ge-
vouden wordt hoopt hij de laak
snel op te kunnen lossen. Helaas

ontsnapt de man
uit het ziekenhuis
nog v"oor ReSlJil.:k
hem heeft kunnen
ondervragen,
Resni.-k zal moeten
wadllen op een
volgend slaçhl-
(lffn ..
Tegelijkerrijd kriil't
hij de opdracht de
schrijfstl"r Cathy
Jonlan te bescher-
men omdat l.ij
schriftelijk be-
dreigd wordt me[
,-Icdood, De brief-
S<.:hrij\"Crgeeft ,Ian
Cath" te "l"rmoor-
den ~p de wijze zo-
als persOlI,lges in
haar boeken om
het levl..n kOllwll ..
De twee 1,lken drei-
g,'n Resnick - ge-
phugd door een
nijpen,ltekort aan
per,onecl - hoven

het hoofd te grol'ien. De fdule
ge\'olgen kunnen niet lanl' uit-
blijn ..n.
El'n pral.:htig Charlie Remick-
rnvsterie, dat de lezer rijkhal-
le;ld uit 1.,11btl'n zien naar de
volgende H.lfvey.
le\"Cnd Bt'\vijs: -'ohn Harvey.
Uitgewrij Bzztoh, Dcn I "lag
1997.208 hll f 29,';0 (EK)

1944-1994. GREPEN UIT DE HISTORIE
50 JAAR VROUW IN DE KONINKLIJKE LANDMACHT.

Jl.:n met naam en funnil' ge-
nocmd. Toch maakt dat het
boek niet uitsluitend een zui\"t'r
:\ilL V.-\ documellt, het toont
eerder l'en re,p •.'çtl'ollt' en trotst'
wijn' van herinneren l'n memo-
rt'rt'n van !-ij/ondert' Houwen in
hii:wndere functies in minstens
lO t>ijzondt'fe tijden van 1944
tot 1994.
Voor geïnteresseerden is het
bllt'k te hestellm bij:
.\lw. E. Staf
Aart V<lnJer Lel'L1wenkadl' 79
22741.1'\ Voorburg.
"mten: incluisief verzending
f.20.00.

.~oj<'l:uvrouw in de Koninklijke
Landmacht. Uitg'll'e van de
Vc'reniging Vrouwdijke
II.lilitairen Koninklijke
Landm'l(;ht. 2 I6 p,lg.

In het voorwoord schrijft '\111',
F.. Staf. 1.1>:01 V(lor Hijwndere
Diensten b.d, Dit boekjl' is geen
wetenschappdilk hish>risd1e Ju-
nnnent, macH hopdijk hiedt het
vel.'llt't'splaier t'n dierbare her.
Inneflngl'n.
Voor degenen die gt'Ïmcresseerd
zijn in de hi,torie ",Hl de vrouw
binnen de KoninkliJke
I.andllla.:ht is ht,t leker t't'n Ic-
zensll',lardig hOl'k, I~ijk gei'l1u~-
treerd met f"to's gedt het ,"lil,
een vcrr:1s'>t'lldbc'ekl van dt' "ele
taken en llit/entiingen die \'TOU-
wen sinds SO jaar uitl'ot'fen hin-
ne11til' Lllldm,Kht organisatie.
Ik d,lIlIes waren ft'cds bel rok-
kt'n bij de uitzendingen naar de
Oost in L94S. Ze waren ook in
Kore,1 en ;-.Jit'uw-(;uirlt'a, In
Lih'\llon l'n natuurlijk ook ril de
huidige uitzendgebiedell.
Ge/ien vanuit dl' commotie die
heden ten dagc nogal el'lIS wil
uitbreken als het g,l,1t over HOU-
I\'t'n binnt'n .Ic' Landma.:ht, is dit
boek ,','n heerlijke verademing
en rt'lativeen het Joor dl' histori-
s.:he ,'ontext t'n de nu.:htere ma-
nil'r van ~chrij\'en,
Vt'el \'fouwehjke milit,lÎren
vooral uit de :\IILV:\ tijd, WOf-

î)
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NIEUWE RAAD LIEDEN BIJ DEFENSIE
Geplaatst op het Coornherthuis en de Schoolbataljons in Steenwijk en Oirschot

