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Binnen afzienbare tijd \'alt cr in het kader van de bezuinigingswoede bij de-
fensie ook een beslissing te verwachten inzake hel vooflbeslaan van hel
Centraal Mililair Hospitaal.
Het ziekenhui, zou zeker niet zo snel een onderwerp voor het redactioneel
commentaar zijn geweest, al, ik onlangs niet zelf in had gelegen. In eer,le
instantie besliastig om, al, je in het Zuiden woont, helemaal in Utrecht op
een ziekenzaal te moeten gaan liggen. Zeker i, dat het j:;eval voor op en
neer rijdende familieleden. Een aantal on~ewen,le ko~ten brenj:;t dat ook
no~ met zich mee. Het ~aat dan niet alleen om de kilometervergoedin~, die
de bezoekende familieleden kunnen krijgen, maar (Jok om een behoorlijke
hoeveelheid arbeidsuren die verloren ~aat al, gevolg \'an reistijden V(lor on-
derzoeken, controles en dergelijke. Je hoeft echt geen econoom te zijn om te
begrijpen, dolt cr bij afnemende middelen ook naar dolt relatief kleine en du-
re ziekenhuis in Utrecht wordt gekeken.

Er vah echter wel wal meer IC le~gen over het CJ\lH d<ln rekenmeesters
doorgaans plegen te doen. Misschien krijg je daar echter pas goed zicht op
al, je cr noodgedwongen een aantal dagen llloetliggen. TegenO\'er me lag
een nog jonge BRT-cr. In hel voormalig Joegoslavië was hij op een land~
mijn gereden mei zijn auto. Hij was cr -gelet de foto's van hel ongeval. niet
eem ongenadig van afgekomen. Met een gebroken kuitbeen en een kapotte
hiel waren lijn \"Ooruitzichten op volledig herstel gelukkig nog j:;oed. Hec1
anders bleek dat nJOr die jonge ex~onderofficier, die hem op kwam zoeken.
Hij moest één van zijn onderhenen missen. Ook op een mijn terecht geko-
men.
Hetzelfde overkwam die jonge luitenatll die opgenomen werd op de dag,
dat ik naar huis mochl. Hij 7.al het ook verder moeten doen met een prothe-
,e.

Even voor mijn eigen operatie had ik nog een ge~prek met de anesthesist.
Ben ie al uitgezonden geweest, was de vraag. Binnenkort was hij aan de
beurt; hij had alle reden om er te~enop te zien, toevallig had hij cr die nacht
zelfs over gedroomd. Niet zo verwonderlijk echter bij alle fysieke ellende,
die hem de laatste tijd vanuit de uitzendgebieden had gepasseerd.
Ook nog even Iwee sergeatll-majoors aan het bed ~ehad. Het komende
halfjaar was Bosnië eveneens voor hen de werkplek.

Inhoud In het kader van per,onec1szorg en heel specifiek voor de uiIzendingspro-
blematiek heeft hel Cl\lH een meerwaarde. Er i, sprake \'.10 een betrokken-
heid en specifieke deskundigheid die niet mcl elders te halen valt.
Daarnaa,t lijkt het voor de krii~smacht van bc1ang om medisch specialislen
in huis te hebben die net wat andere dingen kunnen dan alleen blindedarm-
operalies verrichten. Bedoeld wordt de bijzondere kennis en va.lrdigheden
die van belang zijn \"Oor militairen in uitlendgebieden.
Een niet door economen te berekenen meerwaarde betreft ook de ,feer van
het ziekenhuis. Zeker als ie militaire verwondingen hebt (en dan mag je
ook aan psychiatrie denken) kan hel heel wat betekenen om in een "her-
kennende" wereld te revalideren. In dezelfde sfeer zijn cr zeker no~ meer
argumenten te heden ken om vooral niet al te eenvoudig (up grond van uit-
sluitend financiële argumenten) het ziekenhui, te laren verdwijnen.
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Het voormalig PTT gebouw in Srebrenica is de plaats waar leden
van UNCIVl'OL (United Nations Civil Policc) hun intrek hebben
genomen. Met één van hen, Peter Gaardse, praat ik over de taak-
en doelstelling van UNCIVPOL in deze enclave. Verder ben ik
geintresseerd in zijn motivatie voor dit werk, opgedane frustraties
en eventuele arbeidsvreugde.
De zesendertigjarige Deen Peter Gaardse is gehoren en getogen in
Randers. Deze middelgrote plaats met 65000 inwoners is gelegen
op Jutland, het vasteland van Denemarken. Hij is getrouwd en
heeft een dochter van vier en een loon van één jaar. Peter Gaardse
aan het woord.

"Net al~ Nederland kent Denemarken
de dienstplicht. Na het behalen van m'n
middelbare schooldiploma in 1978 be-
sluit ik m'n oproep niet af te wachten,
maar meld me vervroegd vrijwillig aan.
De eerste drie maanden krijg ik ecn alge-
mene infanterie-opleiding. Daarna volgt
een plaatsing bij de militaire politie 'lOOf
de duur van vijftien maanden. Hier
wordt de kiem gelegd voor m'n latere
poliriecarrière.

In 1980 solliciteer ik bij de Deense poli-
tie en word aangenomen. Iedereen doet
dezelfde opleiding in Kopenhagen. Er is
dus geen speciale opleiding voor politie-
officieren. De eerste acht maanden zit je
in de schoolbanken, daarna word je een
jaar op straat [os gelaten. Na de straat.
dienst ga je weer voor acht maanden de
schoolbanken in. Ten slotte doe je nog
een cursus bij de mobiele eenheid. Je
heht er dan drie jaar opzitten en als je al-
les gehaald hebt, mag je jezelf politie-
agent noemen en krijg je een vast dienst-
verband.

In 1985 krij!; ik de kans naar m'n ge-
boorteplaats Randers terug te keren en
een ~ervolgcutsus te doen ..A!s ik slaag,
ben Ik hoofd van alle geumformeerde
politiemensen op het buro. Dit lukt en ik
ma!; mezelf commissaris noemen. Aan
het hoofd van de niet-geüniformeerde
dienst staat ook een commissaris. Boven
ons tweeen staar de hoofdcommissaris.
Hij is echter geen politieman maar een
jutist.

Politiemensen in Denemarken worden
goedbetaald yergeleken met korpsen uit
andere landen. We hebben net als jullie
een 38 uri!;e werkweek. '\Iinstens even
belangrijk is om:c goede naam bij het
publiek. Natuurlijk kijkt men in
Kopenhagen anders naar ons dan op her
platteland. Net als de hoofdsteden van
andere landen kent Kopenhagen een be-
hoorlijke harddrugs problematiek en
natuurlijk het fenomcen kraken. In mijn
woonplaats valt het allemaal nog wel
mee. We worden voornamelijk gecon-
fronteerd met akoholproblcmatiek,
softdrugs, gewclplegingen en diefstal.
Een ander, jullie ook niet onbekend,
prohleem zijn de grote aantallen asiel-
zoekers. Het probleem is de administra-
tieve afhandeling, die op steeds meer
manuren heslag gaat leggen. Hierdoor
blijven andere werkzaamhedcn liggen.

In 1992 verzoekt de VN de Deense rege-
ring politiemensen voor UNICIVPOL te

leveren. Het zal de eerste keer worden
dar de Deense politie in het buitenland
opereere. Voorlopig zal men allecn in
voormalig Joegoslavië opereren, alhoe-
wel er op dir moment sprake yan is drie
man te leveren voor uitzending naar
Halti. :'>li(>riedere polirieman komr in
a.lnmerking voor uitzending. De eisen
voor uitzending zijn: renminste tien jaar

ervaring al politieman/wouw, daarnaast
een goede mondelinge en schriftelijke
heheersing van de Engelse taal. In totaal
leveren we nu elk half jaar vijfendertig
man voor ex-Joegoslavië. Naast een
\'N-toelage ontvangen we van de
Deense regering nog een honus en is 011-

ze werkplek hij terugkomst gegaran-
deerd. Allemaal leuke voordelen maar
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\'oor mlJ geen reden om uitgezonden te
worden.

Een uitzending betekent voor mij erva-
ring opdoen in de breedste zin \'an het
woord, zoals: politiemensen van andere
landen ontmoelCn en het bijhouden van
je talen. Wat ook meespeelt, is dat ik als
dienstplichtige m'n kans als VN soldaat
in Cyprus gemist heb. Beschouw dit
maar als een inhaalmanoeuvre.

In het begin heb ik met een Oekraïner en
twee Canadezen gewerkt. Nu werk ik
met een Deense collega, een Zweed en
een Noor. Een behoorlijk Scandinavisch
gezelschap dus, Overigens is dit niet
mijn eerste uitzending. Van september
1992 tot maart 1993 was ik gestatio-
neerd in de Krajina, een stuk Kroatië on-
der Servische controle. Deze eerste uit-
zending lijkt in de verste \'erte niet op de
tweede. In de Krajina werkten we met
Servische politiemensen die goed opge-
leid waren, wat de samenwerking ten
goede kwam. Daarnaast was de situatie
vrij stabiel, niet alleen politiek maat ook
materieel gezien. Er was bijvoorbeeld
electra, stromend water en voldoende
voedsel. Pas in januari 1993 nam de
spanning toe, toen de Kroaten tot de
aanval over gingen. De militairen namen
het civiele politie-apparaat o\'er en wil-
den niet dat huitenstaanders in casu de
UNCIVPOL zich met hen bemoeiden.
Doordat wc ons eigenlijke werk niet
meer konden doen, besloten we hulpor-
ganisaties als UNHCR te helpen. Door
onze bekendheid met het ge"ied, de situ-
atie en de inwoners, wisten wij feilloos
waar en wie hulp nodig hadden.

Onze taakstelling wat SrebrenÎca betreft
is het "monitoren" van het locale poli-
tie-apparatuur. Concreet betekent dit

dat wij cr op moeten letten dat de locale
politie de mensenrechten respecteert. In
dat kader bezoeken wc ook éénmaal in
de week de gevangenis in Srebrenica.
Het probleem met de rechtspraak is dat
er maar één rechter is met hele beperkte
bevoegheden.
Een soort kantonrechter. De rechter, die
bevoegd is moordzaken te behandelen,
zetelt in Tuzla. Aangezien Tuzla huiten
de enclave ligt, is er geen mogelijheid om
dergelijke zware gevallen voor te laten
komen. Omdat je verdachten niet einde-
loos wnder proces in de hak kan hou-
den, worden sommige moordenaars
weer vrijgelaten. Zij moeten echter wel
werkzaamheden voor de Obstina (ge-
meenteraad) verrichten, zodat er nog
enig toezicht is op hun bewegingen,
Alleen moordenaars met een psychopa-
tische inslag zijn van enige bewegings-
vrijheid uitgezonderd.

Een andere taak van UNCIVPOL is het
geven van adviezen aan de locale politie.
Dit is geen luxe, want maar tien procent
van de 150 politiemensen is als zodanig
opgeleid. Door deze mensen als alsnog
op te leiden enJof bij te scholen, help je
indirect ook de burgerbe\'olking in deze
enclave. Als laatste taak kan ik het hel-
pen van hulporganisaties als UNHCR
noemen, Omdat wij het hele gehied en
de mensen kennen, kunnen we exact
aangeven wie wat waar nodig heeft.
Deze informatie krijgen de hulporgani-
saties van ons.

Diefstal is het meest voorkomende ver-
grijp in de enclave waar 40.000 mensen,
voornamelijk vluchtelingen, onder soms
erbarmelijke omstandigheden op elkaar
zitten. Wat het meest van elkaar gesto-
len wordt, zijn schape!l. Ook Dutchbat
blijft niet gevrijwaard van diefstal, al be-

treft het hier geen schapen, maar diesel,
kleding of voedsel. Allemaal zaken die
hier voor de bevolking schaars zijn.
Zware delicten als moord komen regel-
matig voor. Acht moorden in de afgelo-
pen drie maanden. Er zijn per slot van
rekening wapens genoeg. Wat opvalt
zijn de zogenaamde moorden uit passie,
Laatst heeft iemand zichzelf en een
vrouw met een handgranaat opgebla-
zen, louter en alleen omdat zij een huwe-
lijksaanzoek afwees. Daarnaast vinden
er ook zelfmoorden plaats. De uitzicht-
loze situatie zal daar ongetwijfeld mee te
maken hebben. Gezien de omstandighe-
den hebben wc een redelijke oplossings-
percentage van misdrijven.
Binnen de enclave kunnen we overal ko-
men, ook op plaatsen waar de VN troe-
pen en de UNMO's niet kunnen komen.
Dit heeft te maken met het feit dat we
puur civiel zijn en dus geen enkele be-
dteigingen votmen. Wat wel frustrerend
is dat we buiten de enclave geen bewe-
gingsvrijheid hebben. We moeten 72 uur
van te voren een verzoek indienen om de
enclave in of uit te gaan, hetzelfde geldt
voor goederen.

Apri11995 heb ik m'n zes maanden er
op zitten, Twee keer naar voormalig
Joegoslavië vind ik wel genoeg.
Misschien dat ik later nog wel een keer
voor zes maanden uitgezonden wil wor-
den, maar dan naar een ander land. M'n
vrouwen kindeten worden gelukkig
goed opgevangen door onze wederzijdse
ouders. Met die wetenschap hou ik het
hier wel uit, anders was ik thnis geble-
ven. Gek hè, dat je eerst uitgezonden
moet worden om er achter te komen dat
het thuisfront het meest belangrijke in je
leven is. Vroeger was ik meer ambitieus,
carrière-gericht. "
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De United Nations Militairy Obsef\'ers (UNMO) van de enclave
Srebrenica zijn in hetzelfde gebouw gehuisgevest als UNCIVPOL.
Dit voormalig PIT gebouw ligt op een steenworp afstand van de
textielfabriek waarin de Bravo-compagnie haar intrek heeft geno-
men. Gezien de afstand is het dus niet verwonderlijk dat ik kapitein
Jan van Dool tegen het lijf loop. Omdat hij de eerste UNl\itO is die ik
in dit gebied tegenkom, hen ik benieuwd naar zijn ervaringen. Maar
eerst wil ik iets meer weten over zijn achtergrond.

"Ik ben 31 jaar, getrouwd en woonach-
tig in Bleskensgraaf (Z.H.). Onze zoon
is bijna 1 jaar oud. Ddt is ook de reden
dat ik nu op vrijwillige hasis uirgl'wll-
dm ben. Hoc ouder je kinderen zijn, des
TC moeilijker is het om 6 maanden van
huis te zijn, niet alleen voor jezelf maar
ook voor je vrouwen kind. Voor een
eventuele volgende uitzending zou ik me
weef vrijwillig opgeven, zodat ik zelf de
ptuts en de tijd kan bepalen.
Als ik in 1986 van de sportacademie
kom. moet ik voor m'n nummer in
dienst. Ik eindig als pelotonscomman-
dant bij de artillerieschool in Breda.
Omdat ik eigenlijk geen gymleraar wil
worden, opteer ik in 1988 vuor her
OCOSD. Als heroepsofficier L.O. sport
heb je meer mogelijkheden Jan een ge-
wone gymleraar. Je bent zelfstandig b~-
7.igen het is afwisselend. Daarnaast heb
je als officier nog e~n zekere carrière-
gang. Voor m'n uitzending was ik COlU-
mandant L.O. spongroep van de
5ee1igkazerne te Hreda. Weg~Ils d~ fusie
tussen de K1.1A en het OCO is mijn
werkplek opgeheven. Het is dus nog een
vraagteken waar ik straks te werk ge-
steld word .
.\1aar welke werkplek het ook wordt,
dele uitzend-ervaring zal altijd van pas
komen. Ik moet per slot vaIl rekening
jongens opleiden, waarvan een groot
deel al uitgezonden is geweest of nog een
uitzending tegemoet gaat. Ook qua le-
venservaring hoop ik verrijkt hil'fvan-
daan te komen.
De taak van een UN:\10 is het verzame-
len van informarie voor de VN aangaan-
de de strijdende p.lftij~n, de bevolking
en haar leefomstandigheden. Wij zijn
dus eigenlijk de oren en de ogen van de
V}.:. Verder nemen we deel aan lokale
onderhandelingen of assisteren we bij
onderhandelingen op een hoger niveau.
Een .lndere taak ligr op het gebied van
de hulpverlening, bijvoorbeeld het toe-
zicht houden bij het uitwisselen van de
krijgsgevangenen, med-evacs en assis~
tentie bij humanitaire konvooien. \'{re
hebben dan ook bijna e1kt, dag overleg
met de NGO's (non-gouvernementele
organisaties). De samenwerking met de-
ze organisaties is over het algemeen goed
te noemen.
Deze uitlending is mijn eerste en het be-
gint al goed. Ik zit net een maand in de
stad met de onmogelijk naam Hrcko, ge-
legen in de Posavina corridor (1'\.0.
Bosnië), als de NAVO het vliegveld in
Udbina (Krajina) bombardeert. De
Serven kunnen opeens onze veiligheid
niet meer garanderen en ""'e moeten het
gebied verlaten. \'{'e moeten alles meene-

men. Onze voettuigen zijn tot de nok toe
geladen. Even buiten Ikkro worden we
aangehouden door ge\vapende elemen-
{en. Ze zijn in burger, maar door hun
houding en handelwijze weet ik zeker
dat het militairen zijn.
Ze richten hun wapens op ons en we
worden gedwongen alles uit te laden.
All~t'll onze persoonlijke bezittingen
mogen we houden. Ze nemen ook nog
een Landrover mee, wel makkelijk als je
zoveel spullen mee moet nemen.
Verslagen gaan we op weg naar het UN-
:\IlO hoofdkwattier van seCfOr N.O. in
Tuzla. Voordat ik naar Srebrenica ga,
werk ik als dutr officer nog een maand
in Tuzla.
Als UN:\IIO werk je in een team, met al-
tijd verschillende nationaliteiten. Ook
hier in Srebrenica. De teamleader is een
Engelse majoot van de artillene.
Daarnaast is cr nog een Uraziliaanse ka-
pitein van de mariniers en een
Tsjechische luchtmachtoverste met een
tijdelijke majoorsrang, omdat zijn eigen
rang {e hoog is voor deze functie. Een
heel gemêleerd gezelschap dus, elk met

zl]n eigen normen, waarden en gebrui-
ken. Dat is dus best wel aanpassen. Wat
je wel merkt is dat summige UNMO"s
d()(~rcollega's niet vuor vol worden aan-
gezIen.
Met name Engelsen en Canadezen heb-
ben dat superieure gevoel.

