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'VERRAAD' ,
door wie eigenlijk?
De afgelopen maanden hebben de militairen van DU[chbat 111al heel wat
negatieve pers over zich uitgestort g:ekrev;en.Kennelijk blijft hun optreden
tijdens de val van de enclave Srehrenica omstreden. Als laatste in deze
reeks kunnen we het pas verschenen toneelstuk 'Srebrenica' beschouwen.
De schrijvers Guus Vleugel en Ton Vorstenbosch beschouwen het optre-
den van Dutehbat [IJ als een moreel dieptepunt (Volkskrant 27 april
1996) waar wat aan gedaan moest worden. Ze hebben daarbij hun eigen
vorm bedacht, namelijk een toneelstuk. Fictie dus; en dat schijnt ook in-
derdaad zo te zijn, want zonder kennis van zaken, zonder diepv;ang, zon-
der respect, zonder uitgebreid de betrokken militairen te interviewen is er
een stuk in elkaar gedraaid waar de direct betrokkenen zich niet in zullen
herkennen.

\'i/aar gaat het namelijk om. Het toneelstuk is bedoeld als een aanklacht
tegen racisme, tegen de houding van de Nederlandse soldaten ten opzich-
te van de J\loslims. De auteurs ven •...ijten de blauwhelmen niets te hebben
gedaan tegen de deportatie van de dui:r.enden Moslims en vergelijken de
houding van Dutchbat met die van de Nazi's tijdens de deportaties van
Joden in de Tweede Wereldoorlog (Volkskrant 11 mei 1996/Leeuwarder
Courant 1 I mei 1996). Dutchbat heeft cr een soepzooi van gemaakt en
maar wat aan g:erommc1d. \Vat er volgens de auteurs uiteindelijk resteert
is een \'erontrustende mentaliteit bij 'onze jongens'. Kortom het gaat om
verraad uit racistische motie •...en.

Laten we eens nader op dat begrip 'vcrraad' ingaan en de •...raag stellen
wie nou wie verraden heeft. Heeft de Bosnische regering •...anaf het begin
uit P.R. overwegingen niet doelbewust -10.000 mensen in de •...allMen zit.
ten? \'i/as er niet eerder een gebiedsruil of uitwisseling van personen mo.
gelijk? \Vaarom had de militaire leiding van de l\loslims al weken •...oor de
val van de enclave diezelfde enclave verlaten? Waarom is een groot deel
van de Moslimstrijders vlak voor de val van de enclave uitgebroken?
Hebben zij aan hun vrouwen en kinderen gedacht? \Vaarom is Raviv van
Renssen door "-loslims omgebracht? \Vaarom hinderden en bedreigden
de ;\loslimstrijders DutchiJat in de rug. terwijl Dutchhat met ge•...aar voor
eigen leven in de weer was met de Servische aanvallers? \Vas er een gehei.
me overeenkomst tussen Mladic en de VN? Was de enclave al 0rgegeven?
Met andere woorden waren zowel Dutchbat als de ;\'los1ims a bij voor-
baat opv;egeven?Wie stuurde Dutchlut naar de enclavc met een beperkt
mandaat. bijna zonder bewapening en nog minder voorraden?

Er zijn nog zoveel vrag:en, waarvan de meeste niet gemakkelijk te beant-
woorden zijn. Maar laat één ding duidelijk zijn, net als de Moslims waren
de Dutchhatters na de \'al van de enclavc volledig overgeleverd aan de
willekeur van de Serven. Velen van hen worstelen ook nu nog met gcvoe.
lens van •...erdriet. woede en met name onmacht.

Wanneer wij even "kort door de bocht" zouden redeneren als de schrij-
vers \'an het toneelstuk hebben gedaan. zouden wij kunnen zeggen dat al-
leen "bad guys" militairen van Dutchbat vergelijken met Nazi's.

Redactie

Noot van de redactie
Op het artikel van 1.eo van Bergen. Is oorlog goed voor de geneeskunde.
EGO mei 1996. zijn nogal wat reaclies gekomen. De redactie stelt zich
voor hier in eelJ volgend nummer op terug te komen door iemand met een
andere mening over dit onderwerp aan het woord te laten.(red.)



EN DE JUKE BOX SPEELDE DOOR .

George Uilenhrock is op dit moment
werkzaam op de Dumoulinkazcrnc
als S 3. Destijds was George één van
de mensen die zelf verzochten uitge-
zonden te worden.
George aan het woord:

Ik werkte in '92 bii de Crisisstaf en heb
mij toen bewust voor uitzending opge-
geven. D,lar had ik 2 redenen \'oor. Ten
eerste wilde ik COllq;.l'S bij verplichtin-
gen recht in de ogen kunnen kijken.
Ten tweede intrigeerde het mij of wij cr
met zijn allen tegen konden.

Je bedoelt je achterhan?

Ja, mi In HOUW'\1arialluc en onze 3 kin-
deren.
Buvendien d,lcht ik toen ook: we hebben
nu te mdkcn met Je prioriteiten-nota,
veel bij de KL verandert en regen die
achtergrond vond ik het zinvol om te be-
kijken in hoeverre dit nog stt'cds mijn
beroep was.
Tenslotte ben ik destijds begonnen In
een KI. die verdediging van het eigen
grondgehied als enig hoofddoel h,ld.
Dat ligt nu wel even anders. Omdat de
doelstellingen thans ook direct in de uit-
zendgehieden in praktijk worden ge-
bracht, h,ld ik echr de behoefte om te
zien in hoen:rre hd nog wel mijn baan
is. Van oktober '92 tot en met januari
1993 was ik als EG-waarnemer in
Bosnië. De uitzendtermiin was toen nog
3 maanden.

Je I'erte/de 1111 dat je de werkelijkheid
wilde zien en ruiken ....

Ja, ik wilde niet alleen vanaf een stoffige
Haagse stoel bij de toenmalige staf
Ochtendbtld (de latere crisisstaf) func-
tioneren.
Hegin '94 hen ik voor de massale slach-
tingen in Rwanda twee weken in
Moçamhique en Uganda geweest.
Vervolgens in mei/juni '94 naar
Moçamhique, Uganda en n.lar Angola.
Daar bewcht ik ondermeer een vluchte-
lingenkamp aan de zuidelijke grens met
Uganda.

2i;11 er ollereenkomsten tIlssen de I'er-
schillellde gebieden waar het
Nederlalldse leger wordt illgezet?