ANIT A WITTEN
leder mens is zo uniek

Ik hen geboren in 1<)50, getrouwd en
heb I zoon (26 jaar)
TijdcllS mijn opleiding aan het
Humanistisch Opleidin!-\s imriruut in
Utrecht was ik al bijzonder geinrcn:s-
s{'crd in gt>dctincerdcn. Beetje vTeemde
afwlJkLTlg misschicll, maar ,LH IS voer
voor psychologen.
Sinds In';! werk ik in ht't HUlS van
Bewaring ~dc Fkrg" lil Arnhem. Ik Joe
(JccJ) daM g,'sprebgroercn voor de gc-
dl'fineerden en va,lk komen cl,uT vr,lgCI1
aan de orde \VaaT mensen in eell per-
soonlijk contact met de raadsvrouw nog
wel eens over door \villcn praten.
Ik vind werkt'Tl met menwIl ontzettend
leuk. Ieder 1Il1.'tlSis zo uniek en achtn IC'
der lir WlTT CCIl hcd l'lgcn verhaal en ge-
sdllcdcnis.lk heb gemerkt in de loop der
j;ln:n lJat ml'nsen graag vertellen over
wat hen in het leven he:lÎf;houdt.waar
sterke en mitl(ler sterke kanten liggen en
hoc zc d.urml'e mn kunnen gaan,
Ik vlJld het hcel ~p,ml1l'lld om dl' gck-
geilheid te hebbcn l'l'n iaar I~wg mijn
dienstl'n te kunnen aanbieden aJn cen
ander werkveld dan Justirie.
Dit soort 'job-rntation' is ervoor be-
(joeld 0111 eellS van werkplek te verande-
ren otJldat jc soms ook wel dreIgt vast te
roesten.
De wereld van Ddrnsie i~ onbehnd
voor tJl(';mijn l.oon hoefde net niet meer
voor zijn nUlllmcr op te komen en zelf
hen ik ook llooit opgeroepen.(!) Nu ga
ik dein voor een jaar het team in hl,t
Coornherthuis H'rsterken, J\I;loHde eer-
ste [lla,wd zal ik nog vooral bezig zijn
om kaZl'rtH'Ste beloekell om te horen, te
zien. te voelen en mc in te leven in het k-
\'cn vall de mensen. zowel dl' BBT-ers als
alle anderen die in dit stukje maatschap-
pij werken en WOllen,

]4. EGO I OKTOBEI{ 1997

PAUL SMITS
Zo eenvoudig is dat

"hp1 n,l,1111i~ Paul Smirs rn ik ben per I
augusTlts j.l. als raadsman tt1 (burger)
dienst bij ddellSie .. \Ioll1eJlted worli ik
nog ingl'werkt, Vanaf eind september
lal ik voor het schoolhataljon in
Sleenwijk werken. Voordat ik in dienst
kW'1I11hii defensil' ben ik t1ldl' gewnd.
heidszorg \wrkzaam geweest. De over-
gang !I,1oHdefensie is groot. maar daar-
mee ook een uitdaging, "lip1 werk i ,1f-
wisselend ('n d,lt spreekt mii enorm a,111,
\~felmoet ik nog wennen aan alk regel-
tjes. afspraken en atkornngetl bl] defen-
sie. Voor erV<H("nmilitairen zijn die heel
gewoon. echter voor een nieuwkoml'f
soms lllocilijk tc bq;riipen. la,lt staan te
onthouden. Desondanks ra,lk ik er in-
midliels mee H'rtrol1\\'l1. Hl"t aardige
van mIJn \'ak is dat her absoluut ni(,t
moeilijk te hegriipen is waar dc functic
zich op ridH. Het gaat voor l'en belang-
rijk deel OTllpersoonlijke hn-sties di('
militairen voor zichzelf van helang vin-
den. Dan k.m van alle~ betreffen, zoals
je toekomst. ie plaats in de groep. je rela-
tie met je familie, enlovoort. lh,ltH)Or.
tllaat ook om gewoon eens kennis te ma-
ken. kun je me hereiken via het hureau
van de Gn'srelijke Verzorging V,lIl de
JOh,lIl van den Kornputkazerne, Zo ee11-
voudif; is dat.

1•.•-

I

LOEK DE LEEUW

Samenwerking is belangrijk

Ik ben 53 j,lar. gl,trlluwd en heh een
zoon (24 iaar) en l'en dochter (21 iaar)
die heiden op kamer~ wonen, Ooit ben
ik JieTlStplichtif; soldaat geweest 1tl Ede
bij dl' VcrhindingsTroepen. ;\1;Jrcheren
was 'Somseen fant,l~tische ervarinj.\, Her
gaf me 't gevoel \'an opgaan in dl' tTl,lssa
\'an 11l'tpdmoll, D(' heleving d,u ie sa-
men 'Sterk was: een stevig genlCl van
"mannen ('n macht".
1\'a ian"n!ang in het onderwijs werk-
I.aam te zijn geweest, ben ik in de gevan-
genis gaan werken als hum<lnistiso.:h
raadsman, I)a~lr heh ik ver~chiHende
oud-leerlingen weer ontmoet, die gedeti-
neerd zaten. Steevast zeiden le: "He, zit
u ook hier? En hoehlng moet u nog?"
I),lnkl.ij een ~oede regeling kan ik voor
een iaar in de krijgsmadH \\'l'rketl. Na
18 jaar ~rvaring bij Justitie lijkt het me
een vertrissende uitdaging om in Oir-
schot op her sehoolhatalion Raadsman
te ûjn. In ons werk vind ik sanll'nwer-
king en communicatie met alle hclang-
hebhende beroepsgroepen heel belang-
rijk. liet kan bo\'('ndien net die meer-
waarde gevcn waardoor je met tnCl'r zin
,lan het werk ga,tt en hliitt.
Ik hen heel benieuwd luar Je
Kriigsm<lcht nieuwe stijl.