Ilier in de enclave hebben we wekelijks
contact met de BIH (;\1oslims) en indien
nodig vaker. .\let de BSA (Serven) is het
contact slechts incidenteel. Zeker nu.
\'{'ant bij elke rotatie proberen ze wat
gebied van de enclave af te knabbelen.

D.lt betekent dat het nu in hun voordeel
is om /leen contact re hebben. Zij bepa-
len ze f wanneer le contact nodig vin-
den. Dat is wel eens frusterend. Vaak
denk je wat bereikt te hebben en een dag
later is alles we('r teruggedraaid, of door
omwikkelingen in de strijd, of door een
vent die geen toestemming krijgt van ho-
gerhand.

Een voordeel boven de reguliere VN
troepen is dat UN .•..•.tO's nog wel eens re-
sultaat zien. AI liggen deze successen
voornamelijk op humanitair gehied, en
niet zozeer in bemiddeling met strijden-
de partijen, althans in deze enclave. Zo
is er een lijst opgesteld met mensen die
om mnlische redenen geëvacueerd mo-
gen worden. Als UN.\10's houden wij
hier toezicht op. Toch een leuk succesje.
\\Tat de meeste indruk op me maakt is de
toestand van de bevolking hier.
Vanwege het grote aantal vluchtelingen
is de situatie hier erg schrijnend. In
Brcko waren ook vluchtelingen, maar
wat ik hier zie en tegenkom slaat alles,
zoiets heb ik in heel Bosnië nog niet ge.

zien. Op de vuilnisbelt laten mensen het
vuil gewoon over zich heen komen, als
de vuilniswagen komt lossen.
Vervolgens zoeken 7.e het eetbólre cr uit
en maken dat ze weg komen. Soms ont-
staan er verschrikkelijke vechtpartil'en.
Om dit te voorkomen rijdt de lob e po-
litie met de vuilniswagen mee. AI met al
een beelmensonterende situatie.
Het is jammer dat we dezelfde beperkin-
gen hebben als de reguliere VN-troepen.
We kunnen alleen maar aan de hulpor-
ganisaties doorgeven wie wat waar no-
dig heeft."
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Om in de enclave goed zijn taak te kunnen uitvoeren, maakt het bataljon
gebruik van ccn aantal specialisten die voor de duur van de uitzending aan
het bataljon zijn toegevoegd. Adjudant Ronaid Geval, ex-zeeman, 47

~

jaar, getrouwd. 1 dochter, is zo'n specialist. Hij is werkzaam bij
EDeKL (Explosieven OpruimmgsCommando Koninklijke Land-

macht) en geplaatst bij de EOD (Explosieven OpruimingsDienst). In
1967 is hij in dienst gekomen. Na de KMS belandde hij in de munitictcch-

nick en werd in Zaandam geplaatst bij de Mon (Munitie Onderzoekers
Dienst). Na 8 jaar kwam hij bij de EaD terecht in verband met uitbreiding van

deze dienst. Van assistent opruimer explosieven klom hij op tot ploegcomman-
dant ofwel opruimer explosieven. Specialistische cursussen deed hij in Engeland,

Duitsland en de Verenigde Staten. Binnenkort hoopt RonaId commandant van het persluchueam te worden. Een
team dat zich gaat bezighouden met NBC- en milieutechnische problemen. In de oprichting van dat team heeft hij
zelf als hobbyduiker een groot aandeel gehad. Ronaid Geval vertelt.

8 ..,
.. 0

I•••41
o ; ••

"Onze taak in Nederland is het ruimen
van gevonden blindgangers zowel op ci-
viel als militair terrein. Vervolgens het
ruimen van geïmproviseerde explosie-
ven, het zueken naar explosieven en het
bulk vernietigen van deze stoffen. 70%
van het werk is vuor rekening van
Binnenlandse Zaken, 20% voor Justitie
en maar 10% voor Defensie.

Als eenheid zijn we het meest parate un-
derdeel van de KL. We zijn 24 uur per
etmaal gedurende het hele jaar Înzet-
baar. Alleen met een hele hechte club is
dat te bereiken. En dat de club hecht is,
heb ik laatst nog mogen ondervinden. Ik
was een van de 97 man die vier dagen
lang onvrijwillig door de moslims werd
vastgehouden. Na aflonp van de 'gijze-
ling' hoorde ik dat ons huis in
Culemborg geevacueerd moest wurden
in verband met de watersnood. Thuis
werd de telefoon niet opgenomen. Op
dat moment stort je gewoon even in. Via
SITCEN heb ik gelukkig m'n vrouw
kunnen bereiken. Zij vertelde dat colle-
ga's van de EOD de hele keuken uitge-
bouwd hebben en alles naar boven ge-
bracht hebben. Nadat de dreiging over
was hebben ze alles weer ingebouwd en
op z'n plaats gezet. In één woord gewel-
dige collega's.

Wat je als ploegcommandam hij blijft is
je eerste conventionele of geïmproviseer-
de explosief en natuurlijk het eerste do-
delijke slachtoffer. In mijn geval was dat
een jongen van 18 jaar en een verzame-
laar. Hij dacht zelf munitie uit elkaar te
kunnen halen. Mis dus. Zoiets vergeet je
nooit meer. De mooiste klussen zijn de
V 1 en de vliegtuigbommen. Daar moet
veel aan gesleuteld worden en komt het
op je vakkennis aan. Het meest span-
nend zijn de geïmproviseerde explosie-
ven. Je hebt een koffertje en het tikt. Dat
geeft adrenaline. Je raakt cr aan ver-
slaafd. Je gaat iets uit elkaar sleutelen
wat een gestoorde in elkaar gesleuteld
heeft. Dat maakt je zo trots als een hond
met zeven lullen.

Het vak is niet ongevaarlijk. Elke
EOD'er kruipt één a tweemaal per jaar
door het oog van de naald. Dat houdt
het vak smeuï~. Toch is cr de afgelopen
17 jaar niet eén van ons verongelukt.
Natuurlijk komen er wel eens kleine on-
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~clukies voor. Meestal blijft het beperkt
tor brandwonden. Risico van het vak,
zullen wc maar zeMen. Om rÎsico's zo-
veel mogelijk te beperken, werken we al-
rijd met teams van minimaal twee man,
waarvan de mensen regelmatig gewis-
seld worden. Zo voorkom je dat je te-
veel op iemands handelingen gaat VC[-

trouwen. \'('(' werken ook niet met stan-
daard protocollen. Er zijn zoveel fa..:to-
ren die van invloed kunnen zijn, zoals
grondsoort. vochtigheid, soort projec-
tiel, windrichting, bebouwing etc. In fei-
te kriigen we alleen richtlijnen uitge-
reikt. Als assistent maak je gebruik van
de kennis- en ervarings()vcrdracht van je
commandant. Ervarend leren heet dat.
Ui[Cindc~ijk doet iedereen het op z'n ei-
gen mamer.

De EOD is nauw betrokken hii uitzen-
dinj,;en. We hebben momenteel teams in
Cambodja en in voormalig Joegoslavië
en cr staat er één op de rol voor Aruba.
De Nederlandst" EOD staat hoog op het
verlanglijstje van de VN, omdat elke
man van om alle aspecten van het EOD
vak heheerst. In veel andere landen is
(iat uigesplitst. In totaal kunnen van de

55 man ruimend personeel er 9 man uit-
gezonden worden.

Voor mij is het de eerste uitzending en ik
ben aangewezen. In wezen is onze taak
hier in de enclave Srebrenica niet anders
dan de ta.lk in l'\eJerIand. Ook hier zijn
we civiel en militair bezig. We zijn bij-
voorheeld hezig kinJeren af te leren om
projectielen bij de poort in ruil voor
snoep af te leveren. Ze krijgen pas snoep
als ze ons naar de plaats van het projec-
tiel hrengen, daarvoor geven we nu ook
les op scholen.

Een andere t.lak van ons is het vetken-
nen van nieuwe patrouilleroutes. Dit
doen wc samen met de commando's van
108 \Vaarneming en Verkenning-
compagnie. Spannend wordt het als je
een verdedigingsveld van Je Serven in-
loopr en hijna tegen een struikeldraaJ
loopt met daaraan stokmijnen beves-
tigd. Dat is wel even slikken. Een ander
incident hetreft de :-'lcrcedes die laatst
op een anti-tankmijn reed. Onze taak is
dan om Je directe omgeving van het on-
geluk te cOluroleren op mijnen, zodat
het slachtoffer gehorgen kan worden.

Gelukkij,; vielen in dit geval de wrwon-
dingen mee, mede door goede voor-
wrgs- en veiligheidsmaatregelen.
Daarnaast doen we sporenonderzoek.
Wc willen het type mijn idenrificeren en
weten hoelang zo'n mijn er al gelegen
heeft.
Omdat het vndedigingsvclden van de
strijdende partijen zijn, mogen de mijn-
envelden niet geruimd worden, ondanks
alle risico's voor mer name de plaatselij-
ke hevolking.
O,lt frustreert mc soms. hiaar daar staat
tej,;enover dat de mensen echt blij zijn als
je ze helpt, vooral kindercn reageren po-
sitief. Als hier ooit vrede komt, dan mo-
gen ze wel ~elijk een hele hoop EOO'ers
sturen anders heb je hier nog jaren lang
slachtoffers.
De meeste mijnenvelden zijn namelijk
niet in kaart gebracht, maar gewoon
neergegooid door de verschillende strij-
ders ..,

Raadsman Hart Häebri;

Srebrellica, februari 1995
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SPEELWOLVEN

"Het is een goede oplossing" zegt Johan Kuhlmann aarzelend, op de vraag
of hij de opvang van zijn twee kinderen in ccn ouderparticipatie-crèche
'leuk' vindt. Misschien ook wel cen vreemde vraag. over zo iets functioneels
als kinderopvang. Maar niettemin ook een gerechtvaardigde vraag, want
kiezen voor ccn ouderparticipatie-crèche. betekent een hoop investeren en
maar zien wat je cr aan tijd voor terug krijgt. Dat het meer oplevert dan tijd
voor jezelf en je werk, blijkt uit het verhaal dat Johan Kuhlmann doet over
het kinderdagverblijf "de Krakeling", waar zijn vierjarige zoon zijn eerste
jaren sleet en waar hij 'na enige aarzeling' nu toch ook zijn eenjarige dochter
heen laat gaan.

"Ouderparticipatie is eigenlijk een \w-
keerde term \'oor dit soort op\'ang. \'\'e
délen namelijk niet in de opvang van de
kinderen, we dócn alle op\'ang zelf. Er
zijn geen betaalde krachten. Niemand is
de haas, dat zijn wc gewoon 1.elf. Het
cordinatorsehap van de crèche rouleert
om de twee maanden onder de ouders.
Dat is een uitstekend systeem, iedereen
komt op die manier in aanraking met al-
le probk-men die cr spelen."
Wc moeten vooral niet denken dat hij
fanatiek aanhanger van ouderparticipa-
tie is:
"Voor OIlSwas het echt een noodsprong
om de kinderen naar de Krakeling te la-
ten gaan. Wachtlijsten op reguliere
crèches waren zo lang dat ze allang vol-
wassen zouden zijn geweest als ze einde-

lijk een plekje hadden gekregen . .\bar
allengs ben ik er wel gesteld up geraakt,
op deze vorm van kinderopvang.
We doen echt álles zelf. De dagdelen
draaiende houden, de organisatie,
schoonmaken, reparatie en inkoop van
speelgoed, noem maar op. Voor de ou-
ders betekent dat een dagdeel investeren
per week en zitting nemen in één van de
commissies, zoals de financiële commis-
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sie, de ruincommissie of de vrijwilligers-
commissie. Naast de inzet van ouders
hebben \ve namelijk ook eell stuk of tien
vrijwilligers nodig die ons bijstaan om
de kinderen een plezierige middag of
ochtend te bezorgen. We vergaderen
eens in de drie weken met zijn allen en
eens in de twee maanden moeten we
schoonmaken. Dat vind ik heel verve-
lend en ik probeer cr dan ook als het
even kan onderuit te komen." Guitig
lachje. "Nee hoor, dat schoonmaken
hoort cr gewoon bij."

• Echte deskundigen
Een groot \'oordeel van ouderparticipa-
tie is dat échte deskundigen de kinderen
opvangen, vindt Johan.

"'.\lisschien Îs het wel een heel ouder-
wets idee van me waarom ik ht,t leuk
vind dat onze kinderen door andere ou-
ders worden opgevangen. Alsof een
crècheleidster het niet goed zou kunnen.
..\-laar het geeft meerwaarde dat je el-
kaars kindeen opvangt, iedereen is per-
soonlijk hetrokken hij de kinderen en de
crèche. Ik vind het ook leuk dat er op de
Krakeling veel vaders zijn die zich mer

juhan KulJll1lallll is kunstenaar ell l1luakte
deu kast ~'oor dl' crèche 1.'(111 zi;1I kinderen

de opvoeding van hun kinderen beûg-
houden. In mijn persoonlijke omgeving
ken ik niet zoveel mannen die dar
doen." Is vaders inbreng toch anders?
"Tsss, nou daar heh ik niet zoveel over
re zeggen hoor. Alle stereoriepen klop-
pen vast wel. !\.1oeders tutten meer, va-
ders stoeien meer. Zou ik denken. Dat
zie je ook wel. .\iaar het is \'ooral voor
mij stimulerend om ook andere mannen
te ontmoeren die het, net als ik, belang-
rijk vinden om zich te bemoeien met bun
kinderen.
Bij onze eerste zoon beb ik de opvang
gedaan, dat wil zeggen dat ik elke
woensd.lgmiddag op de Krakeling sa-
men met een paar andere ouders twaalf
kinderen tussen de 0 en 4 in bedwang
hield. ,\.-lijn vriendin hield zich met de
andere taken bezig. Die houdt meer van
vergaderen dan van treinen bouwen,
poepluiers verschonen en verhaaltjes
voorlezen. Bij onze tweede hebhen we
de rollen omgedraaid."
On7ekerheid van jonge ouders? Johan
ziet zijn kans op wijzer worden in de ou-
derparticipatie.
"Dat ie als ouder zo intensief met kinde-
ren optrekt die net zo oud zijn als ie ei-
gen kinderen, daar leer je van. En het
geeft me bovendien een goed gevoel dat
we als ouders zelf onze problemen op-
lossen, dat ''ie daar niemand hij nodig
hebben, geen gemeente of bedrijf, geen

I.ufdie me vertelt dat mijn zoon al aardigeert torens bouwen en dat ik daar de
volgende les uit moet rrekken, niets.
Ik vind het wel beel moeilijk dat je zo in-
tensief met mensen moet samenwerken
die je niet liggen, en dat je steeds weer
over dezelfde dingen eindeloos moet ver-
gaderen.
Zullen we nu wel of niet papieren luiers
of wel of niet koffie van de wereldwin-
kel, of wel of nier stagiaires begeleiden?
Zullen we nou een plakstrip of klitte-
band onder de matten 1.etten? In een
vriiwilligersorganisatie die de Krakeling
in feite is, gaat dat nou eenmaal zo. En



daar moet je regen kunnen. En dan moet
het ook gezellig zijn."

• Meer dan opvang alleen
Dat het niet alleen hun werktijd is die de
ouders naar de Krakeling drijft, moge
duidelijk zijn. Ouders leren elkaar m
andere kindert'n kennen. Dat berekem
em heleboel.
~iet alleen dat je je kind even onbekom-
merd kan droppen bij een crèche-ouder
als je naar de tandarts moet, maar ook

begrip, meeleven, ondersteuning.
En een hoop plezier.
"D,larom gaan we ook ieder jaar met
zijn allen kamperen. "let de kinderen.
D:tn zetten we twintig temen op op een
scoutÎngterrein en stoken wc t'en week-
endlang een vuur.
Voor de kindcren is het heerlijk om ue
hele dag in het bos te rommelen en voor
ons is het lekker rustig. Dertig ouuers
die je kind goeu kennen. Dertig ouders
die min of meer vertrouwu zijn voor je
kind. Dertig paar ogen, dertig paar han-

den, dertig schoten en uertig mogelijke
speelwolven in het bos. ,.