Ja, veel is met elkaar te vergelijken en er
zijn zeker overeenkomsten.
Gezien vanuit de positie van de militair:
het feit dat je van huis hem, het moeten
samenleven op een naar verhouding
klein oppervlak. 1\'laar ook het isole-

ment waarin ,e kunt \-erkeren. De dage-
lijkse wrg o~ het levensonderhoud, het
checken van voedsel en drinken.
Daarnaast het besef dat je voortdurend
alert moet bliiven.

Ben ;e wel eens h,mg geweest?

Hang met, maar wel geschrokken. In
Bosnië ben ik een paar keer door snipers
beschoten. De eerste keer is de schrik het
grootst. Er wordt, om je bang te maken,
nogal l'ens vuor ie langs of over je been
geschoten. Allemaal zaken waar ie aan
went. Maar het hliift altijd oppassen ge-
hlazen. Ik ben in de omgeving van Tuzla

een paar keer onder vuur genomen. ~1et
name hij grens-overschrijdingen loop je
een groter risico. Hij die grenzen onder-
handel je als monitor-team. vier man,
hestaande uit een chauffeur, een tolk en
2 waarnemers - met de andere partij. Ik
moer zeggen dat onze verbindingen al.
tijd heel goed waren.
Op 2e kerstdag '92 werd een konvooi
onder vuur genomen. Resultaat: een ge-
wonde Brir en een Bosnische soldaat
zwaar gewond in de rug. Her blijft altijd
oppassen. Ook als waarnemer wordt je
geconfronteerd met het gevaar van over-
al losliggende munirie. Ik heb veel mij-
nen gezien. Tuzla werd regelmatig door
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artillerie beschoten. r•.1cestal drie grana-
ten ad randorn in de stad gedropt. Puur
om treiteren.

Je /Jent weer ellige tijd terug. Kiik ie er
1111 anders tegen,IaIl?

Als je net terug bent ben je snel gelleigd
om partij te kiezen, afhankelijk van de
ervaringen daar. Ik verbleef steeds enh.
Ie weken bij iedere groepering.
HiswTlsch gezlt'n - van een afstand be-
keken - is er sprake vall veel oud zeer.
Een aspect dat achteraf meer gaat leven
is het besef dat de gewone mensen het
meeste Jijdell. Conflicten worden gellla-
nipuleerd door machthebbt'rs. Ikt beeld
d;1t je eigenlijk overal ziet. Dan is ter
plekke de enige natuurlijke wet: zien te
overleven. Dat r3:1kt ook jou aan. Ik
t!enk nog v:l;1kaan die aanblik van;11 die
ouderlozt' kinderen. Een nieuwe genera.
tic die mer geweld opgroeit.

Heb ii; in dit I'crbillld iets .:1.111;e de-
briefing gehad?

:\lijn debricfing was dat ik met mijn
plakboek het land inging. Ik deed dat
om andert'n mentaal voor te ben,>iden
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m;1;lT het deed mijzelf ook
goed. Het leert je ook weer
om heel voorzichtig te zijn
met waardeoordelen over
wat je ervaren hebt. hn tij-
delijke aanwezigheid maakt
een vergelijking met onze si.
matie in feite onmogelijk.

Heb ie nooit cell ol/ll1<.lchtig
KCI'Oe/ gchild?

Er zijn allerk.i momenten
waarop Jat zou kunnen toe-
slaan, maar daar moet je niet
aan toegeven. Kleine succes-
sen veroorzaken grote vol-
doening. Ik was allang blij
als ik brieven naar de andere
k:lllt kon brengen. Een dave-
rend succes was het naar de
andere kant brengen van een
man die twee jaar zijn fami-
lie niet meer had gezien. Om
over zulke zaken te onder-
handelen is veel tact nodig.
Ook om 9 uur 's morgens
stond de borrel al op tafel. Ik
zW;1;lÎde d:ln met een medi.
cijnflesje met 'lspirines. Dan
werd duidelijk dat ik op me-
dische gronden geen alcohol
mochr nunigen. Die truc
wt'rkte altijd en zo stootte ik

hen niet voor het hoofd.

Hoe goed l'oorhereid W.:1Sie?

,\Is parater ben ik altijd met conflict.
;1chtige situaties bezi!-\.Je bent În wezen
altijd voorbereid. In Hosnië heb ik menÎ-
ge ..AllA Erlelmiss" gehad. Ik ben altijd
benieuwd naar her daadwerkelijke on-
dervlIldm. Destijds bij mijn keuze voor
dit bedrijf was het avontuurlijke een re-
den. Dat zit er nog steeds in.

De afgelopen vier jarm hebben aan dat
avontuurlijke meer diep!-\,m!-\llleege!-\e-
ven. Ook n,tM mijn gezin toe.

Zou ie wil/eli rei/geren op de l'o/gellde
st eek 11'fJfJrd ell:

Betekenis Beroep: - OndiUlks lllilf!-\inale
successen wint het aan diepgang.

Collegialiteit: - \X'ordt hechter in de klei.
ne groep in deJl vreemde.

Thuisfront: . Band wordt nog hechter.
Ben trots op hUil zelfstandigheid.

J\1eest pOSilie\'e ervaring: - 'r Gevoel

(achteraf) dar ik hier en daar daadwer-
kelijk heb gehnlpm en het weten dat je
dir kunt. Iht je als mens en als militair
zo'n uitzending aankan.

Meesle nq;atie\'C ervaring: - Periodiek
het g~voel van: Uitzichtloosheid van het
coni1lcr.

Bezinning: - Op stille I1lO1l1t'nten in
Tuzla, Dubrovnik of waar dan ook in je
autootje zitten en naar huiten kijken en
dan toch wcn denken: waar zijn we in
godsnaam mee beZIg.

Rijkdom! Armoede: . De tegenstelling
ertussen heb ik nergens zo schrijnend er.
varen als in Afrika.
In her vliegtuig excuseerde de stewardess
zich dat de kaviaar op was. Beneden je
crepeerden de mensen ormlat ze niets te
eten kregen.

Idealisme: - Petje ai voor Je vde hulp-
verleners. In Afrika vooral voor Artsen
zonder Grenzen en het Rode Kruis.

Di/11k ie voor deze korte reacties.
L,wtste I'raag: Hen je er 1I0g f'eel mee be-
zig?

ja en nee. liet is niet zo dat ik cr Ia,t \':ln
leb maar sommige gebeurtenissen ver-
geer W nooit meer. Het drama in
Rwanda en de taferelen die daarmee ge-
paard gaan. Maar ook bepaalde crv,uin-
gen in Bosnië. Ik \vil er nog een paar uit
mijn periode in Bosnië noemen.