I.

"Ik hou zoveel ~'an haar
ik wil graag dat ze gelukkig is.
Ik laat haar volkomen vrij.
Ze moet doen wat ze zelf wil,
het is haar leven."

Vind jij dit "houden van"?

Die ander volkomen Hij laten,
lijkt dat niet op on\'erschilligheid~
Is dat niet onverschilligheid~

Houden in tweevoud

2.
"Ik hou zoveel van haar,
ik wil graag dat ze gelukkig is.
Daarom geef ik veel aanwijzingen.
Ze moet doen wat ik wil,
want ik weet wat het beste voor haar is."

Vind jij dit "houden van"~

Die ander \'oorschrijven wat goed \'oor
haar/hem is,
lijkt dat niet op pure onderdrukking?
Is dat niet onderdrukking:

Raadslieden - waar en wie

Houden van iemand~
Wat is dat eigenlijkt
Hoe Hij laat ik iemand:
Waarvoor ben ik vcrannvoordelijk:

Houden van,
hoe moet dat?

Steven

Bureau

Oir>eho{
Oin.•.:ho{
Schaar,Ix'rgcn
Den Helder
Stt"enwijk
Curaçau
Den Iield ••r
Den Heldcr
Utrecht (Kmar)
Assen
8red,l!\Veert
Doorn

S{'"edorf
Ermelo
Rheindahlen
Amer~ft>ort
Su'enwijk
\'olkel/De 1'.",1
Ed,
Woensdrtx:ht
s....edori
l.eeuwarden
Ronerdam

(IOaam

1.L. Ommy) !kijer
1..1..1'. de l.eeuw
J. (Jacquesf van d,'lI Blink
c.c. (Tincke) Dckk..-r-Hundling
A,B. (Adri) vall DellTZ{,"1l
M.J. (Marias) van Dorp
J. U''''p) Flokstra
R. P. (Roh) Geen",
J.J. Uaap) Gcuze
W.A. (Bart) HClchrij
C. (Carinel van Hinte
A.H.T. (Ad) Hornis
J.1\1. U,,,,,t) ,'an L.lIlgen
B.J.T. (!kn) van der Linden
8.:\1. (Bn'rnoud) :\!ooj{'"n
J.G.J. (Jan) Nams
K.S. (Kces) ROl_a
I'.G. (l'aul) Smi"
G. (Gerard) Snel,
:\1. i:\larijke) van dl' STigçhel. Wijngaard
J. P. (joke) van Srraall'n
j.W'.F. Uan) Slliman
G.J. (GerriT) \'Iimlra
:\t.c. (Marl) Vogels

Telefoon bureau MDTN Telefoon privé

040.2624697 • 06 - 549 - 4697 073-6445711
040-2624697 • 06 - 549 - 4697 0418-673703
026-3H278 112776 • 06 - 564 - 2776 0575-530937
0223.652820 • 06 - 209 - 56820 0299-403525
0521-348194 .06 - 532 -1l194 0522-262273
00-59994637136 00-59994658948
0255.516282 .06-219-5282 072-5747508
0223-65240.1 • 06 - 209 - 52089 0223-644487
OH-357J741 0.10-234.1235
0592-35857.1 .06-541-11573 0516-513579
076.5274911 •.0495-582811 0499.57184.1
0.l43-47121O .06-202-764 0.10.2937808

0317.410205
004942817510, t'l. 228512286 .06-594-2285 00-49476173578
0341.477723 .06 - 5.1.1-7723 0.15-6234907
00.49216155111114 00-49.24345995
033-4606663/4607698 .06-500-7051 020.6323785
0521-348750/348754 .06-532-8754 0521.343384
0493-598871 .06-509-8871 024.3229069
0.~18.6111258 .06-67l:l-125S 0318.591675
0164.69297712654 010-4362192
00-4942817510, lST2285 • 06 - 594 . 2285 00-4942818445
058.2346826 .06.519-6826 0S11.472385
010-4539341/281 .06-213-341/281 0118.629844

l-I<>ofdkrijgsmachT-
raadsman
Plv. HkRl\!

Coornherlhuis
(raadsman)
(raad~vrouw)
(raad~vrnllw)
(ra"d'HoIlW)

J.I'. (j'''''T) de Vries
J.J. Uoan) :\lerl'n,

K. (Klazil'n) ,'an Brandwijk-Wihjl'r

J. (Jan) Jen Boer
K. (Kar{'"n) Joachim
l.I'. (Irma) Ouwehand.J;lCobs
A.S.F:. (AniTa) W'incn

030-6914436
0.JO-69144]6

030.6914060
030.6914060
030-6914060 of 6920906

026.3519188
026-3629745

via hureau HkR'\-1

0]21-3189]4
020-4904824
0334557722
0343-454645

EGO I OKTOBER t 997 - 35



]6. FCO.• IOKTOIH~R 1997


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036