Sabi'le Funneman

Noot I)an de redactie: De /\.wke/illg is een
Initiatie{ 1'l1nullders. Veel ouders urganise-
ren op kleine of grotere schaal eigen kinder-
upl'ang. Iedereen kali {'ClIdergelijk initi<.ltlef
lIemen. lid gaal dan eclJter niet om een "er-
keilde" opl'ung, zoals bedueld ill de defensie-
regditwell. Ol'er een "erh'nd" killderdag.
['erbli;' 111 Nijmeg{'II komt In de l'o/gellde
EGO een artikel.

KINDEROPVANG BIJ KLEN KMAR

Kinderopvang bij Defensie

Alvorens ouders. die gebruik maken van de kinderopvang-regelingen van
Defensie, aan het woord te laten, eerst een kort gesprek met de heer Jeroen
van den Corput. Hij is beleidsmedewerker arbeidsrecht bij de staf van het
Nationaal Commando În Gouda en coördineert de uitvoering van de rege-
ling kinderopvang voor KL en KJ\1AR. Jeroen van den Corput is vader van
een zoontje van drie en maakt zelf gebruik van de regeling. Hij beschikt dus
niet alleen OVeralle gegevens maar kent ook de praktijk.

• Groei
In oktober 1990 was de regeling kinder-
opvang operationeel. Omgerekend naar
volledige plaatsen (de meeste kinderen
gaan niet de hele weck naar kinderdag-
verblijf of gastouders) waren toen 4,8
"kindplaatsen" in gebruik.
Dat zijn cr nu zo'n 200, wat in de prak-
tijk betekent dat 334 kinderen van 320
ouders 'ij,l deze defensieregeling gebruik
maken van enige vorm van kinderop-
vang.

Oorspronkelijk was de regeling beuoeld
voot kinderen van 0-4 jaar. de opvang
werd verzorgd door erkende kinderdag-
verblijven of gastouder-projecten. Begin
vorig jaar is de regeling uitgebreid n,IM
buitenschoolse opvang: ook kinderen
die naar de basisschool gaan kutltlCtl nu
opgevangen worden ,lis ze uit school ko-
Illen via de regeling, èn als t:r de moge-
lijkheid voor is.
Buitenschoolse opvang IS nog lang niet
Hl alle plaatsen in Nederland voorhan-
den.
De krijgsmachtdelcn regelen apart de
kinderopvang. Bij de KI, is gekozen voor
ht,t uitbesteden van de uit'ioering aan
een organisatie, Humanitas, die deskun-
dig is op dit terrein.
Na goedkeuring van de aanvraag zockt
Humanitas een plaats voor het be-
treffende kind in een kinderdagverhlijf
of hij g:tstuuders. Een consulente gaat
bij de ouders op bezoek om de benodig-
de informatie te geven.
Humanitas huurt de plaats en berekent
de hil'dr:tgen van de ouuers en defensie,
waar ,ij ook eventuele gemCl'tHelijke
subsidie herekend wordt.
Ouderhijdragen zijn afhankelijk van het
inkomen van beide ouders.
Gastouders blil-ken minder populair dan
kinderd'lgverb ijven: misschien stelt men
prijs op de meer zakelijke uitstraling V,lll
de kl11derdagverblijven.

• Wervingsmiddel
Op de vraag of van de regeling ook
d:t:tdwerkelijk meer vrouwen dan man-
nen gebruik maken, kan Jeroen van den
Corput geen eenduidig antwoord geven.
Onder de militairen maken a:tnzielllijk
meer mannen dan vrouwen gebruik v:tn
de regeling. BiJ burgers is dat omge-
keerd, maar er werken ook veel meer
vrol1\wlijke burgers d,ln vrouwelijke
militairen hij Defensie. "Als je het op
grotere schaal bekijkt dan is het natuur-
lijk wel zo dat, dank zij de regeling, veel
\"touwen (van militairen) kunnen blijven
werken, w:tt natuurlijk ook {belas-
ting)voordelen vuur de staat oplevert".
Door de grote belangstelling en ook
door de uitbreiding met buitenschoolse
opvang (kinderen worden ouder), ter-

Het is soms moeilijk te begrijpen dat 7.0
veel militairen en burgers niet meer ze-
ker zijn van hun baan, ccrwijl tegelij-
kertijd Defensie maatregelen aankon-
digt om een "aantrekkelijke werkge-
ver~ te worden voor nieuw aan te trek-
ken personeel.
Een maatregel, die al enigeJ'aren van
kracht is, is de regeling kin eropvang
voor militairen en burgers, werkzaam
hij Defensie.

Deze maatregel was bedoeld om her
werk bij Defensie voor vrouwen met
kinderen ,1.11ltrekkelijk en in ieder geval
mogelijk te m,lken.

wijl het budget nog niet verhoogd IS, IS
er nu een wachtlijst voor alle vormen
van 0P\',lllg. Jeroen van den Corpm
hoopt dat snel een beslissing hierover
valt. Het ga:tt om ecn verdubheling van
1,4 miljoen tut 2,8. Hoewel toekomst-
voorspellingen moeilijk te maken zijn.
omdat het personeelsbestand bij Defen-
sie anuers is samengesteld dan bij andere
grote bedrijven, verwacht hij wel dat de
groei in kinderopvang voorlopig niet zal
afnemen.

Over het algemeen zijn er weinig proble-
men bij de uitvoering van de regeling.
Door de decentralisarie van onderuelen
van her personeelsbeleid zijn de directe
commanuanten nu nauw betrokkt'll bij
de regeling van ue aanvragen. D,ur is
men, ook door snelle wisseling van com-
mandanten, nog wel eens een enkele
keer niet goed geinformeeru. Er wordt
hard aan gewerkt om :tlle informatie op
de juiste plekken te hebben, opdat ieder
op Je eigen werkplek wcet wa:tr zij of
hij mot't zijn als er gezinsuithreiding op
komst is.

JA'

Ondertussen maken zo"n twcehonderd
mensen gebruik van de regeling en is er
een \vachtlijst, omdat het geraamde
hudget niet voldoende blij kr te zijn. Een
succes dus, deze regeling, nu en hope-
lijk ook in de toekolllsr.

"har bereikt hij zijn doel: werken bij
Defensie voor meer vrouwen aantrek-
kelijk maken?
Hoe denken ouders erover en hoe ziet
kinderopvang cr eigenlijk uit?

In eell urietal EGO's (mei, JUIl1 en
.lulilaugustuS) aandacht voor verschil-
ende vormen van kinderopvang en een
alHwoord op deze vragen.
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o HET LIJKT NIET FOUT
TE KUNNEN IN HET LEVEN,
VOOR ALLES BESTAAT EEN RECEPT.
Rijk.
daf word je door de hank.
Aantrekkelijk,
dar heil je doof je kleding.
Gezond,
dat hlijf 1C door veel hCWCgCll en gczond
('tt"n.
Geluk,
dat zit verhorgen lil de glanzl'nJe momt,
in dc auto van je dromen.
Plezier.
dat heleef je hij her drinken \I,jn ,lkoho1.
Boeiend,
dat hlijf je doof sieradcll, kleding, verre
reizen:
naar Je SllCl,.'llW of sub-tropische para-
dijnll.
IIuisdijkhciJ,
die hied JC je kinderen door
bocfl'Jlkool of soep van een hepaald
merk.

Voor alles best.ut een recept:
voor een gelukkig huwclijk,
voor aantrekkelijke seks,
voor e('n gelukkige scheiding,
voor een gdukkig tweede huwelijk,
voor een gelukkig leven zonder eind.

Bcsta,lt voor geluk het recept?

Stel'en.

Ilier volgt de oplos.:;ing van de puzzel uit
het aprilnullllller:
I. donatcur =bcgunstigcr
2. douche =srorthad
3. escorte =gdeidc
4. cxclusief =uitsluitcnd
5. 0rlllie =lllcning
6. religie =godsdienst
7. serieus =crmtig
S. traditie =Oycrlcvcring
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Terwille vall Je smeer, likt de kat Je
kandek.cr. Wat smeer al niet H'rmag en
al helemaal smeergeld, geld waarmee ie-
mand wordt omgekocht. aldus de kont'
verklaring in het woordenhoek. Nu is
omkopen geen recente uitvinding van de
mensheid. Zolang cr mensen zijn zullen
cr ook wel pogingen door hen onderno-
men zijn om medeschepselen om te ko-
pen. Smeerkezen zijn cr altijd wel ge-
weest, ook al zie je dat hij omkopl.'rij
niet meteen aan dc buitenkant. Onder
smeerkelen dan te verstaan zowel dege-
ne die smeert als degene die gesmeerd
wordt. De ene kan immers niet zonder
de ander.
Waar zouden wc zijn met het begrip om-
koperij als cr alleen maar omkopers en
geen omgekochtcn waren,

Een probleem is natuurlijk wel dat om-
kopen niet netjes is, het mag niet, het
hoort nier en als het uitkomt ben je de
klos. Het wordt zelfs al vervelend als je
alleen maar van omkoperij verdacht
wordt, ook .11 is cr niets van waar.

Zo heeft de Secretaris.Generaal van de
NAVO. de Helg \'('illy Claes, de laatste
dagen slecht geslapen. "Ik kan als voor-
zitter van een internationale organisatie
niet doorgaan als iemand die verdacht
is", aldus Claes, die met de 2,5 miljoen
smeergeld van de Italiaanse hclicoprerfa-
hrikant Agusta in verb.lnd wordt ge-
bracht. De affaire kon hij zich eerst ab-
soluut niet en een paar uur later ,daartoe
aangespoord door de penningml;'cst~'r
van de Socialistische Partij, Etienne
Jvlangé, toch Wl;'erwel herinneren. Net
als zijn soóalistische broeder, dl;'
Eurocommissaris Van :-"licrt, zit hij in de
verdachtenbank: Claes was minister van
Economische Zaken, die de telenm.llige
hclicoptertransactie goedkeurde en de
ander was voorzitter van de Socialisti-
sche !';mij.

D'J'artij had volgens J\bngé her Sllleer-
gel wel degelijk gcncasseerd.
En. dat zul je altijd zil'n, l'en ongeluk
komt nooit alleen: dit keer in de persoon
van de Christendemocratische premier
Dehaene die ronallig net een paar uur
v(Jor de inval van de politie in het hoofd-
kwartier van de Soóalistische Partij ver-
vroegde verkiezingen aangekondigde.
Een kind kan begrijpen dat cr een betere
start v(Jor e~'n socialistische verkiezings-
campagnl' denkbaar is dan een smeer-
geldaffaire. Nu zal die Dehaene - U weet
wel, die indertijd de strijd om het
Eurovoorzitterschap van Lubbers hedt
g~'wonnen, maar toch moest aanlÎen

SMEERGELD
hoc een derde hond, de Luxemburger
Santer, er met het Europese voorzitters-
been van door ging - het we1niet expres
zo getimed hebben. Alll;'en zeer kwaad-
denkt'lHlen zoudt'n op die gedachte kun-
nen komen. Dehaene zit met d\" soóalis-
ten in een cmllitie, die hij graag na de
verkie7.ingen wil vuortzetten. Geen com-
plot dus.

Overigens. is hl't wel zo erg. dat smeer-
geld, die pov\"re 2.5 miljoen gulden, die
in de lartijkas verdwenen lijkt?
Smeergel is voor b\"paalde bedrijwn
ecn normale zaak en aftrekbaar voor de
bclasringen. En Nederlanders moeten
zich eigenlijk helemaal van kritiek ont-
houden.
\X'ij moeten immers straks nog de koop

_.

-.

van de eeuw sluiten, als we on7.e voor-
raad gevechtshelicopters definitief gaan
bestellen. En wie weet wat er dan zeven
jaar later aan her licht komt.
Wap\"nfabrikanten zijn ferventc smt't'r-
ders, sm\"erkezen, of als U wilt, smeer-
lappen. Op wat smeergeld meer of min-
der blijk\"tl wapenfabrikantl'llnit't te kij4
ken.

.Misschien is het goed dat \'oor alle ze-
kerheid de huidige ministers van
Defensie en Economische Zaken t'n de
voorzitters van onze regl'ringspartijen
nu al vast een verklaring opstellen met
de mededeling dat zij er in elk geval over
zeven jaar niets mee re maken hebbt'n.

l.eon \Vccke

,'.
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OSCAR PETERSON, MASTER OF SWING

Het is ccn algemeen bekend gegeven,
dat vclc acteurs, actriçes en musici
maar moeilijk zelf het moment kun-
nen bepalen, waarop zij afscheid van
de hühne mOelen nemen.
In Nederland kennen wij zelfs zoiets
als het Heintje Davids-syndroom!
\Vaooeer ik mij heperk tot de jazz-
musici dan komen mij onmiddellijk
enkele min of meer tragische voor-
heelden voor de geest.

Ikgrijpr u mij goed, ik heb cr uiteraard
helemaal niets op tegen, wanneer een ar-
tiest doorgaat tot het gaatje.
Hij of zij moet dan cchn:r nog wel over
de nodige çapacitcitcn bcschikhn.
Harry ~Swects" EdisOTl, Bermy Carter,
llIinois
JJ.cquet en Stcphanc Grappdli zijn pri-
ma voorbeelden van deze [aafSte catego-
rie. Helaas heeft het altijd geachte pu-
bliek de :lfgelopen j:lren echter een aan-
tal optredens moeten aanschouwen die
beter achterwege hadden kunnen blij-
ven. Ik denk hierhij dan met name aan
de concertcn van Elia htzgerald en
Dizzy GilJespie, waarbij de hetreffende
artiestcn geen schim van vroeger meer
wan'n,
Tut mijn afgri]l-en voegde zich op het
laatste North Sea Jazz Festival de door
mij zeer hewonderdc Oscar Pet('fson hij
hovengenoemd gezelschap, Het was ie-
dere jazzliefhebher bekend, dat Oscar
een hersenÎnf:uct had gehad dat tot de
nodige verlammingen aan de linker kant
van het lichaam had geleid. Dc algemene
vcrwachting was dan ook dat hij nooit
IllCl'r I.OU optrcden.
Toch \erscheen I.ijn naam op het :lffiche
van !'\orth Sea, maar tijdens zijn concert
bleek alras dat de "oude" Oscar
Pcterson niet meer bestond. liet was ei-
genlijk een tragische \'Crtoning, dit. men
zo'n groot kunstenaar had moeten be-
sparen.
De comlllercK' zal helaas wel weer een
rol hebben gespeeld.
Uit rure eerbied voor de/.e unieke muzi-
kam wil ik ti in dit artikel een beknopt
over71cht \'an ljjn grootst. carrièrt' ge-
ven.

• Piano en trompet
Oscar Emmanuel I'eterson werd op 15
augustus 1925 te ,\Iontreal in Canada
geboren. Ofschoon vadt'r D,lllid als
slaapwagen kruier bij de spoorwegen
slcchts een bes(;heiden salaris verdiende,
slilagde hij er samen met zijn vrouw
Kathleen in om hun vijf kinderen een
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uitstekende opvoeding te geven, waarbij
d(' muzi('k ('en belangrijke plaats innam,
Toen OSCilr vijf jailr oud was, begon hij
pÎ,lIlUen trompet te studeren. Op n'ven-
jarige leeftijd kreeg hij echter tub(;f(;ulo-
se en moest dertien m;lanJen in een kin-
derziekenhuis kuren. Na zijn genezing
waren zijn longen uitera,ud behoorlijk
ven.wakt en l-ijn vader besloot dat de
jonge Os(;ar zich maar op de piano
moest concentreren. Dat deed hij dan
ook met het nodige bniltisllle. Hij stu-
deerde soms wel adH tot tien uur per
dag!
Ook Os(;ar's broers Chuck en Fred hiel-
den zi(;h met de 88 toetsen bt'zlg en
Oscar heeft altijd beweerd dat hed het
,grootste ta1em \'an de familie was.
Helaas stierf Fred op jeu,gdige ( 15) lel'f-
tijd ,un de toenmalige volksziekte nLI
TUe.

• Talentenjacht
Oscar d:larentegen kreeg een grondige
klassieke opleiding en al heel snel werd
zijn immense aanleg onderkend. In
1939. tol'n hij pas n'l'nien WilS,won hij
een talentenjacht en als gevolg daarvan
mocht hij iedere week in een lobal ra-
dioprogramma optreden. In zijn laatste
High School i,lren speelde OSCilr in een
bilnd met trompettist .\Iaynard
F(;fgUSOll.Dit orkest hild een jilZZVre-
p('rtoire en daar was vader Dame! hele-
mailt niet zo gelukkig lTle('.
Oscar kret'g er t'chter wel meer nilam
door ('n op de heerlijke leeftijd \'an 19
ia:lr werd hij landelijk bekt'nd, toen de
immens POpul;lire bandlelt!t-r Johnny
Holmes hem VOOTzijn orkest \Tocg,
Holmes gaf Oscar "cel soloruimte ('n al
gauw kwamen er :lanbiedingen uit de



Verve 821724-2
Pablo Live PACD 2308~231-2
Verve 810047-2
Verve/MPS 821843-2
Verve/MPS 8J7489-2
Verve(dubbel CD) 847203-2
IJablo Ut'e PACD 2620-118~2
Ven'e 823447-2
Telarc CD 83304
PabJo Uve PACD 2308~241-2
Verve 823008-2

VoS. Vooral jimmy Lunceford wilde
hem dolgraag hebben, maar Oscar beo
sloot in Canada te blijven. Hij was im-
mers nog jong genoeg.