Het onderzoek dat ik deed in Tuzla naar
misd.lden regen tIe burgervolking bracht
met zich mee, dat ik video-opnames, fo-
to's en medische verslagt'n v.ln ver-
krachtingen onder ogen kreeg. Er was
em opname bij \':ln een 12 <'I 13 jarig
moslimmeisje. Na de 13e verkrachter
ben ik gestopt mct kijken. Deze vorm
van etnische zU1\'ering werd 110g geen
week later wereldnieuws. Echter, voor
jou stopt de film 7.odra het materiaal is
overgedragen.
's Avonds heb ik een fikse borrel ge-
dronken en door een aamal collega's is
flink gehuild. De videobeelden van uit
dkaar ~ereten menSt'n, van vagina's tot
aan de huik opengesneden, raak ie nooit
meer kWllt.

Een andere gdwurtenis die op mij diepe
indruk heeft ~emaakt spedde zich af in
Tuzla.
Ik Z:lt er net een week, het was nog voor
Kerst en we mochten er niet zoveel doen.
Een jaar tevoren was een E.G. monitor-
team er weggebombardeerd. \'\'e waren



nog niet welkom in Tuzb. Ik tr:1chtte
het vertrouwen van de lokale bevolking,
met name de gezagsdragers. terug te
winnen door veel met hen te praten. Ik
ging dus regelmatig lunchen in de stad
en naar een koffiebar om de mensen dui-
delijk te maken dat we er waren om hen
tc helpen. Tijdens één van de rondes in
de koffiebar - we zaten met een tolk over
koetjes en kalfjes te praten - kwam er
een soldaat aan tafel zitten. Ilij sprak
me in goed Engels aan, het was een grote
vent van een jaar of 25. Ilij had een
plastic tasje bij zich. Vol trots vertelde
hij Jat hij waT Serven had gedood. Je
kon er uit opmaken dat hij heel fanatiek
În de strijd bctrokhn was.
Tijdens dar gesprek deelde hij mee in het
bezit te zijn \'311 trofeeën van de strijd. Ik
d,tcht aan een buit gCll1,lakt piswol of
een medaillon.

Ineens kieperde hij de plastic zak onder-
steboven op tafel. Er bvamen 12 à [4
mensen-oren uit die eruit zagen als de
bekende gerookrt. varkensoren voor de
hond. Op zo'n moment zak je ml.'t zijn
allen door de grond. Er Vlei een doodse
stilte. Alleen de juke-box speelde door. ...
Ik voelde dat alle ogen op mij gericht
waren. Er werd nu iets van mij ver-
wacht. Tenslotte l..lt ik da<lr in mijn wit-
te p.lk herkenbaar als EG-waarnemer.
Door mij heen flitste een innerlijke reac-
tie die mij zei geen gekke dingen te doen,
mijzelf in de hand te houden. Ik heb mij
toen niet meer redHstreeks tot die man
gericht maar hem via de tolk de op-
dracht gegewn in zijn eigen taal dat ik
zijn gehaar niet op prijs stelde en dat ik
van hem verwachtte dat hij de menselij-
ke resten op de lokale begraafplaats zou
laten hegraven en dat ik zijn naam aan

zijn chef zou doorgeven. De oren wer-
den w('ec in de zak gedaan en hij ging
weg. De tolk ging mee en volgens zijn
verklaring is de inhoud van de plastic
zak in aanwezigheid van een priester op
de hegraafplaats bi/'gezet.
Ik heb van deze ge leurtenis een rapport
gemaakt. De dader zou worden gearres-
(eerd maar of dat is gebeurd weet ik niet.
Ik heb hem niet meer gezien. Het liefst
had ik ht'm ter plekke in de hoeien gesla-
gm, maar dat gezag had ik nier.

De trein rijdt verder ....
Omgaan mer dilemma's is met andere
woorden underdcd van ons werk ge-
worden.

D<1/1k /'Oor dit gesprek

Raadsl/wll Kees Roza

/IC/) f1flfJR
OP HET DIE
VER7VNiNG ,
ONS ft/PO-
NEERT U

NIET.
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AUDIOVISUELE REIS
DOOR BOOGIELAND
Een demo, een groepsfoto en een 'bio'.
Vrijwel elke waleigenaar of caféhouder
zal je ernaar vraf.\cn voordat je je mu-
ziekjes in zijn etahlissemenr mag komen
spelen. En dus ~aat vrijwel elke groep de
studio of het odenhok in voor de opna-
me van een cassettehandje. Buurman
wordt gevraagd de Polaroid te bedienen,
zod.n ook de foto snel geleverd is. En tor
slot worden op een half A4-tje nog even
de helangrijkste kenmerken van de hand
op een rijtje gezet. Namen en telefoon-
nummers, je kent her wel.

De nieuwe KeJerlandse rock & roll-
band Boogie Discase hewijst dar (;én Zin

al voldoende kan zijn om tot de kern
van de zaak tc komen. Om zichzelf aan
te pnjzen schrijvcn ze het volgende:
"~vlocht \I slaapverwekkende ervarin~en
hebben met rockabilly replica's en puris-
tis..:he blues-~toffigheid ('Swt'ct Home ...
Kentucky'), Boogie Discase laat een fris-
st' jaren negentig wind in uw gezicht
weerklinken".

Teveel gezegd? Ik dacht ht't niet! Boogie
Disease bracht half mei haar et'rste cd
Eight Balls For Hire uit, ell dat debuut
mag et zijn. ,'vIeer dan dat, eigenlijk. Het
schijfje bevat niet alll'en een prachtige
hocs (gemaakt door schilder Gcrard
Wüsten) en rwaalf open7wepende rock
& ruil-hits, maar tevens een CD-Rom-
gedeelte met t'en driedimcmionale, au-
diovisuele reis door Boogieland.
Inclusief allerlei anim,ltics, cm soort
hoorspel, foto's en de humor die Boogie
Discase zo Jeuk maakt.

ANlMAillS
Het Rom-gedeelte \verd door gitarist èn
computerexpert Roei PJieger in elkaar
gezet, vertelt hasslst Pas..:al Wilhclm.
"Samen met een vtiend, Leo Steenstra,
maakte hij de animaties. Ze zijn d,lar
maanden mee bezig geweest. liet resul-
taat is pra..:htig, al blijft hd vreemd om
jezelf op et'n compmerschermpje terug
te zien. Het was een gok om iets dcrge-
lijks te probercn. Het was bijvoorbeeld
maar de vraag of ht't bij onze muziek
].Ou passen, Achterdaf ben ik blij dat we
het gedaan hebben."
Ht't ..:d'tje i~gewoon af te spelen, met el-
ke cd-speler. Zanger Arjen Vddman:
~De Raggende 11anne hebben ook eens
een CD-Rom gemaakt, maar dat was
een apart onderdeel van dl' cd. Als je dat
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nummer afspeelde, hoorde je dus allerlei
rare piepjes t'n kraakjes. De te..:hniek is
kennelijk nu alweer een stuk verder."