Oscar r"lerSUlI en Ra)' Ilmum (bas)

• Naar de VS
In 1949 was her echter zover. Norman
Granz, de organisaror van de fameuze
jazz At The Philharmonic concerten,
was op een bepaald moment in
J\Iontreal en hoorde de jonge Oscar over
de amoradio van de taxi waarin hij zat.
Granz vroeg de chauffeur welke plaat er
gedraaid werd en kreeg als antwoord
dat hier sprake was van een liveconcert
uit de Alberta Lounge. Gram liet de taxi
onmiddellijk omkeren en naar de zaal
rijden. Ter/lekke werd Oscar Peterson
uitgcnodig voor een optreden in
Carnegie Hall. Granz stond bekend als
een felle anti-racist en een zéér goede be-
taler. Voorwaar, een unieke combinatie
voor een manager. Aan hem durfde
Oscar zich dus wel toe te vertrouwen en
vanaf dat moment ging het met de car-
rière van Oscar Pererson dan ook alk'Cn
maar crescendo.
Oscar rekende een contract voor het pla-
tenlabel van Granz, Norgran geheren.
Later zou dir label onder de naam Verve
wereldberoemd worden. Oscar formeer-
de een trio met hassist Ray Brown en gi-
tarist Herb Ellis en toerde met deze for-
matie in jATP verband over de hele we-
reld en maakte phuen met musici als
Charlie Parker, I.ester Young,Coleman
Hawkins, Roy Eldridge en Elia
Fitzgerald. Hierbij hleek dat Oscar mer
alleen een voortreffelijk solist was, maar
ook als hegeleider lijn mannetje stond.
In de herfst van 1958 verliet Herh Ellis
de groep en ging Oscar in triovorm voor
het eerst met een drummer werken. Ed
Thigpen was de nieuwe slagwerker en
met hem kreeg de formatie nog meer po-
wer.

• Trio's
Dit trio zou blijven bestaan tot 1964 ,
waarna de ritmesectie werd ven"angen

door bassist Sam jones en drummer
l.UUIS Hayes.
Het is met deze trio's geweest dat Oscar
I'eterson zijn enorme faam opbouwde.

Met zijn ongeë\"enaarde
techniek, onuitputtelijke
ideeënrijkdom, schitte-
rend toucher en giganti-
sche swing heeft hij een
hele generatie jazzlid-
hebbers betoverd en aan
zich verplicht. Zo nu en
dan was er ook wet kri-
tiek. Volgens sommige
kenners ontaardde het
spel van Peterson wel
eens in louter technisch
vertoon. Hij ZOII te veel
noten spelen. Deze men-
sen zou ik willen aanra-
den de film Amadclls
nog eens te bezocken.
Daarin verwijt de Duitse
keizer een zekere Mozart
dat hij te veel noten ge-
bruikt. Het antwoord
van Mozart luidde: "Wil
Zij!)-e r"tajesteit dan mis-
schien even aangeven

welke noten weggelatcn kunnen wor-
den?" Het is onmiskenbaar een feit dat
Oscar Peterson altijd een gtote bewon-
dering heeft gehad voor Art Tatum die
met zijn duizelingwekkende spel werke-
lijk iedere pianist een minderwaardig-
heidscomplex bezorgde.

• Eigen stijl
.\-har waar Tatum inderdaad soms bijna
niet meer te volgen is, blijft Peterson
naar mijn mening altijd glashelder en
doorzichrig. Hovendien klinkt in het spel
van Oscar ook altijd de invloed door
van Nat "King" Co Ie die juist een mees-
ter in het weglaten van noten was.
Hoe het ook zij, Oscar I'eterson heeft
wel degelijk een volmaakt eigen, duide-
lijk herkenbare stijl ontwikkeld. In het
hegin van de jaren '70 heefr Oscar voor
een tijdje genoeg van de triovorm en
opereert hij als solist.
Maar al spoedig keert hij rerug naar de
meer vertrouwde duo- en trioformaties.
Hij vindt als het ware een b,lsslSt voor
het leven in de jonge Deense virtuoos
Nicls-Henning Oersted Pedersen die
Oscar perfect aanvoelt en -'Illlt. Er
wordt met diverse drummers gewerkt,
meestal afhankelijk van het land waar
men optreedt. Maar de performance
lijdt er nooit onder, het niveau is altijd

Beknopte discografie:
"N;gIJt Tra;,,"
"Nigerian Marketplaa"
''We Get Requests"
"My Favorite Jnstmment"
"T risteza a'l Piano"
"The WiJl To Swing"
"At Zard;s'"
"The SiJver CoJlectioll"
"Live At The Blue Note"
"The Goud Life"
"The Trio"

ongekend hoog.
Er is door sommige critici wel eens ge-
constateerd dat Pererson zo weinig na-
volgers heeft en men verbindt dan voor
het gemak daM maar gelijk de conclusie
aan dat Oscar geen voorbeeldfuncrie
zou vervullen. Ik zou hier op willen re-
ageren met te stellen dar her voor iedere
jonge pianist gewoonweg onmogelijk is
Oscar Peterson speltechnisch te henade.
ren, laat staan te evenaren.
Pererson speelt Peterson en daarmee is
eigenlijk alles gezegd. De prestaties van
de Canadees worden nog meer be,von-
derenswaardig wanneer men bedenkt
dat hij al heel lang aan artritis lijdt, een
ontsteking van de gewrichten die het
spelen soms tot een echte kwelling
maakt. Her was dan ook zonder meer
tragisch te noemen dat Oscar Peterson
in de zomer van 1993 door het eerder
gememoreerde herseninfarct getroffen
werd.
Zijn loopbaan leek ten einde en het con-
cert tijdens het North Sea jazz Fesrival
hevestigde een en ander alleen maar.
Toch gloort er voor de vete Peterson-
fans weer een sprankje hoop.

Art TalulII

Uit zeer goede en betrouwbare hron ver-
nam ik dat Oscar Peterson opnieuw kei-
hard studeert en d,u het gevoel in de lin-
kerhand heel langz,lam terugkomt. Er
zou zelfs al weer een optreden op het ko-
mende Nonh Sea Festival gepland zijn.
Ik hoop van ganser harte dat Oscar dan
zijn vroegere niveau kan benaderen. Dat
zou de cririci de mond snoeren en voor
d"~tallme fans em geweldige opluchting
zIJn.

TIJen CJrree
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De Amsterdamse koopman, woonachtig
aan de grachtengordel, heeft de verkie-
ûngen gcwomW1/. Hij wist waar zijn
klanten zaten. Een goede kOOIJ11WII
heeft maar één ideaal en dat is het 1/hl-
ken l'an winst. Aan diezelfde grachten-
gordel woonden in de GOlfdö/ Eeuw de
kuoplieden l'iln de \IOC die dat uI wis-
ten.

Politieke {lartijelI hebheIl een dnder
doel. Ze kunnen geen handige l'crkoo/J-
praatjes houden 01/1 hun idt!ilal a<1l1 {ir:
man te hrengen. O(dat ideaalliheraal of
suci,l!istisch is, !'Oor be/laaide [{roepclI
;11 de samenleving zitten daar altijd
n,ldelen ,Mil. Fen fNpaalde strategie is,
0111 de ft,ulden tijdens ecn verkieûngsac-
tic niet ter disClIssic te stellen. lIet is een
uude mr?tlmde om, in combinatie met
het etaleren 1',111 ongenoegen, d,1,lrl'our
een schllidige adll te wi/zell. De
Romeinen gooiden de christenen voor

de leeuwen e1l de I/dzi's gal 'en de joden
de schuld l'ml alles,

Het is ook niet eenvoudig om het volk
ervmt te Ol'ertlligen dat ontwikkelings-
hulp <I(/nde armste ImuJenl/uodzakelijk
is. Het is niet eenlloudig om ollze hel'ol-
killg te (Jllertllige/t dat het onze morele
plicht is asielzoekers i/1 onze samen/e-
I'htg op te nemen, Het is wel eelll/Olldig
de lIddelen daarl'an te etalereli 1:11niet
aan te gel 'en hoe het dali wel moet.
Degel/Cl/ met pasklare 01Jlossillgell d<l<lr.
I'OOT hebbcn idealen dic /11 feite /tiet
tlmislJOrell in eell dl:mucratie,

De hese/mldigingen uan racisme, aan
het ,Id,cs I'an de Amsterdamse koopman
zijn dali ook /liet jl/ist, Het eIIige wat
hem I'e,weten kan wor(/CII is d,lt hij -
ook I'ààr de lIerkiezingen- had moeten
I'ertell!!/I wilt het alteTlldtief is l'oor de
profJlemen /I'aar we met zijl/ alll'Il l'oor

staan. Het liherale gedachtengoed had
dan ollgetwijfeld ook door de koopman
waarachtig op el.'ll goede manier /laar
lioren kunnen worden ~ebracht. Dan zaf
ondanks ht't gezonde dl/alisme tussell de
ledl'Il /'all de Tuxedc Kamer en het kabi-
liet eell hl/manitair beleid moxelijk blij-
l'en,

Echter de uerlie:,;ers likten hun wondelI,
Aloet men hij een I'olxende uerkiezillgs-
actie op dezelfde wijze aan de Wt'g gaan
timmeren? Het ZUIl I'oor de politici een
erecode moeten zijn zich af te zettCII tc-
gen de kreten als "eigenllolk eerst".

juist eell pûarse co,llitie ZO/I kUllnen af-
spreken er l'an af te ziell misbruik te ma-
kel/I'all de zogenaamde gezonde lJulkge-
lJoe/ellS,

Cor Out.

~eve\V~nde R.:5er~!!
Om3hett-o-vortn~ te voorkomen
moeTen YVDers v~n~f:1hsèlen
'Iersp-reic:\ over ons ~h'i
worc\en 3ehLlisvest" ... I1

Gér~tu allen r"lst!:1 mee ..

16 - EGO I1\1EI 1995



AFSCHEID COMMANDANT G.O.C.
Op 24 maart jl. heeft kolonel J.H.W.M. Vinkenburg het Genie
Oplcidings Centrum (G.O.c.) verlaten om zijn loopbaan voort
te zetten op het Regionaal Militair Centrum West. Na een in-
drukwekkende staat van dienst die begon met een opleiding aan
de K.M.A. (1963- 1968) werd kolonel Vinkenburg in 1990 com-
mandant van het G.D.C. Daarvoor was hij onder andere ' ••..crk-
zaam in Wezcp, Havelte en Den Haag. Kolonel Vinkenburg is
gehuwd en heeft drie kinderen.
José Ycrhcycn, raadsvrouw te Vught, sprak met hem over zijn er-
varingen tiJdens de (veelbewogen) periode op het G.D.C..

U hebt destiic/s gekozen I'uor een mili-
taire loopbaan. Kunt If iets I!atel/en
over de motie/len tlie JI had voor het ma-
ken I'on deze keuze?
Mijn keuze voor een militaire loopbaan
heeft alles re maken met hetgeen mijn
ouders heb hen verteld over wat zij heb-
ben meegemaakt in de Tweede
Wereldoorlog. Ilun hoodschap, dat
zoiets nooit meer mocht gebeuren, heeft
toen ik jong was een diepe indruk op mij
gemaakt. Door veel re 1czen over de
Tweede Wereldoorlog \vas ik er van
overtuigd dat om de democratie te ver-
dedigen een goed uitgerust en getraind
leger noodzakelijk is. Ik had wat je te-
genwoordig noemt een positieve grond-
houding.

Hebt u specifiek t'uor de Genie geko-
zen?
Tijdens het sollicitatie-gesprek heb ik ge-
zegd dat ik alleen bij het Wapen der
Genie wilde komen om later- als dat mo-
gelijk was- de gegenheid te krijgen aan
de Technische Universiteit Delft te stu-
deren. Nier bij de Genie, dan maar niet
bij de Koninklijke Landmacht. Ik kan
mij nog goed herinneren dat ik, toen ik
thuis kwam, tegen mijn moeder zei, dat
ik niet geloofde dat de K~IA mii aan zou
nemen. Tot mil'n grote verhazing lag
veertien dagen ater de hrief in de bus
waarin stond dat ik als Cadet der Genie
kon beginnen. Ik heh er geen moment
spijt van gehad. Overigens is er van die
studie in Delft niets terecht gekomen.
Wel mocht ik later de Hogere
Krijgsschool volgen.

tl/middels ziin er - sinds de veranderde
oost-west lierhoudingen - llersclmivin-
gen opgetreden in de taakstelling van de
kriigsmacht. Het gaat in de toekomst
om een kleiner leger dat ;'1 het kader van
VN-missies waar dan (Jok ter wereld in-
zetbaar is. Stroken IIW oorspronkeliike
motieven met deze hllidige taakstelling?
De taak van het leger is niet alleen ge-
richt op VN-missies. Een optreden in het
kader van de verdediging van het grond-
gebied van de NAVO-landen behoort
ook nog steeds tot onze taak.
Natuurlijk hebben we nu veelmeer re.
actietijd dan vroeger. Toen hielden wij
rekening met een verrassingsaanval van
het Warschau Pact. Dat is voorbij, maar
dat betekent naar mijn mening niet dat
er geen gevaar meer is. Wii moeten reke-

ning blijven houden met
plotselinge veranderingen
in de politieke steet. De ge-
schin1cnis kerr dat binnen
enkele maanden een totaal
ander regime aan de macht
kan komen of dM politieke
spanningen zo hoog oplo-
pen dat er toch nog vrij on-
verwacht een gewapend conflict uit-
hreekt. Wanneer er dan geen goede ba-
sis is om in korte rijd een sterk leger op
de been te hrengen dan leidt dat onher-
roepelijk tot politieke chamage, tot'ge-
ven en vervolgens nog meer toegeven. Je
krijgt dan eenzelfde soort ontwikkeling
als die van voor het uitbreken van de
T\veede Wereldoorlog. Wanneer je ech-
ter direct een antwoord hehr op een mili-
rair optreden van de vijand dan is het
contlict snel in jouw voordeel heslist.
Kijk maar naar de oorlog tussen
Argentinië en Engeland en de uperatie
Desert Storm van Irak in Koeweit.
\X'at betreft de VN-missies denk ik dat
mijn oorspronkelijke motieven precies
stroken met de taken die wij nu uitvoe-
ren. Dat is: een schild zijn voor diege-
nen, die Zich niet kunnen venveren tegen
lieden die geen enkele gevoel hebben
voor menswaardigheid, humanitair
recht en ga zo maar door. Als die struik-
rovers- laat ik ze zo lllaar noemen- onge-
hinderd hun gang kunnen gaan, willen
en krijgen ze steeds meer macht. \X'eg is
dan ieder gevoel voor humaniteit.

Als COIlllllandant van het G.O.c. hebt It
een KTote IlerantlVoordeliikheid. Temeer
daar 11 aall de herstructureringsplmmen
(HKL en VHKL) lIitvoering hebt mae-
ter!.geven. Geen gemakkeliike taak liikt
mi!.
Hoe beoordeelt u de bezuinigingen op
defensie ÎlI het algemeen? En op de
Genie in het biizonder?
Hebt u het idee dat 11 in 111.,tlIitwerken
lIan de plannen voor Vught I'o/doende
invloed hebt kl/nllen uitoefenen?
De bezuinigingen hebben impact Ol} de
bedriifsvoering maar raken lIiteindeliik
het meest ,Mil de mensen die er direct
mee geconfronteerd worden: ill het erg-
ste geval betekent het voor hen ontslag.
Hoe vindt If dat Defellsie om gaat met
deu problematiek? (/Jiil1oorbeeld de
conditieproef, de lopro-pmcedurc, de
uitzendbaarheid, de herplaatsing elders?
Dat zijn heel wat vragen regelijkertijd. Ik

denk dat een volledig antwoord daarop
enige bladzijden vergt. Laat ik mij tot
enige korte uitspraken beperken.

• Bezuinigingen op defensie
Allereerst mijn oordeel over de bezuini-
gingen op Defensie in het algemeen. Dat
cr drastisch wordt bewinigd is niet meer
dan logisch omdat de omstandigheden
drastisch veranderd zijn. Over de om-
vang van de hezuinil:?ingell kun je tot in
lengte van dagen blijven twisten. Het is
geheel afhankelijk ",an enerzijds de suh-
jectieve inschatting van de risico's die
Nederland loopt wanneer er een groot
conflict uitbreekt en anderzijds de wcn-
selijk geachte omvang van de (militaire)
rol die Nederland
in het kader van de NAVO en de VN
moet spelen. Dat zijn politieke overwe-
gingen waarmee Defensie als organisatie
rekening moet houden.

Wat betreft de bezuinigingen bij de
Genie moet ik oppassen niet te preken
voor eigen parochie. Natuurlijk vind ik
dat er te hard is gesneden in de omvang
van de organisatie van de Genie . .:'\taar
dat is makkelijk gezegd, want wat de
een meer krijgt moet hij een ander wor-
den weggehaald. Een uiterst moeilijk af-
wegin!;sproces is dat. Het aantal crite-
ria, aan de hand waarvan keuzes wor-
den gemaakt, is zo groot dar niemand te-
vreden kan zijn. Toch zullen er keuzes
moeten worden gemaakt. Die beslissing
is dan het vertrekpunt en alleen op basis
van goede argumenten kan je proheren
daar nog iets aan te veranderen.

Daarmee komen we direkt op uw vraag
of ik hij het uitwerken van de herstruc-
tureringsplannen wat betreft Vught vol.
doende invloed heb kunnen uitoefenen.
Het antwoord is 'J"a", Natuurlijk waren
de rand voorwaar en vooraf vastgclcgd,
maar (gelukkig) nier 10 vast dat er geen
enkele ruimte meer was.
Ddt geldt voor alle (drie) herstructure-
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ringsplannen waaraan ik leiding mo..:hr
geven. Bij de staf COKL was er alTijd ('en
opcn oor voor goede argumenten. Je
kunt natuurlijk niet altijd je zin krijgen.
maar ik kan mij niet herrinncrcn Jat ik
naar de C-COKL moest gaan om mijn
gelijk te halen. Eén van Je rcdt'Tlen
waarom Jat niet nodig W.\5, is na;'!T mijn
mening het feit dat zowel de vorige com-
mand,ult COKL met zIjn :-'bsterplan als
de huidige commandant met eerst hCf
COlltourenplan en later het COKL-plan
'98 in het voortraject alle ondncom-
mandanten erbij hetrokkrn hebben. De
grootste knelpunten waren al hespro-
ken.

• Gevolgen voor de mensen
Het laatste deel van uw vraag gaat over
de impact van de bezuinigingen op (Ic
mensen die cr direkt mee geconfronteerd
worden en waarnlor in het ergste geval
ontslag dreigt. Een algemeen antwoord
is niet te gevell, Voor ieder indi\'idu is de
situatie anders, BcLlllgrijk is natuurlijk
je leeftijd, Zij die ouder zijn dan 50 j,l;lr
en de jongeren zijn in het algemeen geen
problemen. liet mees[ kwetsbaar zijn
naar mijn mening de militairen en hur-
gers die er qua leeftijd tussenin zinen,
.\-laat ook Jaar is er sprake van IIldivi-
duele verschillen. De ene hedt een part-
ner die werkt, de ander heeft studerende
kinderen t'n ga zo maar door. :\Iijn
grootstt' 7,org gaat echter toch uit naar
diegenen die altijd klaar stonden om Je
organisatie (en nit'[ zi..:h zelf) te dienen,
hun hesr hebbm gedaan en niet tot de
allerbeste behoren. \'(!anneer z.ijmet ont-
slag worden hedreigd en in Je thuissitu-
atie in Je problemen komen, dan voel ik
mij soms machteloos,
Ik hoop voor hen dat alle maatregelen
uit de Ltst worden gehaak-l. Ik hoop ook
dat binnen de grOl'P waartot' zij behoren
voldoende solidariteit wordt opgehracht
door te kiez.en voor "behoud van werk"
in plaats van "ik wil hevorderd wor-
den". :\laar ik weer dat daar zeer ver-
schillend over wordt gedacht.
Waar naar mijn mening niet anders m'er
kan worden gedacht is dar wij allen re-
kening moeten houden met het feit dat
wii (op korte termijn) kunnen worden
uitgezonden, Dat betekent naast een
fund,llllentele hereidheid en l'en goede li-
chamelijke conditil' ook dat hd thuis-
front zich daarvan goed hewust moet
zIJn.

• Beroepsleger
/n \'lIglJt gaat de herstrukturerillg erg
Sllel. Ik heb hegrepen dat ill iamwri
1996 de laatsf/' dic1/stp/idJliXl.'n opko-
men, Delikt 11 dat /Jet gaat IlIkken met
een beroepsleger? Hoc ~'illdt 11 de wer-
ving tot 1/(Jg toe?
:'vIer een beroepsleger gaat het lukken.
Daar heb ik geen enkele twijfel over.
Aleen de vraag is: "Hol' groot is dit be-
rocpskgt'r"? En daarmee komen we
denk ik op het tweede deel van Uw
vraag over de werving. Hoe deze tot nu
toe verloopT weet ik niet precies. Dl' BLS
heeft dl' werving van 5JOO BBTas lf1
1995 als een van zijn ~targets" a;ltlge-
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merkr. Of dat gehaald worJt zal pas na
de grote vakantit, duidelijk worden. Ik
wil echter wel mijn zorgen op dit gehied
kwijt, Het gaat niet alleen om de kwan-
titeit, ook zal ,un de verei~te kwaliteit
moeten wordl'n voldaan. De eerste ge-
luiden op dat gebied ~tellen mil. niet ge-
rust. Een ander geV,t,lr is, dat al een naar
de werving in enge zin wordt gekeken en
gerekend wordt met het aantal dat be-
gint met een opleiding, Maar hoeveel
zijn er na de initiële opleiding nog over?
Dat moeten er voldoende zijn om de
eenheden goed te kunnen vullen.
\'(!anneer d.tt zowel kwalitatief ,lis
kwantitatief lukt d;ln mogen \viJ in onze
h;lnden knijpen.

• Bedrijfscultuur
Ot'er enkele i<lren zal het G,O.c. met
dali zo '1/ 220 werknemers er /Jeel I1Il(iers
lIitzien. Met eN/ m/dere bedriifsl'oerillg
z,l! er ook ccn andere /)cdrii(scuituur
olllst,l<lfl. /-loc ki,kt 11 d,l<lrtegen aan?
Principiëc1 niet anders dan nu, Onze
missie is en blijft "opleiden naar tevre-
denheid van de klant en de leerling zelf".
Iedere instrukteur die dit niet deed of zal
blijven doen moet zich schamen. Het
gaat niet alleen om de kwantiteit (220
werknemers), het gaat ook om de kwali-
teir. Ik hen er heilig van overtuigd den,
als het c.n.c. niet zijn kwaliteit waar-
borgt, het elllde in zicht is.
Toch zal er een andere bl'drijfs..:ultllur
ontstaan. Tor \'oor kort h.tnteerden wij
het zogenaamde" plt'p-systeem". Als de
klant en de leerling niet klagen is het
goed, ;-':ou daM komt verandering in,
omdat nu ook het clement "tegen de
laagst haalhare kostt'll" lil onze missie is
opgenomen, Het aspect ",lfrekenen op
resultaat" z.al steeds helangrijker wor-
den. AI bijna drie jaar experimentercn
wij hinnen het G.O.c. met kcrnget<tllen.
Zo meteen -als alle scholen met ons in-
formatiecentruJll zijn verbonden- wordt
dat nog helangrijker. Het aspel"t kosten-
effectiviteit krijgt ook meer aandacht,
Dit zal nog even wennen ziin en die cu 1-
tIlurwrandt:ring is niet één twee drie ge-
regeld,

• Uitzendingen
Actueel zijn uiter,Mrd de uitzendingen in
VN-t'erb<llld, Ook de Gellie is d<l,lrin
betrokken. Vindt 11 dat milit<lirell die
reeds ;aren geleden getekt'lId hebbell
l'Oor dit /Iedrijf zich I'oldoen;/e hebbell
kUllllell /'oorf)eródell Ol) de I/iel/we
taakstelling? Hoe beoordeelt If de />oor-
beróliing ell de /)egeleidillg t)Jï uitzell-
dil/gen?
\X.laarvoOTheb je gt'tekend? Om te vech-
ten als dat nodig is en niet om een mooie
en weinig risicovolle baan te hebben als
ambtenaar. Wij hebben ons iarenlang
moeten voorhereiden om binnl'n 48 uur
in het 0pl'ratiegebied Tl' ziJn en d,lar te-
zamen met onze bondgenoten het ~A-
VU-grondgebied te H'rdedigl'll. We heb-
ben geodelHl en geoefend. Nawurlijk is
er wat veranderd, zoals de omgeving
(cultuur, klimaat en infrastructuur) t'n
het accent in de uit te \'oeren gevechts-
vorm (meer bewaken/beveiligen dan

aanvallen of vt'rdedigen), :\laar zuiver
milit,lÎr technisch gezien heeft men zich
naar mijn lTlenin~ voldoende kunnen
voorbereiden.

Het gaat echter niet alleen om de vak-
technis..:he kant van de zaak, liet gaat cr
ook om of men bereid is die VN-missies
uit te vOert'Il, lh;HlTlee komen wij weer
uil bij mijn antwoord op de eerste vtaag,
\'(!aar doe je het voor; die vraag is essen-
tii.'e!. Als je het doet om te voorkomen
dat gewetenloze lieden niet meer de gele-
genheid krijgen om zich onmenselijk te
gedr;lgen. AlsJ.e vecht voor de rednen
van de mens ,lll is er wat mii hetrtdt
geen enkel H'rschil tussen Hoeger en nu.
Als u nu vraagt of men zich mentaal vol-
doende heeft voor kunnen hereiden op
de nieuwe taakstelling dan is dat primair
een inidividuele zaak. Ik ken gelukkig
veel collega's die er net /,0 over denken
als ik. Er zijn er ook die het zuiH'r en al-
leen \'oor het geld doen, hetgt't'n naar
mijn mening hedenkelijk is,
Daarnaasr moeten we heden ken dat de
uitgezonden militait dikwijls een gezin
heeft, Dat heeft zich niet goed kunnen
voorbereiden op de nieuwe taakstelling.
\'lh waren langzamerhand gewend
hooguit twee weken van huis te ziJn.:'-Ju
is dat wel even anders. De echtgenotes
staan er nu een h;llf ja,lr alleen voor. liet
zal nog wel enige tijd duren voordat dat
binnen de Koninkliike Lanuma..:ht geac-
cepteerd zal zijn.

Uw vraag wat mijn oordeel is over de
voorbereiding en de hegeleiding hij uit-
zendingen is niet eenvoudig te heant-
wonrden. Er gaat bij de voorbereiding
gelukkig veel goed, soms gaan er ook
enkele dingen faliekant fout. lIet hele
\'oorbereidingsproces zou eens aan een
kwaliteitsl.orgtoets moeren worden on-
derworpem. Dan krij~ je pas l'en inzicht
in de knelpunten. Eén ding wil ik et:!lter
wel kwijt, Wij moeten goed beseffen dat
diegt'ne die op het punt staat om te WOT-
den uitgezonden ook hezig zijn met de
vraag "wat moet ik thuis nog regelen",
\X.lannecr men dan bntst tegen een muur
van ambtelijk gedrag en tijJverlies om-
tbt "het" weer niet goed geregeld is, dan
wordt llIen hiTTer.

••• Lieve Jan"
Wat betreft de hegeleiding tijdens de uit-
zendingen zal ik mij maar ook heperken
tot een enkele opmerking, Voor ht'el wat
uitgezonden milit,lÎren volgt na de hrief,
die begint me! "Lieve Jan" de hrief met
"Heste Jan". De commandanten hebben
dikwiils gl't'n tijd om dat op !e vangen,
Dar geldt ook voor het verwerken van
de verschrikkelijke dingen die men ziet,
met name als her gaat om kleine kinde-
ren. Ik zou het een heel verkeerde ont-
wikkeling vinden als t'r geen geestelijk
lleTlorgt'rs l1lt'er zuuden zijn, wier taak
juist op dit gehied ligt. Ook op het ge-
bied van voorkomen van her afglijden
naar TlIoreei verwerpelijk gedrag hebben
onze geestelijk verzorgl'rs een taak.
Laten we de hegeleiding na afloop van
de uitzending niet vergeten. Dan gaat
het mij niet om dat ene terugkeerge-



PRIEST:
jonge katholiek strijdt met zijn geloof

/.iIlIlS ROl/eh ill Priest

temlOre t'all Opzeeland

I'riest is l:ell onthulll:ndl: film. Hoc star
en vaak harteloos de leefregels zijn voor
praktizt>rcnde rcli~ieuzen, in dit geval
twel: humane mannen dil: in dl: eerstl:
plaats heg.lan zijn met het lot van de
mensen over wie ze zijn aangesteld,
wurdt hil:r weer el:ns pijnlijk duidelijk.
Ook voor nier-gelovigen is Priest een
boeiende film: door de integrireit waar-
mee het verhaal via dl: verschillende as-
pectl:n wurdt verteld, Illaar daarnaast
doordaT de vraag hoc ver je gaat in het
nanllgen van regt'ls die je zijn opgell:gd,
ook of, anderl: situatil:s toepas haar is.
De fi 111 \wrd geregisseerd door een
vrouw, Àntonia Bird. Misschien minder
verrassend dan je op het eerste gezicht
lOU denken, want HOUWl:1lhehhen op
hun l:igen manier door de eeuwen heen
ook hct nodige te verduren gehad van de
starre, paternalistische houding van de
hoogwaardigheidsbckleders uit Rome.
Wil: van de puntgave, sociaal getinte,
kleinc drama's van Ken Loach houdt,
zal Pricst ook zeker waarderen.

• Onthullend

Het was eenvoudig een kwestie van aftellen, nadat de Engelse film 'Priesr'
eenmaal in roulatie was gebracht. \Vat er aan heilige huisjes omver wordt
gehaald in deze moedige film, v~aag~ om gekw~tst commentaar ~all .~e moe-
derkerk, ell dat bleef dan ook met UIT. GelukkIg kan de produktie zIJn zege-
tocht ongehinderd voortzetten, want inmiddels heeft publiek en pers heel
positief gereageerd op dit vaak aangrijpende verhaal. Scenarist Jimmy
McGovern baseerde zich sterk op zijn eigen jeugdervaringen met katholieke
priesters in zijn schooljaren. 'Ze sloegen ons, ze waren hypocriet, ze kwamen
altijd binnen als we onder de douche stonden, De priesters die ik heh meege-
maakt waren stuk voor stuk rechtse schoften, zo behoudend als maar kan,
Vanaf die tijd wist ik al dat ik daar iets tcgen wilde ondernemen, later,'

Pater (;reg Pilkinson, celltrale fi~ullr in
Priest, is een op~l:wekre, fris ogende jon-
gen die welgl:moed aan zijn taak begint
in een nieuwe parochie in liverpool. Hij
vindt óchzelf vrij ruimdenkrnd, maar
als hij ontdekt dat de prit'ster meTwie hij
zijn woning deelt, el:n relatie onder-
houdt met de eveneens inwonende, lon-
ge zwarte huishoudster, steekt hij zijn
afkeuring niet onder smelen of banken.
Hij vindt het celihaat iets om te respecte-
ren: volgens Greg hoort een priester zich
aan de regels, die zijn kerk hem stelt, te
houden, al k,ln dl: oudere man die al war
langer meeloopr in het amht en lil het le-
ven, ziin levenswijze heel gOl:d verdedi-
gen tegenover Greg.
.\loeilijker wordt her voor de jonge lie-
leherder als hij, gekleed in een leren jl:k-
kie, n<lar een homobar stapt. Pas dan be-
sef je als publiek dat Greg homofiel is,
l:n daT hij zelf neT zoveel moeite heeft
met heT celihaat. Hij ontmoet Graham,
een jongen die onrniJddlijk voor hem
valt en met wie hij een korre, hartSTOch-
telijke relatie hegint. I-lij vertelt niet Jat
hij priester is, maar verzwijgt ook verder
dt.tails omtrent zichzelf, zodaT Graham
hl:Jl1nieT I.al kunnen opsporen. \Vant hij
kan de relatie vallzelfsprt'kend niet met
zijn geweten in oVl:rl:l:nstl:lllming bren-
gen.
l'\og lllol:ilijker knjgt Greg ht>t, als een
jong meisje hem in de bil:chtstocl ll1l:e-
deelt dat haar vader haar seksueel mis-
bruikt. Het hiel"htgeheim verhiedt Greg
om de man direct met lijn daden te con-
fronteren. De enige mogelijkheid die hij
l.ier is het meisje zelf te laten zeggen dar
de vadl:r h,ut met rusr moet laten. Kort
daarop wordt hij door de vader in kwes-
tie benaderd, die hem toebijt, dat hij
I.ieh ml"t zijn eigl:1lzaken moet bemoeil:n
l:n dat incest in kitc idS heel natllurlijks
is. Als hij enige dagen later met Graham,
die hem toch heeft weten op te sporen,
in een inni~e omhelzing door de politie
wordt bdrapr, en zijn gezicht vervolgens
in de lokale krant ziet staan, verliest
Greg elk houvast.
Wanneer dan ook de moeder van het
misbruikte meisje haar man met ha.lr
dochrer herrapt, en de priester in I.ijn ei-
gen kerk komt verwijten dat hij zijn
mond heeft gehouden, is de grens be-
rl:ikt. Greg voelt zich letterlijk \".ln God
en iedereen verlaren ...

sprek. Dan gaat het mij om Je effc<:tcn
op langcre termijn. Zoals wij hij her
eOKL cm leerlingen volgsysteem ken-
nen, zo zou je een dergelijk systeem ook
op het gebied van het verwerken van
traumatisçhc ervaringen moeten heh-
hen . .\lisschicn is cl.tt er al. Dan wordt
het tijd daar meer bekendheid aan te ge-
ven.