\'('ilhelm en Veldman vertellen niet zon-
der trots d,lt hun debuutalbum is uitge-
bracht op het vermaardt' Rockhouse-Ia-
bel, een platennl<latschappij uit
Nieuwkoop die gespecialiseerd is in roc-
kabilly en rock & roll-muziek. Wilhelm:
"De cd wordt internationaal gedistribu-
eerd en g.'promoot. Doordat ze zich heel
specifiek ri•.:hten op één Illuziekstijl,
weet je zeker dat de plaat bij de juiste
mensen terechtkomt, Hovendien worden
wc volledig vrijgelaten om cd's te verko-
pen tijdens optredcns. Andere platen-
maatsduppijt'll doen daar wel eens
moeilijk over. De reguIlere handel levert
ze meer op, vandaar."

BEKENDHEID
Hoewel her denuuralbum van Boogie
Discase nog maar nêt in de winkel ligt,
kreeg de groep al in 1995 enige landelij-
ke aandacht ell bekendheid. Hilversum
negint de band nu pas langzamahand tt'
ontdl'kken, de schrijvende pers was de
di sc-jockeys een slag voor. Het tijd-
schrift \tusic .\taker hijvoorheeld OOf-
deelde na het beluisteren van een demo
dat Boogie Discase "gegarandeerd suc-
ces oplevert in het clubcircuit" .
.\Iuzlekrijds..:hrift Fret vindt de groep
"ideaal om de aula op z'n kop te zetten
hij schoolfet'stjt's",

Naar aanleiding van de7.e en .mdere re-
acties stroomden de 0l)tredens binnen.
"De cd is in de eerste p aats bedoeld om
die lijn voort te zt'tten", zeggen de beide

muzikanten. "Optreden vinden we be-
langrijkt'r dan het verkopen van cd's. AI
is dat laatste natuurlijk lekker Illeegt'no-
men. Per slot van rekening: als je veel
cd's verkoopt, kun je ook mcer optreden
en komen er meer mensen naar je kij-
ken,"

Op Eight Balls For Hire - Jerry I.ee Lewis
(van 'Great Balls Of Fire' dus) geldt als
één van de bebngtijksu' inspiratiebron-
nen van Boogie Discase - staan twaalf
sterk uiteenlopende nummers. "Het zijn
wel aJkmaaJ vormen van rootsmuziek",

zegt Pascal Wilhelm, "Rock &
roll, blues, boogie. Veel men-
~ell not'men dat al gauw six-
ties-muziek, maar eigenlijk is
dat niet terecht, I{cvercnd
Horton Heat en de Treble
Spankers Zijn voorbeelden van
hoc 'roots' toch eIgentijds kun-
nen klinken."
Overeenkomst in alle num-
mers op de plaat is een bepaal-
de 'drive', opgebouwd rond de
pompende bas en de dt'nderen-
de drums van Yde Adema. De
li\'e-sound is hierdoor sterk
oVt'rt'ind gebleven. Allt' liedjes
duren twee, hooguit drie mi-
nuten. Lekker traditioneel, zo-
als her hoort met deze muziek.
En gegarandeerd elke zaal aan
splinters,

M,ntin Grol'lIl'U'O/d



Als thema voor het Boekenweek-
geschenk voor 1998 pleit ik er voor, dat
de hondenhatende humanist Hans
Dorrestein een boekje open mag doen
over "Shit!" of over "Chimpansees!".
\'{'am dat komt toch op hetzelfde neer
als het profane "..\-lijnGod!"

Karel Roskam

ook niet aangeboren, lijkt me, evenmin
als het agnosticisme of het humanisme.

Ik ben liever een 'aangeleerde' humanist
dan een 'aangeboren' humanist. Want
als mijn humanisme aangeboren was,
dan zou ik daar net zo weinig aan kun-
nen doen als aan de kleur van mijn ogen.
Nu wet.t ik, dat ik mijn aangeleerde
GereformeerJe geloof hewust heb inge-
ruild voor mijn aangeleerde atheïstische
humanisme. t-:u kan ik met de overtui.
ging, die ik mezelf heb eigen gemaakt,
weigert'n om uit te roepen: "Mijn
God!". Of je Jat nu gewijd of profaan
bedoelt, het hlijft een aangeleerde ge-
woonte. En dan kan ie dus net zo goed:
"Goeie Help!" roepen. En tegenover de
oude zendingsdrift van: "Kun je nog
bidden, bid dan mee" mag met evenveel
recht worden uitgeroepen: "Kun je nog
vloeken, vloek dan mee!"

• SMOIZL. HöVPEN AUEM~L .1
kiHINI<A's VRIEND MoET EvEN BIDDEN .•..

Geloven is de mens aangeboren, bewe-
ren de mensen die daarmee hun eigen ge-
loof verklaren. Eigenwil's als ik hen, be-
weer ik toch, dat niet .a leen het vloeken
de mens is aangeleerd, maar ook her ge-
loof. En ook dat kan je dus afleren.
Geen mens wordt gelovig gehoren; bid-
dende baby's bestaan evenmin als vloe-
kende baby's. Trouwens, het atheïsme is

"'bar niet alleen de Europeanen - overal
op de ",,'ereldzouden de mensen van na-
ture beseffen Jat er een "God is die het
AI bestuurt". Dan doet het er niet toe, of
je Rooms bent of Protestam of Moslim
of Jood of BoedJhist of Hindoe of
AnimÎst - "wij mensen gelo\"Cntoch alle-
maal wel ergens in een Oppenvezen?"
Of anders in New Age, in Reïncarnatie,
in allerlei Sekten of in Paranormale
Verschijnselen: "Er IS meer tussen
Hemel en Aarde". Dat is nin alleen het
versleten cliché ~'an de elektronische
kerk en de EO, maar ook van Je quasi-
religieuze praatshows als hijvoorbeelJ
van Tineke's commerciële zender.

weerd, dat mensen diep van binnen aan
een god gc1m'l'n en dat godsdienst een
aangeboren erfstuk is. En niet alleen de
Paus gelooft dat Europa een christelijk
continent moet zijn.

Het idee dat lelijke woorden niet moo.:h-
ten, zat er bij mij vroeg in, al was ik zt.'-
ker geen aangeboren fatsoenlijk kereltje.
Als leerling op Gereformeerde scholen
leerde/oe om goni op je woorden te pas-
sen, V aeken was 'uit den boze' - en dat
gaat me nog steeds niet goed af, want
vloeken is grof en plat taal~ebruik.
\Vaarom zou je trouwens als niet-geiovi-
ge God aanroepen om je te verdoemen?