Zou 11 nog kurt iets willen zeggen over
hoe 11 uw Iieriode als COIII/I/<llld,mt Ol)
het G.O.c. hebt crI'lIrcn?
Leiding mogen geven aan w'n oplei-
dingscentrum als het G.O.c. is prachtig.
Dar te doen in een tijd waarin in kwanti-
tatieve zin l'en enorme afslanking plaats
vindt {'Il medewerkers hun baan verlie-
zen maakt je niet vrolijker ril drukt op je
schouders. Zien hoc her G.n.c. in kwa-
litatieve zin een enorme omwenteling
heeft ondergaan en bruist van nieuwe
ideeën en eigen iniriatief maakt je van
binnen warm. ,'vlerken dar iedereen, on-
danks soms een sl"hrikbarend tekort aan
capaciteit vanwege het gat daT uiTgezon-
den collega's hehhen achtergelaTen, zijn
uiterste hest doet om de kwaliteit van de
opleidingen zo mogelijk nog verder te
verbeteren verlicht de druk op dl: schou-
dl:rs. Kortom ik heb (weer) l:l:n schitrl:-
rende functie mogen vervullen.
Ik heb beKTe/Jendat uuw /oopba,m g,wt
voortutten als Rcgimlaal Militair
Commandant \Vest. Een nieuwe uitda-
ging?
El:n enorme uint1gJllg omdat het com-
mando vanaf de grond moet worden op-
gebouwd. Voor een genist Kleaa!'

Ik dank It I'oor dit gesprek.

Jost! VerlJcijel/
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GINARY CRIMES

ENMAAL GESLAGEN, NOOIT
MEER BEWOGEN
Van eigen bodem komt Eenmaal
Geslagen, Nooit Meer Bewogen, die
vcel van dc hoedanigheden van
'.\1uriel's \'\'edding' in zich bergt, al is dc
stijl minder hilarisch en de intrige tame-
lijk gecompliceerd. Regisseur Cerrard
Verhage haseerde zich op Je hekroonde
roman 'La Meche', waar eerder al een
toneelstuk van \verd genua kt, Het vcr-
haal speelt in de jaren vijftig, in een
groot huis in Amsterdam-Zuid,
Hoofdpersoon is Charles, een dikke jon-
gen van vijf en dertig, hopeloos gedomi-
neerd door zijn moeder. Zijn jongere
zuster woont ook bij hen in, evenals een
neef dil' er kamers huurt. Als Charles
laat weten dat hij met de apothekeres
\'an de ovt'rkam wil trouwen, komt zijn
moeder in (Jp~tand, wam de vrouw
wordt ervan verdacht haar m<lll te heb-
ben vermoord.
:\1aar Charles zee voor één keer door.
De personages zijn stuk voor stuk gro-
tesk uitgewerkt, de wendingcn in het
verhaal zijn verrassend.
Dl' inwonende neef, die een rolllan
schrijft, verwerkt de gebeurtenissen \'an
zijn familieleden steeds meer in zil."
hoek, waardoor de gren7.en tussen rra i-
teit en fiCTicvoortdurend \'erdcr verva-
gen ...]ack Wouterse is een mooie, wan-
hopige Charles, zusje Ari,me Schluter
maakte furore in '06' van Theo van
Gogh,

l.vO

Jack Wou/erse ,'1/ f\.alht"lka \'(/ullilenut'rg

TUil; Cu/c/Ie il/ .\furie/'s \Vcddil1K

dag dl' moed opbrengt om voor een keer
haar eigen zin te doen . .\turicl biedt tal.
loze aanknopingspunten \'oor mensen,
die net zo onzekt:r zijn als zil, en is tege-
lijk een pure, eigentijdse komedie.
Genil'ten!

•
Dustill Hotf/lklll t'l/ Rt"u, Russo in Dil/break

URIEL'S WEDDING
Uit Australië komt alwl'er zo'n hartver-
schl'urendl' tragi-kutlll'die waar critici
uit de hele wereld op diverse festivals al
jubelend over hebben hericht. t\1uriel's
Wedding doet wat sfeer en spedstijl be-
treft sterk denken aan 'Strictl\.
Ibllroom' en 'Priscilla, QUl'en of the
Desert'. \X'ie ,1,ln die films goede herin-
neringen hewaart, mag deze dus ook
niet missen, :\luriel is een dik, kansloos
meisje, geminacht door haar vader, en
nier geSTeund door haar machteloze
moeder. Ze dweept Illet Abba, en het
enige waar ze van droomt is een huwl'-
lijk als uitweg uit haar misère, Iinewel
ze kansloos lijkt, neemt haar leven toch
een heel andere wending als ze op een

Streep: in Outbreak speelt hij tic rol \'an
een kolonel in het Amerikaanse leger,
een kgerarts, gespeóaliseerd in besmet-
telijke ziekten, Zelf vond Hoffman ook
dat hij ahso!uut ongeschikt was voor het
soort rol waar je doorgaans een echte
held in verwadu. Regisscur \'(!olfg.lllg
Petersen wist hem er e.:hter van te over-
tuigen Jat hij, JUIst doonbt hij min of
meer 'against type' gecast was, des te
stcrker 1.0U kunnen overkomen, Toch is
het maar moeilijk wennen als je de klei-
ne t loffman, die heroemd werd met su-
per gevoelige rollen in o,a. 'Kramer ver-
sus Kramer' en 'Rainman', in het leger-
groen rond ziet stappell, Ilij speelt dan
wel een arts, maar die militaire hiërar-
t"hie \vaar hij deel van uitmaakt past
eenvoudig met bij hem, Het draait in dl'
film om ccn ,lfgrijselijk agressief virus,
vanuit Afrika naar Amerika overge-
brilcht door een binnengesmokkeld aap-
je, De ziekte, die het virus veroorzaakt,
verloopt zeer snel en is dodelijk. Nadat
dl' ex van Ifoffman, zelf ook arts, bljll<l
is hezwekcn, ontdekt hiJ dat zijn superi-
eur (mooie viIeme rol van DunaId
Smherland dlt' wca wel heel goed in een
dergelijk!.: rol functioneert) veel llleer
weet dan hij loslaat. Verder is Outhrcak
gewoon een onderhoudende actiefilm
die handig inhaakt op de eigentijdse
,mgsten van de wereld. Vakman
Pl'tersen maakte er een gestroomlijnd
geheel van, met mooi gedoseerde span-
ning en aardige k1cine intieme mumen-
ten om die spanning te hreken, maar de
film haalt het toch niet bij lijn vorige, 'In
The Line of Fire',

UTBREAK

De breekbare relatie tussen e{'tl \veduw-
naar en zijn twee opgwl.'icnJc do..:htcrs
sta.lt centraal in Imaginaq' Crimes, cen
in Je jaren vij ftig gesitueerd, op autobio-
grafische ingrediëmen gebaseerd klein-
schalig verhaal. De vader iJl kwestÎe is
een fantast, vastbesloten om (Jok l.ijn
aandeel tc krijgen in de economische ex-
plosie van kort na de oorlog. Hij zit \'01
plannen, ma,lt daM is altijd geld van in-
vesteerders voor nodig. Aanvankelijk
geloven zijn twee meiden blind in hem.
~Liar als Je sdmldeiscrs aan Je deur ko-
men, hegint vooral de oudste te twijfelen
aan de macht van Je VadtT, die hun al-
tijd gouden bergen heeft beloofd, maar
die uircllldelijk zelfs moet pleiten om
haar op eell goede school te kunnen krij-
gen. De hoofdrol in Imaginary Crimes
wordt gespeeld door Harvey Keitcl t"ll
daarmee is onmiddellijk de toon gezet.
\'Ilant de acteur, dit, naam m.takte iJl
harde, criminele films, meldde zich gre-
tig aan toen hIj het script van de film in
handen kreeg. D.ll1kzij zijn beroemde
naam kon de dehuterende regisseur
Anthony Drazan na jaren leuren einde-
lijk aan de slag. Keitcl hl ijkt met de rol
van de worstelemk v,lder, dic op de
rand van de criminaliteit balanceert om
zijn droom en die van zijn kinderen na te
jagen, net zo op zijn plaats als in b.V.
'Mean Street',' of 'Bad l.ieutenanr ': altild
maakt hij de karakters die hij spee t,
herkenbaar en menselijk. Fairuza Balk
als zijn oudste die moeite heeft om loy-
aal te blijvt"ll met die man die zo pijnlijk
van zIjn vot,tstuk valt, geeft hl:m prima
p<utij.,.~.,..
'.-

Nadat de dramatisdlt' actrice .\lervl
Streep haar carriêre een flinke zwiep In
een totaal andere richting had gegeven
in 'The River Wild" was het de beurt
,Jan Dustin Iloffm,lll om eens uit een an-
dlT vaatjl' tc gaan tappen, Hela.ls is hij
minder goed in zijn poging geslaagd dan
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SER NOG LEVEN NA DEATH MET AL?
Jarenlang was het de meest extreme,
agressieve muziek die er bestond: Dcath
Metal. Zware giraarmuren, extra laag
gestemd om het geluid nog donkerder te
maken, niet êên, maar twee bass-drUIllS
die als een machinegeweer op topsnel-
heid door de songs ratelen, en daar 00-
v('nuit het duivelse genx::hel en gegrom
van de zanger, zijn de typische kenmer-
ken. Ook de namen v'all de bands getui-
gen van een bizarre smaak: bijvoorbeeld
Morbid Angel, Suffocation en Dcath.
De bands is er alles aan gelegen om zo
duister en diabolisch mogelijk over tc
komen.
De CD-hoezen lijken op een uit de hand
gelopen slachthuis of een kerkhof waar
een volslagen idioor alle bewoners op
een feestje heeft uitgenodigd. Alles is in
her werk gezet, zelfs tot aan de groepsfo-
to toe, om de bands een zu sinister mo-
gelijk imago mee te geven. 'Heavy' en
dreij;end loeren de muzikanten de po-
tentlde koper van al dat fraais toe, t'n
wie de moeite neemt om de op de CD to-
taal onverstaanbare teksten eens te be-
studeren middels bijgeleverde tekstvel-
Ietjes, wordt ook daar niet veel vrolijker
van.
Die teksten gaan immers over dood en
verderf, verminking, uitstapjes in de zie-
ke breinen van serie-muordenaars en hel
en verdoemenis. Want steevast wordt de
inspiratie gezocht in de donkerste kan-
ten van het bestaan.
Oorspronkelijk begonnen ergens in de
jaren 'SO, als antwoord en \'ervolg op de
steeds sneller uitgevoerde speed- en
uashmetal, ontwikkelde dit genre bin-
nen de Heavy .\tetal zich tot de meest
harde muziek die de oren van de fanatie-
ke volgelingen mocht teisteren.

PBOEREN
Het grote verschil lag hem meteen al in
de benadering van de zang. Bands als
het Amerikaanse Death of het Engelse
Napalm Death introduceerden de
'Grunt'. Daarmee wordt dan bedoeld
dat een zanger niet braaf melodieus in
de microfoon staat te kwelen, hil doet er
juist alles aan om de onheilspellende
teksten zoveel mogelijk vanuit een plekje
ergens diep in de darmen op te boeren.
Het geluid lijkt op een dinosaurus met
een slecht humeur of een reus aan de
schilterij. En hoe dieper die 'Grunt' is,
op des te meer respect zo'n kan band re-
kenen. Wie wel eens op een death-metal
festival heeft rondgekeken en d,lat de

rondstampende meute in actie heeft ge-
zien, zal op zijn minst onder de indruk
zijn van zoveel enthousiasme.
\Vam ofschoon dit genre nOOit echt
massaal populair is geworden, kmt het
wel ecn hechte en fanatieke schare fans.

RANDERING
Toch is cr na Hlwat tien jaar onversne-
den Oeath-metal wat aan het verande-
ren. Bands van het eerste uur haakten af,
of worden steeds 'rustiger'. Ook begon-
nen hier en daar zangers pogingen te
wagen eens ècht te gaan zingen. Een
goed voorbeeld hiervan is de Zeeuwse
formatie Gorefest. Die band kan zich
rustig de grootse Death-Metal band van
:-';ederland noemen. CD's als 'false' en
'Emse' liepen als warme broodles over
de toonbanken. Toch laat hUil laatste
produkt horen dat ook deze heren het
langzaamaan over een andere boeg aan
het guoien ûl'n. Zelf zullen hands daar
nÎet gemakke ijk over praten. Ze zijn im-
mers gekomen \\'aar ze nu zijn door hun
weliswaar kleine, maar fanatit'ke groep
fans. Die vinden namelijk alles, wat at-
wilkt van Je standaard Death I\1etal-be-
nadering 'vcrraad'. Maar de realiteit is
zo dat veel bands van Death 1\letal al-
leen niet kunnen leven. Daarvoor wor-
den er gewoon te weinig CO's verkocht.
En een aantal muzikanten zijn hel ge-
woon zat om steeds maar jaar in jaar uit
hetzelfde te moeten spelen. Op zich ont-
staan uit die 7.Oektocht van het 'heavy'-
Gilde interessante nieuwe dingen. Zo
experimenteert het Amerikaanse Fear
Factory al een tijdje met House muziek

in combinatie met loodzware gitaarpar-
tijen. Ook worden er andere instrumen-
ten waaronder violen bijgehaald, zoals
bij de Engelse formatie My Dying Bride.
Sommige bands zijn super-langzaam
gaan spelen als reactie op de ultrasnelle
Dearh Metal: Doom Metal was geboren.
Groepen als Machine Head, Pamcra en
Sepultura spelen nog stceds erg stevige
muziek die trekjes vertoont van de
Death ;\Ietal. \.laar het is meer een op-
gevoerde en rauwe variant van 'Power
Met<1I'. Dat is dan weer een variant op
de gewone Heavy ;.,letal, waarbij dc
songs compaçter en meer up-tempo zijn.

OOGTEPUNT
Zo als het cr nu voorst<tat, is Death
Mctal wel over het hoogtepunt heen.
Herrie Freaks hocven echter niet bang te
worden dat ze over een tijdje alleen nog
maar nostalgisch een CD op kunnen zet-
ten van allang niet meer bestaande
bands. Wam cr zullen altijd wel Death
.\letal bands blijven. Vooral in Zuid
Amerika en de voormalige Sovjet Unie is
dit genre momenteel erg populair. Bands
met illustere namen zoals bijvoorbeeld
Sarcofago en Toxodeth uit Zuid Ameri-
ka kunnen ziçh daar op de borst klop-
pen dt. 'hardste' van Jat continent te
zijn. En voor mensen die op zoek zijn
naar heavy muziek, is cr anders altild
nog de B1ack Metal, een uiterst somber
en zwartgallig genre waarbij het een
soort mode Îs om te doen alsof men alle-
maal een brave volgeling is van Satan.

Theo Paymans



voor een del'! nog loyaal blijft aan de
Tr<lditionele opvaningen.

Dell' twet' Nederlanders stondcn te
proesten \':HI het ingehouden lachen,
toen ik zei, dat de meerderheid \'an de
hcvolking juist wel Ilaar het verleden en
schuld kijkt. Ze vondm dat onrcdehjk
en belachdijk. Op bezoek in het
.\Iayibu}'e Cemrum. Jat de geschiedenis
over de apartheid levend wil houden,
beweerde de econoom zelfs dat "wij in
:s.:ederland, na de Tweede \X!erekloorlog
ook jarenlang geen interesse meer had-
den voor de oorlog en daar kwam pas in
de jaren 60 \'erandering in! ~ Hij was net
te jong om te weten, dat bil-voorbeeld
mijn generatie na de ootlog b eef discus-
siëren over hoc bijvourbeeld de joden-
vervolging mogelijk was geweest. Zijn
poging om nok in dit historische rell-
trum de Zuidafrikanen fOt zijn inzicht te
brengen, dat het verlc(len vergeten l'n
vergeven mocst worden, wcrd door di-
rectcur Odend,l,ll vriendelijk beslist de
pall in gehakt.

K.arel Roskalll

Ik vroeg mij af, war zo iemand, die aan
het begin van lijn verblijf in Zuid-Afrika
al alles heter wist, hier kwam doen. Ilij
had alle antwoorden op alle prohlemen
kant en klaar meegebracht vanuit
Nederland.
Mijn Zuidafrikaanse vrienden blijven
vaak tot het uiterste beleefd tegenover
dir snort blaaskaken die niet beseffen
hoc bot en arrogant hun omkenning vall
hier bestaande gevoeligheden is. Zuid-
Afrik:t zir nier op ze te wachten. Zo'n
blaaskaak zou niet op sllot"preis moeten
ga:lIl.

En tot mijn schrik heb ik
gemerkt dat sOlllmige
Nederlanders daar ook
em handje van bebhen.
Op l'en receptie voor een
Nederlandse handelsmissie in Kaapstad
kreeg ik bijna ruzie met één of andere in-
dusTriel'!. maar die ging er dan ook prat
op. dat hij altijd gewoon zaken is blil'ven
doen met Zuid-Afrika. De apart leid
had hem kennelijk nog nooit ,un het
denken gezer. Er stond een vuur:tan-
staand Nnk-rlands econoom bij. die de-
zelfde enormiteiten verkondigde, maar
die had heter moeten \veten. Dl' twee
vondCll dat Europa zich nicts van
Zuidelijk Afrika hoefde aan te trekken.

Zij ontkenden dat
Europa racisme
en apartheid lil
Afrika had inge-
voerd.
Zij ontkenden dat
Europa verant-
woordelijk was
voor de ontwikke-
ling van dit land
ellzijn huren want
"Europa kan zich
llli eenmaal niet
met allerlei bnden
bezig houdeJl.
Bovendien zijn er
heel wat landen
armer dan ZuiJ-

Afrika. Dit land moet op eigen kracht
aJ.Jl 7ijn ontwikkeling werken en lil'
markt zal het allemaal regelen". Beide
Nederlanders hJ.dden de eerste &Ig al
een goede raad voor Znidafrikanen: "de
apartheid is verleden tijd, de macht is
vreedzaam overgedragen. Er moet niet
meer naar het verleden en naar schuld
worden gekeken". Zij waren nog nUM
Jlct een dag in Zuid-Afrika, dus 7.ijhad-
den nog niet al die Zllidafrikanell ont-
moet dlc beseffen, dat dc ll1<lChtniet is
overgedragen. zolang de bureaucratie

met t"t"n gouden lepel in
de mond geboren. voor-
bestemd rot welvaart l'n
beter onderWijs. Terwijl
lil' andere groepen men-
sen duor geboorte ge-
doemd W<Henmet verne-
dering genoegen te ne-
men. Apartheid was. met
andere woorden. hl'T
grootste stelsel van cor-
ruptie dat ooit in de we-
reldgl'schiedenis is ont-
wikkeld. En \'eel blanken
hier hebben d,lt nog nooit
w bekeken. Zij geven l'r
trouwens de voorkeur
aan om niet meer na te
denken o\'er dt" apartheid.

I<:<>M <,PO!
.•.r.•.••.TH~11:> 's Vf;"-LEt>,EN TI,Jth.
,..,'ET MEEl/: ;>.l':tJREN,

N'ET """'eoR o"""""",!'N.
1"\.••"", ""'N bI' .,-",••",,,,,,S,T wE"",,;, •. 1

zen enorm w:ts. Dat is geen rechtvaardi-
ging voor corruptie nu, maar Je
Zuidafrikaanse blanken hebben er zelfs
geen oren voor: "de ,tpartheiJ is <tfgt"-
scbaft: dus vergeten we alles daarom-
heen ook maar zo gauw mogelijk!"

De meeste blanken bl'grijpen nu wel, Jat
de apartheid niet deugde. ,\hJ.r je
schrikt ervan als je merkt, dat sommige
blanken niet wl'ten, dat de ap<lTthcid zclf
per definitie door en door corrupt was:
een groep mensen met blanke huid werd

De honden lusten geen hrood \'3n wat
sommige hbnkcn (!\'"ederlanJcrs en
Zuidafrikanen) ht'\WTt'Il. Over Ndsllll
~Iandda is iedereen het eens: de nieuwe
president van Zuid-Afrika is htlitcn~e-
woon populair. Er is wel veel kritiek op
andere politici, die zich geld laten toe-
stoppen, waardoor zij ook in eetl mooie
auto kunnen rijden, maar zij worden
aan de schand:ul genageld als corrupt.
Zo iem;md is dominee Al1an Bocsak, die
heschuldigd wordt van corruptie en die
meteen veroordeeld werd door de pers.

Miss<.:hiclI heeft Bocsak inderdaad voor
ZIjn eigen huis buitenlands geld ge-
hruikt, dat bedoeld was voor arme kin-
deren. Dat is nooit goed tc praten, maar
Je rechtse kranten hier lijn nu al verge-
ten, dat Bocsak in de jaren 80 vooraan
stond in de strijd tegen de aparrhcid.
Die/,e1fde kranten hebbl'll hem toen ver-
guisd. Olmlat hij zo fel tegen de apart-
heid ageerde, die zij propageerden.
Diezelfde kranten zijn nu vaak de
spn:ekbuis van blanken, die zeggt"n:
"Zwartt"n verrijken zich wdr,l zij de
macht hebben" - de blanke borrelpraat
van JlU, die er aan voorbij gaat dat de
meerderheid van de nieuwe ambtsdra-
gers gewoon fatsoenlijk hun werk duen.
De lwarre en bruine mensen leefden tot
nu toe hun leven zonder de voorrechren
V<l11de blanken; zij waren armer dan de
bbnkcn en zij hadden minder kansen
dan de blanken. Zij z,lgen bovendien dat
de corruptit" onder blanke apartheidsba-

EEN BLAASKAAK
OP SNOEPREIS

22-EGO/MEI1995



GRAFFITI, KUNST OF SCHUTTINGTAALf

Iedereen is cr waarschijnlijk wel eens mee geconfronteerd, op ccn muur of
op een schuning. Enorm grote woorden die nog het meest lijken op de woes-
te kreten uit tekstballonnen van een stripverhaal. Zo op de muur getekend
alsof er een grote verfbom uit elkaar is gespat in allerlei felle kleuren. In de
vreemde bochten en hoekige kronkelingen zijn nog maaT met moeite letters
te herkennen. En wat dan nog, want bij het ontcijferen staat CT dan iets waar
geen touw aan vast te knopen is. Een zenuwaanval van ccn huisschilder? Een
bezopen grap van een derderangs reclamebureau: Ecn invasie van buiten-
aards taalgebruik? Niets van dat alles. Wat cr met kennelijk veel mocile
door een anonieme figuur op die wand is gezet, is een staaltje van graffiti.
Schuttingkunst volgens sommigen, vandalistisch straatgekladder volgens
anderen. Dit fenomeen is 7.oals zoveel andere trends overgewaaid uit
Amerika naar Nederland en de rest van de wereld. Je kan tegenwoordig
waar dan ook in de steden op alle continenten wel gra(fiti aantreffen.

• Uitlaatklep

• Fabelachtige techniek
Er is ook een duidelijk verschil met .ge-
wone' straatkunst: cr werd en wordt
nog steeds alleen gebruik gemaakt van
letters, Illet heel soms een afbeelding er-
bij. Bovendien is het belangrijkste en
enige instrument van een graffiti-kunste-
naar de verfbus. Daarmee hebben de
makers een fabelachtige techniek ont-
wikkeld, en zijn 7.e in staat om snel met
behulp van zo'n bus allerlei zwierige lij-
nen en vlakken in verschillende dikten
neer te zetten. Vooral snelheid is heel be-
langrijk, want niet Iedereen zit nou be-
paald te springen om een gratis versie-

••0",',',',"o

Graffiti ontstond in de
jaren '70, en hielp daar
de rroosteloze afbraak-
buurten vol autowrak.
ken en leegstaande pan-
den wat op te vrolijken.
De veelal zwarte, kans-
loze jongeten hadden zo
een manier gevonden
om zich te uiten en het
respect van hun leef-
tijdsgenoten af te dwÎn-
gen. Ook het verzet te-
gen een onverschillige
samenleving kreeg zo
een geweldloze vorm.
Bovendien gaf het de
makers een grote kick
om bijvoorbeeld een
metrotrein door hed
New York te zien gaan
met een eigen tekening
erop. Graffiti borrelde
op uit delelfde creatieve
'underground' in de
ghetto's die ook rap,
hip-hop en de break-
dance uitvond.
Graffiti loopt uiteen
van kleine afbeeldingen in vaak maar
één kleur, 'tags', [Ot de meer ingewikkel-
de en levensgrote tekeningen in verschil-
lende kleuren, een 'piece'. Graffiti ver-
schilt in Amerika van stad tot stad. Dat
komt doordat iedere stad een gevarieer-
de samenstelling van bewoners in de
ghetto's heeft.
Zo zal een graffiti-maker die thuis is in
de Latino-cultuur andere kreten, teksten
en tekens gebruiken dan een Afro-
Amerikaanse artiest.
In New Yark, bijvoorbeeld, omwikkel-
de de graffiti zich vooral tot een kunst-
vorm, waarbij vaak behoorlijk ingewik-
kelde en originele tekeningen werden ge-

maakt. In Los Angeles echter is de graffi-
ti vooral een middel om boodschappen
en signalen over te brengen tussen rivali-
serende bendes en bendeleden.
Zo kan een onschuldig ogend krabbeltje
op een muurtje zoiets betekenen als: 'de-
ze straathoek is van de Crips (heruchte
hende in en om Los Angcles)', of 'als ik
die en die tegenkom, dan vermoord ik
hem'.
In Los Angelcs, met haar enorme
gewelddadigheid onder jeugdbendes,
waardoor jaarlijks een flink aantal men-
sen in de ziekenhuizen belandt of erger,
weet iedereen dat zo'n mededeling be-
hoorlijk serieus genomen moet worden.

ring van buitenwand of gevel.
Uiteindelijk werden de tallozc afbeeldin-
gen in dure boeken gepubliceerd, en stu-
deerden er l.eUs mensen op af. Die had-
den dan hele verklaringen over het
'waarom' van het verschijnsel. Er wcrd
helaas wel aan het feit voorbij gegaan
dat een arme jongere uit een ghetto op
een doordewcckse dag wet wat anders
aan zijn hoofd had dan het kopen van
een duur boek.
Graffiti zou zelfs in de sjieke kunstgale-
ries terechtkomen. De echte graffiti-ma-
kers haalden voor die ontwikkeling he-
lema,ll hun nt.us op, want ze vonden dat
het einde van graffiti als bun kunstvorm.
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Niet langer was het immers van en voor
de onderdrukte en kansloze jongeren,
maar werd het een kunstwerkje voor bo-
ven de leren driezitsbanken van de rij-
ken, die verder niets met de arme jonge-
ren te maken wilden hebben.
Een tijd lang vormden de volgespoten
muren zelfs een dankbaar decor voor
pop-bands in videoclips. En in de hor-
raf-film 'Candyman' speelt, naast de
stadslegende, graffiti ook een belangrij-
ke rol.

• Ontmoedigingsbeleid
Ook in Nederland zijn er soms mooie
staaltjes te zien; op metrotreinen in
Amsterdam of op de muren in alle grote
steden.
Soms zijn er mooie voorbeelden
te zien op een moeilijk te bereiken
plek, hoog op een gebouwwand
of langs de kant van een brug.
Waaghalzerij is een onmisbaar
onderdeel van het aanbrengen
van graffiti.
Eerst stond men maar raar te kij-
ken van al die kleurige teksten
op de muren van bankgebouwen
of parkeergarages, later onder-
vonden de vaak jeugdige Neder-
landse graffiti-makers, dat men in
Nederland toch vooral denkt dat
het maar vandalisme is. Met be-
hulp van hoge boetes en speciale
coatings op muren, die het
schoonmaken moesten verge-
makkelijken, werd menig graffiti-
artiest dankzij dit beleid afdoen-
de ontmoedigd. Zo zei één graffi-
ri-artiest dat het gewoon balen
was, dat als ;e net een mooi piece
afhad, die de volgende dag dan
alweer verwi;derd was.
Het lijkt erop dat graffiti in
Nederland dan ook op sterven na
dood is. Jammer, want het droeg
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zeker bij tot het opvrolijken van de
grauwe stadsomgeving.
Sommige winkeliers hebben echter van
de nood een deugd gemaakt; die zijn
goed op de hoogte van de erecode onder
de graffiti-kunstenaars om nooit een
'tag' of een 'piece' van een andere artiest
onder te tekenen, en hebben verschillen-
de artiesten gevraagd om een stalen rol-
luik eens op te sieren.
Die ereeoae wordt strikt nageleefd,
want geen enkele graffiti-kunstenaar wil
natuurlijk dat zijn fraaie werk onderge-
kladderd wordt door een flapdrol die
niet verder komt dan de gebruikelijke
drie-letter woorden.
De graffiti-scene kent dan ook een strik-
te hiërarchie, waar niet vanaf wordt ge-
weken.

• Kunst of niet?
Is graffiti nou kunst of niet? Die vraag is
moeilijk te beantwoorden. In de grotten
en in het oude Rome werd immers al op
de muren geschreven en getekend.
Graffiti is dus niet è<:ht nieuw. Maar
vandalisme is het zeker niet. Artistiek is
het wel, want een goede graffiti-kunste-
naar gaat veel verder dan het kinderlijke
geklieder op toiletdeuren of in donkere
steegjes. Die haastig ingekraste tekstjes
gaan meestal over wie het met wie (wil)
doen, of andere sim.pele schuttingtaal.
En een beetje graffiti-artiest kijkt daar
minachtend op neer. Er is immers aan
het anonieme gekras van scheldwoorden
geen eer re behalen.



verleefd

Vier mannen, ~'Iarcus, Kar!,
Kevin en Yossi trekken door d•.•
Boliviaanse jungle op I.o•.•k naar
hct gocd van de Inka 's cn de on-
gerepte natuur. AI snel komen
de avonturiers tot de ontdekking
dat hun Hmrhereiding up deze
tocht niet voldoende is gewerst
en b...sluiten, door in twee grOl'-
pc:n uiteen te gaan, terug te ke-
ren naar de ht'woonde wereld.
~tHCUSen Karl gaan over land
verder en Kev'in en Yossi heslui-
ten per vlot de rivier af te zak-
ken. W'annecr Kcvin van het vlnt
valt en Yossi door de snelstro-
mende rivier wurdt meegenomen
is het drama cumpleet.
Yossi (tevens de schrijver v'an dit
hoek) vecht wekenlang op leven
en dood tegen de hetoverende,
mecdogenlme jungle. Volledig
aan l.ich/elf overgelnerd en ge-
dreven door de wil om [e overle-
ven voert hij een hijna onmense-
lijke strijd die h•.•luiterste van
hem vergt en Ijjn grenzen, keer
op keer, v'erlegt. Kevin wcct dl'
ocwoonde wereld te bereikcn cn
nekt met behulp van een gids cn
twee Boliv'ianen vervolg •.•ns wccr
de jungle in om Ijjn kameraden
te nICken.

Na enkele weken, als bij ieder-
een de hoop al vervlogt'n is,
vindt hij Yossi terug - ernstig
vef7wakt, ondervoed en ziek.
Van Marcus en Karl hcdt nie-
mand meer iets vernomen.
Ern prachtig meeslepend waar-
gebeurd avuntuur, wat de le/,er
zeker niet onneHlCrd zal laten.
Yossi Ghinsherg: Overleefd.
BZZToH, Den Haag 1995, 254
hlzJ 34,50 (EK)

hriller

Over de finalKiHe thriller Uit
kille berekening is al veel ge-
schreven omdat deze debuut-ro-
man van ~lichael Ridpath lich
laat nwten met de wereldbe-
roemde schrijver John Grisham,
Dit miljocncndebuut is direkt in
12 t,ll •.•n cn 25 landen uitge-
bracht, tevens is er inmiddels in-
teresse gelOund Olll dit bock te
verfllmen. D~ Britse beurshande-
laar .'Iachae! Ridpath is dan ook
één van de weinigl' debuterende
schrijvers die kunnen leggen:
Door het lfitl>rellgell I',m miJII
eerste 11O,.k werd ik //Iil;O/wir.
De sympathieke hoofdrolspeler,
Paul .'sturrar, werkt nog nict zo
lang bij een gen'nommeerd ef-
fectenmakelaars-kantOor in de
Londense City, als zijn vricndin
en collega, Debbie Chater, dood

TMichael
Ridpath

wordt aangetroffen in de
Thecms.
De politie denkt aan een onge-
luk of aan zelfllluord. Paul is cr
l',:hter van overtuigd dat ze is
vermoord en "aat zelf op onder-
zoek uit, Al snel raakt I'aul ver-
strikt in een web van fraude en
twijfelachtige financiële tramac-
tics, en wordt hij lllt't de dood
hedreigd. Bij zijn onderzoek
stuit hij steeds op een muur vall
zwijglaamhcid en worden cr
meer \'fagen npgcrucpcn dan er
neantwoord kunnen wonien.
Tor Paul bij toeval een uitl'rst lu-
cratiel'e investerin" ontdekt..
De Engelse uitgaw Free to
Trade stund in februari inmid-
dels op de F;\veedeplaats van de
Londense nestsellers-lijst en naar
mijn mening is dat ook zeker te-
recht.
l\liçhael Ridpath: Uit kille bere-
kening. Van Holkelll;l &
Warendorf (Uniebock), Houten
1995.304 blz, J 2~,~0 (EK)

Gerafelde Waardigheid,
ver mijn demente vader

Zolang je nog kind bent, vcr-

C.lnni('
\~m :--:ictlwh,[J..