Wij leerden als kind dat je de Schepper
alleen mag aanroepen in gebed. En zeker
nooit uit woede: ";..lijn God!". En
"Godverdomme" is helemaal 'van god
los'. Vloeken is aangeleerd, beweren de
vromen, en dat kun je dus afleren.

Het thema had ook kunnen zijn "Onze
Vader~ - die "ene God voor ons allen".
Het afstandelijker thema "Jullie God!"
kwam kennelijk evenmin in aanmer-
king. "</e1een gemiste kans om een niet-
gelovige schrijver een mooi boekje open
te laten doen over bevrijding uit religie.

De keuze van "'\lijn God~ wordt uitge-
legd als teken van religiositeit. Het zou
blijken dat de belangstelling voor religie
groeit. God als alom tegenwoordig, in
ieders gedachten en opvattingen.
Gelovigen vinden dat God "alle ver-
stand te boven gaat", lllaar voor velen is
".\-lijn God" toch die stokoude blanke
man met een !.lnge, witte baard. Of zou-
den cr ook gelovigen zijn voor wIe
"-'"'lijn God" een aantrekkelijke homo
is? Of een eeuwig jonge vrouw? Of is
God lesbisch? Of zwart? Of Chinees? Of
moet "onze Vader" eigenlijk "Onze
Moeder'" genoemd worden?

Hoc dan ook, er wordt gemakshalve be-

En nu is het thema van de Boekenwet'k
199ï: ";..tijn God". Is dat de ven.loe-
kende uitroep bij uitglijden o\"Crhonde-
poep of "Mijn G()d~ als aanbidding in
de kerk die de mens klein maakt? Of
wordt er meer mee bedoeld: ",\lijn
Eigen Persoonlijke Afgod"?

In mijn diensttijd werd om de haverklap
ge~Kholden met de verkorte versie van
"]ul1o" - het mannelijke geslachtsorgaan
van drie letters. Dan schold ik licver met
"lummel!"; of met "lantaarnpaal!".

Wie op straat uitglijdt duur een hond.
hoor je vaak uitroepen: "shit!" - het
woord dat ook te onpas gebruikt wordt.
Om niet mee te wl,.'rkcnaan taalverloe-
deeing door dit Amerikaanse uitwerpsel,
hcb ik mij aangewend om In plaats ef-
van uit te roepen: "Chimpansees!"

VAN LANTAARNPALE, ,I,

EN LUMMELS \i(
~ '
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DE GROENE HUISKAMER VAN BRA~

Hij vertelt mij dat hij ~ccn bock heeft \villen ~chrij\'cn dat over homoseksu-
aliteit ~aat. Het moest gaan over dat (eeuwig durende ?) verlangen naar
vriendschap en over eenzaamheid. Het werd 'S-I', een bock dat gaat over
een inderdaad stabiele jongen, Bram gcn,lamd, die in het begin V;lll de jaren
\'ijftig verwoede pogingen doet om iets met dat verlangen Ie doen. Bram vcr.
langt naar de armen van een jongen, de jongen die maar niet komt, waar-
door hij steeds met Eenzaamheid de kooi deelt.

8 • EGO I ZO.\tER 1~<)(,

• Droog brood.
De gelukkige momenten Jl1 het bock zijn
~pa;ulaam. Het Joet mij denken aan hc[
geluk van cen hongerige stakker die blij
Tcneden is met een droog kontje hrood.
Hoc heeft hij het vol kunnen houden,
\Taag ik mij weer af, na t'cn twccdc le-
zing, En daarmcc rijst ook de vraag naar
het autooiografische gehalte. Waren zijn
ouders werkelijk zo hard? Zijn dl.'figuren
Janus, Kard, en Jan oestaande figuren?
Een H.lag die je eigenlijk niet mag stclk'n,
"Het IS natuurlijk t't'tl roman! Ik heo de
figuren georuikr om een verhaal te
schrijven dat g.tat over het verlangen
van met name jonge jongt'ns, Over uni-
versele gevodens. :\laar ik kan je wd
zeggen d.tt mijn oeschrijving over de
krijgsmacht een hoog autobiografisch
gehalte heeft. Er was veel affectie onder-
ling terwijl je het niet in je hoofd ha.llde
om iets uit te proberen met een ander,
Als het hekend r,ukre was je weg, kon je
naar Amersfoort, werd jt' .lfgekeurd. Ik
keek wel UiL Daarom fantaseerde ik ook
nooit op jongens die ik regelmatig om
mij heen had, veel te gevaarlijk. Als ik
fantaseerde, dan over een jongen uit een
andne peloton."

• Dc jarcn zcstig.
Ik .~ecf aan dat ik zoiets moeilijk kan ht,-
gTllpen,
"liet is ook moeilijk te begrijpen voor
iemand die twintig, dertig jaar later is
gehoren, Maar voor mij W,IShet helder
als gtlS, Ik wilde het voor mijzelf niet
verknallen, ik had t'r een fantastische
tijd. !\Iensen hebben het vooroordeel
dat homo's aan andermans lijf l.ineJl,
dat is natuurlijk niet zo. Zolang je dat
dus niet doet is er nitts aan de hand, ~

U gaat /IIi; toch niet /'ertellclI ddt toell 11
IIW dieNstplicht f'ervlllde, homoseksueel
xedrag lIiet lIoorkwam op dl' kûzernd
\V,a moet ik dali denkelI flan al die I'er-
halelI mier douches 1'11pllhtelltjes?
"Ja, dat doe ik wd. Er is et'n verschil
tuSSCll homo-erotisch gedrag en homo-
seksued gcdrag. Dat laatste kwam bijna
niet \'oor, dus wanllccr ik je tdeurstel,
lu,t spijt mij. ~

Ik hch die l'erlia!('lIl"lII f'riellliell die {10k

hllll dienst/llicht hehbell l'en'lIld,
":\taar van welk jaar zijn zij? Twaalf
jaar later? Vijftien? Iht maakt cm groot
vers<:hil. In de tussenliggende jaren is
mcn als gevolg van het voortrekkers-
werk van et'n aantal bijzondere priesters
anders OVl,'T homoscksualiteit g,lan dt'n-
ken, Mct als gevolg d,lt men toch iets
vrijer werd. Het kwam T1<ltllurlijkwel



ANSTOLK

voor. maar zeCT~p()raJisch en men ging
zeer voorzichTig te werk. ~

• Verwaarlozing.
Dat l'crhaa/ krijgen we dlls nog een keer
te lezen. Als 11 lu'! goed I'imi, wil ik te-
rugkomen oIJ de constatering dat de ik-
(iglll/T ill het bock steeds weinig terug
krijgt. Ik zet een aantdl feiten /fit het
boek 0/1 een rij.
Allereerst is er weit,;;; tot geen aandacht
I'l1n de ouders. De figuur jJnlls, die als
een l'ader flOOT Bram is, wordt dour de
DI/itsers /'ermoord. Karel is een gmot
Iluurbeeld, m,IIIT toch eigenlijk ook ie-
mal/d dje ;11 het zelfde schuitje zit. Dan
Niko/as. ;11 Griekcnfmtd. die lefterli,k en
figuurlijk bezit neemt 1'<111 de hoofdfi-
guur fJ/II hem daarna weer /liet een bl/s-
kaartje te dlllllpell. Bram I'('rgoeli,kt dat
gedrag. Alsof IJij /liet anders weet d.lII
dat hij anderen tot last is. Bli; Zi;lI, om-
dat iemalldhemkangehruikell.alis het
maar I/Oor evell, voor een snelle u'ip.
Maar lIog het meest wordt dit patrooll
zichtbaar ill het gedrag ten aantiell l'all
Jan. SlIIoon.:erliefd en ui tevred(!I/ l/Iet
een hlik uan de ogell.
~.\bar dat IS natuurlijk de eeonomie
van ecn verwaarloosd ienund. Die moet
er nlOr zorgen dat hij met weinig affec-
tie rond komr. De figuur Nikolas heeft
werkelijk best.l:ln. Het was 1959. Ik
voelde alles voor die jongen. Ik wilde
ook alles voor hem doen. :\1'n leven met
hem delen. f>.tarmee zou ik dan wel ecn
ruzie met mijn vader hebben gekregen,
maar dat had ik cr voor over. Begrijp je?
,\lisschit'n \vas het bij die jongen die ik
in de roman Nikolas heh genoemd, het-
zelfde. ~lisschien was hij niet eens ho-
mo? Ik werd natuurlijk misbruikt."

• Eigenwaarde.
KUilt If iets meer I'ertelfen OI'er d,lt ver-
waarloosd worden?
"~a mijn dienstperiode ben ik in
Amsterdam sociologie ga:Hl studeren.
Als socioloog heb ik mij lang bezig ge-
houden met slachtoffers. Verschillende
soorten van slachtoffers. Ik heb tom
ontzettend vaak gesproken met mensen
die verwaarloosd zijn geweest en d.lar
later de gevolgen van ondergingen.
Verwaarluusde mensen voelen vaak een
scha,lmte voor het feit dar ze bestaan.
Uiteindelijk heeft dat geleid tm de publi-
katie van het boekje 'Eigenwaarde als
groepsbelang'. Ik heb dat heel boeiend
gevonden, maar het zette mij ook aan
het denken. \'('at gebeurt er bij de da-
ders? Die ben ik toen ook gaan imen'ie-
wen, wat niet door iedereen werd begre-

pen, maar voor mijzelf was het een lo-
gisch gevolg. ~

• Schaamte.
Het is mi; opgeliallen iJl hel /Joek, dut
Bram zichzelf l'erolltsc/)I(ldigt, uit
schuumte I'oor zi;1I hOllloseksualiteit.
8i;t'oorbeeld bij dat ge/luht teg('/I de
E/lgelsen .
"Dat gevoel kan ik mij nog goed herin-
neren. Eigenlijk is het het gevoel van
schaamte geweest dat mij bij het schrij-
ven van die gebeurtenis hedt geleld.
Voor het overige is het een metafoor, de
srrijd van Rutiolf, mijn partner, met de
ziekte aids. Aidspatiënten worden op ge-
lijke wijze in elkaar geslagen, tegen de
grond gewerkt. Ik wilde iets doen nll'r
dat gevoel, er een beeld van maken Jat
ik passend in het boek kon meenemen."

Missc1Jüm is de vraag wat te extreem,
muur heschouwtll uzelf als slachtoffer?
"Ik denk ht,t niet. Hiervoor heb ik aan-
gegeven dat ik veel affiniteit heb met
slachtoffers, maar over mijzelf denk ik

r.0sitiever. Ik vind dat ik een goed sodo-oog ben geworden, en als mens hen ik
in staat om goede vriendschappen te on-

derhouden, ik ben trouw, een heel trou-
we man zelfs. }'laar ik was natuurlijk
wel een stuurloze jongen vroeger. In ma.
teriële zin onrbrak het mij aan niers,
maar ik werd wel aan mi/onlot overgela-
ten. Ik werd uit huis gep aatst omdat ik
zowel bij mijn moeder als bij mijn vader
niet terecht kon."

• Een thuis.
Afaar WilS er d,m niets of niemand waar
U terecht kon? Ik hedoe/, als een kind zo
JJII zi;n lot wordt Ol'erge/aten, met
da"rbij de boodschap: Je loopt om 1I00r
de I'oeten. Hoe !Jeelt If zo positief kun-
nen hlih'en?
"Door juffie!"

Bedoelt lf met Juffie diegene die het
hrood l'an lilt' uader met ge/nakte repen
belegde?
"j,l! Juffie was de persoon bij wie wij
thuisKwamen. Ik had in de rolllan meer
plaats ingeruimd voor haar, maar bij
}'leulenhoff (uitgever) vond men dar het
niet paste in het verhaal, dat het teveel af-
leidde. Ze is er uitgehaald, maar zij is on-
getwijfeld een heel belangrijke figuur in
mijn leven geweest. Ik moet zeggen, in ons
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leven. wam nok v(Jor mijn twee lusters
was juffie een SUUrtvan opvan!;I1lul'der,"

AI,wr een stul/rlozc iungen bleef 11 wel.
Als ik dit alles pro/leer te /)('grij/Jen,
moet ik aak a,lII Karel dellkell. lil het
boek wordt hij geportretteerd als ziinde
Brams grote l'oorheeld. Een beetje ,lis
slIbstilIlIlt I/an de vader. Ook liikt IJt't
motief I.'(lor IIW kells (lm het leger in te
gOIl1lda,lr te moeten worden gesitueerd .