Gerafelde
waardigheid

Ovcr miJn
dl'l1Il ..'lltl' Vad('f

....,...'

wacht je dat je ouders voor je
zorgen. Velen die zo rond de
veertig ja,1r zijn uf uuder mcrken
dat dt' rollen soms langzaam
maar zeker omgedraaid wurden.
Het liefst l.ie je je uuders nog
lang samen, in goede ge/ond-
heid, actief en zelfst,llldig. I fet is
niet een icdcr gegcn'n om 10
oud te wordcn. Vroeger noem-
den we het senic1, later delllent
en nu hccft iemand de ziekte van
Alz.heim•.•r. De benaming zegt
niets over het langzame proces,
dat begint met vcrgcetachtigheid
en eindigt met totale dcsoriënt,l-
tic, gruwelijk voor dcgene die
het ondergaat, minstl'ns even
gruwelijk VOOtpartncrs en kin-
dl"ren om mee te makcn.
Bernld schreef z.ijn aangrijpende
hoek "Hersenschimmen" vanuit
de beleving van de oudere zelf.
Het boekje van Connie van
Nieuwkerk over haar demente
vader is van een heel andcr ge-
halte, geen meesterwerk, maar
wel aangrijpend en precies in
,ijn hcst:hrijvingen. Het boekje
ontroert vooral daar waar l.ij be-
schrijft hoe zc proheert haar va-
der te lx'reiken door haar eigen
werkelijkheid los te latcn. Op
die momenten blijkt tOrtoch iets
als contact mogelijk en vooral
wederzijdse warmte, Een een-
voudig maar waardevol verbaal
vuor ieder die het aangaat.
Connie van Nieuwkerk:
Gerafelde waardigheid, over
mijn demente vader. AMBO,
Baarn 199.).80 blz, J 19,95
UM)

Ruige kusten

.'s1aandenlang stond l.e vorig
jaar nummer één op de
Amerik:l,mse Ix'stsellerlijsten
met haar tWl'edl' roman "The
Shipping !\ews~, wa:lrvan
7(JO.OOO exemplaren o\'Ct de
toonbank gingen. Vek literaire
prijlen kreeg ze ervoor, waaron-
der de prestigieuze National
BlHlk Award 1993 en de
l'ulirzerprijs 19~4. E. Annie

Proulx (1935) woont in l'en zelf-
gebollwdr blokhut in het afgele-
gen gehucht Vershire in de heu-
vds van Vermom. Ze wa" dl'
eerste vrouwelijkc auteur die de
belangrijke Pen/Faulkner-prijs
ontving, voor h:lar eerste roman
~Postcards" (1991 J. Op haar
53ste tlebuteerde dezc literaire
laatbloeiet met dl" verhalenbun-
del ~Ilcart Songs and Other
Stories (1988}". Uitgeverij De
Geus brengt de Nederlandse
v'ertalingen op de markt, als cer-
ste onlangs Sdleel'sberichten
(vert.l,I1d door Re,r.:illaWlillemse)
dar zo begillt:
Dit Îs l'ell I'erslag I'all enkele ;a-
rellllÎI het lel'elll'all Qlloyle. ge-
buren În Hrookl)'JI en o/Jge-
groeid În eetl reeb dem/dte stad-
;es ÎII IJ", nuurden Villl de slaal
Nel/' York.

Nadat Quoyle's echtgenote is
omgckomen bij een auto-onge-
luk haalt zijn tante hem over om
met haar en zijn tWl'e dochtertjes
een nieuw leven op tc bouwen in
het verlaten en vcrvallen voor-
ouderlijk huis aan de woeste
rotskust van ~ewfoundland. Als
verslaggever van sthecpshcriçh-
ten in de plaatselijke kram lukt
dat Quoy1c met moeite.
Buitengewoon deskundig be-
schrijft Annie Proulx de natuur
en hel ruige leven in die onher-
bergzame kuststreek. Niet min-
der hoeiend is ouk haar wcerga-
ve V:lllQuoyle's omwikkelings-
gang, zijn rouwverwerking, de
opvueding van Bunn)' en
Sunshine en de bngzaml' g[(lCi
van lijn relMie met de weduwe
Waver en haar zwakbegaafd •.•
kind (zo moeten Ie zich kder
losmaken van hun gestorvcn,
overspclige ethq,enorcn),
Proulx vertelt met kone, krach-
tige zinnen en gehruikt vaak ver-
r:lsscndc en poëtische beeldspra-
ken. Een paar voorbeelden daar-
van tot slot;
Tem'ijl de vuurtorens op de
landrongelI stot/erdell.
Goh'('1! braken met een holle

EGO I MEI 1995 - 25



hJskhmk, Ol'('ns ('n mlli~('I}(Jlle.
tics eigen.
Gezichl als klllilrk waar een
l'ork doorheell was KeIMa!d.
Een prachtige roman, die me
reikhalzend doet uitzien naar
haar andere hoeken.
E. Annie j'roul.x;
SchL.ep~herichten. De Geus,
Breda 1995. 399 bb. geb.
f49,90 (FS).

Britse humor

YVONNE ROBERTS

Iedere
vrouw verdient
een Avontuur

Als je de titd Iedere vrouw ver-
dient een avontuur leest krijg je
de neiging te denken dat je een
I)'pisch \"fouwenhoek \.oor je
hebt, niets is minder waar!
De gemoeddijkt: Kar is 44 jaar
en weet wat de mono~mie en
ook de rnonolOnie van het hu-
welijk is. Al twintig iaar is ze ge.
huwd met Tom, een man die ze
a;lllvankelijk fantastisch vond.
En hij was dat natuurlijk al
twintig jaar met haar L'L.ns.MOl,lT
als Kay ontdekt dat Tom aardig
war uurtjes slijt bij z-ijnminn:lres
Brenda vormt dat Je ommekeer
in ha:lr bezadigde bestaan. Ka)
gaat werken op de redOlktit: van
~Venlls", een soft-pornoblad
voor vrouwen dat nog niet goed
van de grond is gekomen. Zij
richlzkh nog m,l,lT op ttn
vraag; kan een \"TOUW een
Casanova wordt:n?
Tom is van mening Jat zijn
vrouw :llleen maar gedreven
wordt duur wra,lk. maar Kay
wee! Jeker \.an niet. Het gaal
haar om de bevrijding. En of ze
die bevrijding nu vindt in l'l'n
blind date, in een onverwachte
vrijpartij met een vrouw uf in
cyber-sex (computer-sex) • ze
hl'dt recht op avontuur en J_al
daar voor wchten.
De schrijfster Yvonne Ruberts
hedl kans geJ_ienalle heilige
huiSIe" met goede Britse humor,
omver te halen. Een bock om ~in
l'l<:d)over te schuddehuiken.
Y\onne Ruberts: Iedere \ruuw
verdient een avontuur.
BZZTöH, De Haag. 272 blz.
f 29.50 (EK)

Liefde en verslaving.

Van de succesvolle Canadesl'
schrijver \lan Cohen (1942,
Kingston, Omario) werd in dele
rubril"k de afgelopen jaren een
aantal boeken lovenu bespro-
ken. Sinds zijn debuutroman
~1)e Spaanse dukter~ (1987)
hliift uitgeverij Ambo nieuwe
vertalingen I.an Cohl"n uitbren-
gen, dit voorjaar al weer de ze,-
de: De boekhandelaar (vertaald
door Frans van der \Viel).
Iluufdpersoon en verteller in ue-
le geraffineerde combinatie ,,"an
ddective- en liefde~roman i,
l'aul Stevens, werkzaam in
Fenwicks Tweedehands- en
Antiquaris<:he Boeh'n. Een ge-
renommeerde winkel vindt de ei-
genaar:
I-lier koop je eell boek dat de
tocts I',m de tijd heeft doorstaan,
"iet die kant-ell-k/are troep die
geproduceerd 1V0rdt da"kzij
sl,bsidÎi:s en de tO/Jticnlijstell.
r-.kt die 'lOOT hem kenmerkende
mengding van sp,\lllling, humor
en tragiek neemt Cohen 7.ijn Ic-

r------~-~-~---..::
. MaItG-kn :, .

! Deboek- :
i handelaar i
~

.••.,1Il0,

nrs mee naar de zelfkant \"an
het literaire leven in het grote-
stads~.emrum van Toromo.
Drank- en drugverslaafden, fa-
natieke amateursporIers, cor-
rupte poliliemensen, geflipte
dichIeressen, de.llcnde biljarters,
gevluchte dienstweigeraar~, het
is een hijwnder bont en hepaald
niet ongevaarlijk wereldje waar-
in zich de hartstochtelijke lief-
des,lffaire, van Paul en 'zijn' ver-
slaafde Judith afspelen. In el"n-
nil,t geslaagde- poging er uit te
brl'ken verruilt P,lul t:t:n tijdje
Toronto voor Kingston, maar na
zijn terugkeer mijmert hij -speu-
rend in cen .portschool naar
'agenf en maffiabum ::\icku
Ross - over ,.ich,_e1f:lil KillRston
had ,k ook hardgelopell. Eerst
als l'erl.allKil/K l'our het dril/keil,
i,/ler h,'dacht ik dat lopell /lIltlig
kOIl zijn om ûll,' rFsteIl /'û1l al die
lwgiftell die ik in TOTOnto hûd
gem}m,'II uit mii" systeem te lier-

driil'cn. Allecn werd me met het
l)erstriJkenl'an de lIIaûlld<.'IIdlli-
ddijk dat mijn werkelijke /'ersla-
dl/I: Judith was.
Tel daar nog eens de complexe
relatie met z'n uudere broer
Hemr (garagehouder, bokser en
'maatje' \.an ::\icko) bij en je
voelt halverwege het bock de
dreiging van een fatale climax :ll
in je ingewanden,
Lidde en begeerte, verwarring
en ,,"er,la\'ing zijn door Cohen
razend knap verweven in een
web van spannende gebeurtenis-
sen.
Man Cohen: De boekhandelaar.
Ambo, H:l:lrn 1995,202 blz.
£39,90. (FS)

erken aan de onderkant

De journalisle Slelia Braam heeft
twet: jaar l.lI1gals ongeSÇhoold
arbeidster gewerkt. Via uitzend-
bureaus werkte z,e in de schoon-
maakbranche, pakte ze bloemt:n
in op de bloememeiling en
werkte ze als koffiedame in be-
drijfskantine,. Turkse vrienden
van haar werklen in illegale
naaialeliers en in de tuinbouw.
Haar reportages over de onder-
kant van de arbeidsmarkt, waar
ongeveer twee miljoen mensen
werken, zijn unIhutsend.
Ondernemers klagen steen en
bt:t:il over de vermeende rigide
arbeidswetgeving, st:lrre CAO's
en lasti~e ".akbonden en zijn in
hoog tempo bezig onze arbeids-
verhoudingen te flexibiliseren.
\~'ie dit boek leesI, is I'erhaasd
en geschokt. Verbaasd dat in
land, dal als netjes te bock sta:ll,
underncmers op 19de_eeuwse
wilze met werknemers om kun-
nen ga:ln en geschokt, omdat
v:lkbonden en arbeidsinspectie
vaak pre<.:ie,welen war er aan de
hand is, maar l"ec1alniets (kun-
nen) d"t:n.
Aan de onderkant V:lllde ar-
beidsmarkt is het werk ziekma-
kend en slopend, komen vaste
arheidscontracten alleen in dro-
men voor, worden CAO's onl-
dokl'n, krijg je overwerk niet uit-
betaald en moet je ie bek hou-
den, want anders vlieg je eruit.
Aan de onderkant van de ar-
beidSIll:lrkt heerst macbteloos-
heid:
K,nel. ex-berocpsmilitair, vertelt
in een !,,"chpauu hoe truts hij is
op ziin contract van een half
J,wr. ~A1ij" contract lo"f't bi,,-
nellkorl af. Of ze me I'er!engen
weet ik /log niet. Wat r';nd iij er
"011 ",IIt?~,lm/agl hij aan ccn
meeluisterende Hindoestaanse
collega. De Hindoestaan haalt
zijn s(holldas op. ~Die JOlIgelI
is nct /'ader geIL'ordell.', l'erdui-
ddiikt Karel .. 'Zijn contract
loopt ook biJ/liJaf. Heb iN al iets
gehoord?' ..Nee .., zegt de

Hindoesl<1an. Karel slaat met
zii'/ l'IIist op tafel en u'gt:
"God,'erdomllle! W/eet je wal ik
in m'n /<.'I'<.'n heb geleerd? Dat
recht krom is. Ik heh een tml/J-
conlracl. Ik heb /lergens recht
op. Ik k.m niet et:ns l't'Il Pt:II-
siot'n of,bouwell. Ik hch al!t't"1
recht Of}het millimllm/oon."
Stella Braam: De blinde vlek van
Nederland. Reportages over de
onderkant van de arbeidsmarkt.
Van Gennep/F!'\V Pers,
Amsterdam. 1994. 164 blz.
f29,90. (\VV).

Erika Krijt
joan Merens

Frank Spoefstra
Wcssd Visser
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ANDERE KOEK
Gemeen grapje:
- Waar gewerkt wordt. worden fouten
gem3akr.

- Er zijn oq;anisaties die geen fouten
maken.

Geen grap:
Waar gewerkt wordt, worden fouten ge-
maakt. Speur die up, lct ze in de schijn-
werpers, dik het nog wat aan en gooi her
geheel sterk versimpeld via populaire
media voor het grote publiek met een
heel eenvoudige oplossing als remedie.
Dan heh je grote kans, Jat je vrij snel
medestanders krijgt, dje een an~staanja-
geilde bereidheid tentoon spreiden om
elke doelstelling van Je organisatie,
waar die fout gemaakt werd, mcr alle
mogelijke middelen Je grond in te bo-
ren. Met inbegrip van de mensen die
daarvoor werken. Dat geheurt niet al-
leen elders maar ook in Nederland, bij
ons alleen gelukkig meestal niet 70 ler-
terlijk.

Geen ja en geen nee:
Als je ergens niet uit~esproken vóór
kunt of wilt zijn, hoeft dat heiclnaal niet
te betekenen dat je tégen zou zijn. ~Iet
"geen mening" zoals d,H vaak in enquê-
tes wordt vourgesteld, voel je ie dan ech-
ter ook tekort gedaan, omdat dat de in-
druk wekt dat ie ergens nug nooit over
hebt nagedacht, wat va,lk niet zo is. Er
zou een apart \voord moeten ziin (zoals
in het Japans bI,'. wel degelil'k bestaat),
om met één term deze -voora snog- neu-
trale stellingname: geen ia en geen nee,
te kunnen aangeven. Dat is heter te han-

teren dan het oneigenliike alternatief
"geen mening". \\'at dacht u van "mo"
(zomaar een voorstel).

• Katten, kreten en
kopzorgen.
Kreet: kanen lijn domme beesten, het
ja.geroep is niet van de lucht. Ook
"nee" snerpt veelvuldig door de atmos-
feer. Beperk je liever tot een simpel
"mo". Dieren die niet kunnen denken,
kunnen slim noch dom zijn, toch?
Andere kreet: :\'ederland vol. Kul. :"Jee
dus. Plek zat. Kruip maar eens in een
vliegtUig. K,lIl je 't 7.e11ufzien.
:\'og een kreet: Turken en ~Iarokkanen
zijn lui. Kee, waar halen ze 't vandaan.
Geen werk hebben of kUIlnen kriigen is
een heel ander hoofdstuk dan niet willen
of lui zijn. ;\-bar ook werk-gevers blij-
ken vaak te oordelen op vooroordelen.
Dachten ze in de fifties heel anders over.
En nog éi'Jl: Eigen volk eerst. Zo hegon
het ook in loego. En hoe zat het ook
weer in Zuid-Afrika?
En ken je deze: Asielzoekers die alleen
maar op om.e rijkdommen afkomen,
met open armen ontvangen worden,
huizen en uitkeringen krijgen en eisen
stellen over fietsen en vloerbedekking?
Sorry, lees "geen grap" hierboven dade-
lijk nog maar een keer en zeg voorlopig
liever "geen mening". Proheer ook eens
een andere krant te lezen, een ander pro-
gramma te bekijken en nH'er informatie
in te winnen. Praar in ieder geval niet na
zolang geen gefundeerd ja of nee kan

Raadslieden - waar en wie

worden uirgesproken over het Neder-
landse asielbeleid, hij gebrek aan infor-
matie van anderen dan de paar opgebla-
zen miskleunen die je dit verteld hebben.
Hou desnoods ":\10" als slecht alterna-
tief bij de hand.
Waar gewerkt wordt, worden fouten ge-
maakt, toch? En ja, als er al sprake is
van belt..'idsfouten of zelfs fout beleid,
zouden toch wel de slachtoffers van dar
beleid de laatsten moeten zijn die onder
vuur worden genomen. Of niet dan?
"Ma?" Wie in zo'n positie verkeert dat
ie in den vreemde, vcr van huis en vrien-
den en familie asiel aanvraagt, kan echt
niet te benijden lijn. Dat doe ie niet bij
een "ramp" als een week lang 50 centi-
meter warer in je huis staat en je kostba-
re parket naar de knoppen is. Onverge-
lijkbare grootheden.
Een meerdelige tv-documentaire voor-
zag afgelopen weken zeer realistisch in
de hehoette geïnformeerd te worden
over grote-stads problematiek. '\{'e volg-
den enige tijd politiemensen van de
GemPo Rotterdam in hun dagelijks
functioneren. Een roze "was-het-maar-
zo-wereld" zonder criminelen, illegalen,
drugsverslaafden en met feilloos over-
heidsheleid bestaat dus nier. Wisr ik al.
Net zo min als een wereld zonder geweld
en sexisme, om maar wat te noemen.
Evenmin als een wereld zonder vooroor-
delen en meningsverschillen. Zijn men-
sen -Wilder controle- geneigd tot het
slechte? "r..lo". Neemt niet weg dat de
wereld maakbaar is en elk van ons zijn
steentje biiJraagt, positief of negatief.
l.er's trv to he positive.
Moraa( van het verhaal: liefheb hen kun-
nen we allemaal; fouten maken ook.

Raadsman Lex /Jeekers.
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