• Karel.
"Karel heeft mij heel veel steun gegeven,
maar mijn keus werd mij ook ingegeven
door het feit dat ik in het leger een thuis
vond. liet paste bij mij. K:lrel was een
model, maar ik had ook hehm'fte aan
stoerheid. aan mannelijkheid. d<lt vond
ik daar. En ik vond er veiligheid en ze-
kerheid. Alles werd voor je geregeld, er
werd op je gelet en je hoefde zelf niet
meer na te denken over Wilt je wel of niet
moest doen. Her W3Seen thuis vour mij.
Kun je ie nog herinneren hoc ik. terug-
komend van Bergen-Relsen, de s1a:lplaal
beschrijf, die kasten met da3rop de puk-
kels. ransels en helmen, de acht opge-
maakte bedden? Ik erva<lfde dat toen
echt als thuiskomen."
Dat was die keer dat Bram het /Jeeld 1'<lII
Zadkine )/(/duet?
"ja! Ik wil er nog iets ml'Cr over vertel-
len. Karel heeft na,lr aanleiding van dir
boek opnieuw contact met mij gezocht.
\'<;fehebben avonden lang gepraat uver
uns leven in het \'o;'oerdse kosrhuis.
Dolgezellig! Hij heeft mij dingen verteld
die ik toen absuluut niet in de gaten heb
gehad, Dat hij in een japans concentra.
tiekamp heeft geleten en dat hij iedere
nacht nachtmerries had, dat wist ik toen
absoluut niet. Daar praatte je ook niet
over, vond hij."

• Advies.
Ali;n laatste vmag heeft betrekking op
deze tiid. wrat uoor aduies zou /I 11/1 aan
homoseksuele militairen geIJen?
"Ik ben een aantal jaren geledcn via het
NISSO (Nederlands Instituut voor Soci3al
en Seksuologisch Onderzoek) bl,trokken
geraakt bij groepsgesprekken die door
mensen van de Stichting Homoseksualiteit
en Krijgsmacht weHJcn georganiseerd,
Daar is mij opgevallen dat het bij homo-
seksualiteit meestal niet gaat om een per-
suonlijke aversie. Het gaat veel eerder om
groepsdruk. Als ie jezelf dissident ge-
draagt in l'en gruep, verlies je een positie.
!ets anders zeggen dan wat de andere le-
den van de groep doen is sociaal !;ezien
onverstandig. Daarom is het voor mij
moeilijk om hierin l'en ander te adviseren.
Als men daarbij bedenkt dat het verschil
russen homoseksualiteit en heteroseksuali.
teit klein is en dat het verschil eerder dour
hel kader wurdt hl'paald, een kader d,lr
door mensen wordt gemaakt, dan proheer
ik daarmee aan te gevcn dat het hierin
moeilijk is raad te geven aan een ander."

Harteli,k dmlk poor dit illtcrt'icU' cn /!Cel
succcs bi; /lil' schriit.cn.

Joost .~1.I'an Lllngc1l
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Het stond hl de krant. olliangs:
bm soort Inugja<lr:
eell1'uoropleiding om als RR T.-er
111het leger u,mgenomcn te worden.

Belallgrijk ollderdeel1'<111die trainIlIg:
II?rc1lrl?kening te houden met ,mdereJl.
Il?relldat je andere11110dig helJt,
lerel1 d,Jt je tJ,lII,lIIdercn kunt [erelI.

Het stond in de krant.

Wat st,lat daar?

Staat daar dat kim/eren te t'roeg en te
Sllel
steun en troost zoeken bij dl: tclf!l'isie
i,/}.I',
bi; ,II/derc meI/sen?

Staat duar d,1t kinderen eli ;ollge mCllsen
heblJen geleerd om zich op eigCIIkamer,
bii eigf!ll IIll/ziek, 111 C1gCIIboek of bij ei-
geil t.u.programma terug te trekken?

Staat d,Ulr dat tred jongeren te weinig
tijd doorbrengen
sal1lt'IImet leeftij<lsgellOten. in uriellden-
groepen:
op school, op de hoek l'a1l de straat of
bij een sIJortc!lIh?

Staat daar dat jOlige mense1l eell beetje
b<lligl',m elka,n zijn?
Staat daar d,a ;onge menselI niet het risi.
co f'all contact-zoeken geleerd hebben?
Staat d,lar dat jonge mellsen te weinig
ervaren IJelillen liat omgaml met ande-
reil ook heel pleziaig is ?

S!<latd,wr dat de hefe opI'ocdillg ta'ed
gericht is op het illdil'idll ?
Staat daar dat het OIu/erwi;s tel'eef ge-
rit.ht is op imfh'iduele kef/niSl'ermeerde-
ring?

Wat staat daar?
Wat zegt dat kralltellbericlJt;e
vo/xens JOIl ?

Stel'cn.



Niet alleen de kerken maar ook de poli-
tieke partijen lopen leeg. MenSelI die lid
zijn van een parti; behoren tot een slin-
kende minderheid. Alle partijen bij el-
kaar hebbelI op dit moment minder le-
den dan een aktiegroep als Greenpeace.
De vraag is of dat een onmstharende
ontwikkeling is. Voor de partijen in ie-
der geval wel. Die hebben niet alleen
mensen nodig voor allerlei hestllllrfijk
werk, maar ook ge/d voor diverse aktivi-
teiten. De meest in het oog lopende I'er-
pliclJtingen zijn de werkzaamheden om
deel te nemen aan de verkiezingen. Om
de I'ier jaar op verschillende tijdstippen
zijn ze er, voor de gemeenteraad, de/Jro-
vincia/e staten, het parlement zowe van
Neder/and land als van Europa.

Kandidaten zoeken voor het bestuurlij.
ke werk in die publieke fUllcties geeft
meestal niet ~opeel problemen. De fi-
ltancide vergoeding áaarvoor is redelijk,
zodat men vaak spreekt Ilan een goed
betaalde hobby. Dat is anders bij een be-
stuurlijke functie in een partij. Dat kust

degenen die daar druk mee zijn door-
gaans alleen maar extra geld naast het
betalen pan contri!Jlltie. Om dat werk te
doen moet men dus een zekere idealisti-
sche gedrel'enheid hebben. De pruktijk
is dat deze gedrel1enheid bi; steeds meer
mensen gaat ontbrekell. Die paar leden,
die nog blijl'en, staan dus niet bepaald te
dringen voor een on1Jezoldigde bestuur-
lijke /)artij-functie.

Een Cru/lingse huugleraar stelde één de-
zer dagen dat de helangstelling VOOT de
politiek bi; de burger is verminderd tot
een nulpl/llt. Derhalve, stelde hij, zijn de
meeste aktiviteiten van een partij over-
bodig geworden. A/feell de organisatie
van de verkiezingen is nog noodzakelijk.
Dat daar 'IVf een belangrijk deel van het
volk aan wi deebwmell is mooi meege-
nomen. Als A het 'l(ge/open ;aar het re-
delijk heeft Kedaan b)ijft het A en anders
wordt het B of C. De /)ersoon l'an de
lijsttrekker ell zijn presentatie in de me-
dia zijll meer bepalend I'oor het scoren
bij de verkiezingen dan de inhuud van

het pulitiek pruKram. Er zijn veel be-
langrijker zaken in het let'en l'oor de
mens. al was het maar de uitslag Ajax-
PSV, a/dus de professor.

Afen ontkomt niet aJn de gedachte die
ooit iemund heeft uitgesproken als "geef
het l'olk bruud en spelen". Dat er dan
vreemde dingen kunnen gebeuren, ook
met een p"rlementaire democratie, staat
l'ast. Een maatschap/,ij op basis l'an het
liberalisme of socialisme is verleden tijd.
Betrokkenheid Miift beperkt tot het op-
komen voor een bepaald deelbelang. Is
het tegm de huurverlwging uf tegen ver-
hoging V<1l1collegegelden of voor het be-
houd l'an de treÎlwerbillding tussen
Leeuwarden en Stavoren. Het zal nog
wel even duren voordat we weer de
straat op gaan voor een samenlel'ing
vanuit een bepaald politiek ideaal. Het
is al/een triest dat dan eerst het maat-
schappeliJk 'mis moet zijn ingestort.

Cor Out.
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De bodem van de hemel, de vIerde poë-
ziebundel van ertS van Hoore, is één
lang gedicht over de dood van een moe-
der in de grote stad. Haar zoon neemt de
trein en gaat haar, wellicht voor de laat-
ste keer, in het z.iekenhuis hezoeken.
Onderweg, tijdens de treinreis en de
tocht door de stad. wordr hij overvallen
door herinneringen en bedden uit zijn
jeugd. De weg naar zijn moeder valt hem
steeds zwaarder en lijkt wel van stroop
te worden. Hij verdroomt en vermijmert
de tijd o.a. op de Amsterdamse Wallen
(Vrouwen, bloml ('fT ZW,lrt, tikkcl/ met
ril/genl Mina een ster in " glas. Of Mi
hili/zeI/komt) en komt te laat. Als hij na
de dood van zijn moeder naar het huis
van zijn jeugd teruggaat, vindt hij een
brief van haar waarin zij hem een weer-
zien in het vooruitzicht stelt (Kom Wilar

U/I' zwijgrnd saml'llhlij/'enl Kom als ie
xeen tiid meer hebt).
Uit dit lange gedicht kozen wij het frag-
ment waarin de zoon, op weg naar het

A.\IC, een bouwput passeert. ZIJn
sl:herpe waarnemingen \,111 en rond de
bouwpla:ns weet Vanlloore te vatten in
hdderc bewoordingen gelardeerd met
enige humor waardoor hij et'n prachtig
heeld weet op te roepen van een dergclij-

lJit'pa dali de ml'este d(II/ell Wtlllt'n
zijll dl' kratt'rs ranrol/mUg,lIIg ill de slafl
rO/lr dl' h{'kwa!lt'n st.lall Ol/dl' lIIafll1l'lI te drtflfll'fl
,'al/llllll slille plein, d(/ordraglill{'s weggellapl.

dJt plein. 1ra.lrde knikkers die ze .çpa,1Tdefl
als l/it'UlI'sgil'rigeog{'1I Ol't'r lIl' .lardt' rtf/d{'II,
lI'aar lt' lall:'T. oud etl krtflll. lelwdt'u 0/,111111stok,
die J I'afl 11'111,1',maart/all illl//asom.

r/li/blauwl.' KiII/I'IJ huidl'n il/ dl' a/grond.
ge/I' /1I'/lfIl'IIlll' (egelll'al/l.'1II1 St.l;1/1.'11/letol/.
Ze kijkI''' liJl/I/Sl't'll dU1/1'1Istmk gl's}/amll'rilo/lll'.
f:ll1toren /I(Jl'1'1l zif1t dl' hakkeIl rail 1'1.'11nOl/w.

'U'aJrga.lII dil.' !Jeelltjl's Imar tfll' ,'alld.lag?"
',1Is er uiks ll/sse" kl/mt /lilar lij" flt'grlll'
J\ijk. I/I.' .~/iilJII/I gillds 111rat 1'l'llllillleslJarl,
/'1'11i" plJ5Sell do l'l'ruir !'lllIhf'lITegen.

WallddsttJkkt'/1 Il'ijzrll omlJoog op ht'lll'brapad.
Eell rrac1lt1l'ajfel/llem/erl biilla 1!lI(I(11101/.
DI.' olldl' lIIillllll'll gaJII: lI'it-zwart, lI'it-zwart.
ECIIol'/i'llilljf op dl' pi3l1lJ I'all dl' dood.

kc houwplaats t'n de invloed die dit
heeft op mens en omgeving.
Cet's van Hoort': De bodem van de he-
mel. De Harmonie, Amstt'rdam. 1995.
36 blz. /2-1,90(WH),
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NAZORG VOOR
INDIE-GANGERS EN VN-VETERANEN
VIER VERHALEN VAN TOEN EN NU
TOEN •...•

Vcc1lndië-ycrcrancn worstelen vijftiA jaar na dato, clk op hun ei~cn manier,
nog steeds met het verwerken van hun ervaringen in Indonesie. De een loopt
met gruwelijke beelden op 7.ijn "ctvlir.: •• rond. Voor de ander was de veertig
jaar durende strijd tegen Defensie om erkenning slopendeT dan de drie jaM
in Indonesië. In het Centrum van de Rond van :":cclcrlandsc Militaire
Oorlogs- en DicnSblachtoffcrs in Doorn ontmoeten ze lotgenoten en probe-
ren ze moeizaam hun leven weer op de rails te krijgen. Pas hier konden zij
voor het eerst echt hun verhaal kwijt.

De Bond doet clan individuele belangen-
behartiging en zorgt bijvoorbeeld Jat ie-
mand een invaliJircirspl'nsiocn kriJgt of
vecht voor een verhoging Ja,lrvan, Als
een verzoek daartoe wordt afgewc/cn
krijgt een lid juridischc bijstand. Een le-
gn van specialisten en maatsch,lppelijk
werkers staar klaar Olll de veteranen dl'
nodige hulp te bieden. Zo is her
\'\.'oonoord ecn speciale poot van de HN-
MO, waar 26 echtparen permanent
kunnen wonen. Een andere poot is her
HNI,IO-celltrurn. Ilier wordt het hd(,
jaM nazorg gehoden door rniddd \'an
ticndaagse programma's voor \'('teranen
en hun echtgenotes. liet basisconcept IS
het contact met lotgenoten, Er wordt j.;l'-

werkt ,un het verwerken van oorlogser-
vaTlngcn, het omg;un liKt ccn lichame-
lijh' handicap en het zinvol inntllell van
de tijd, Deze programma's zijn geen
O\'erbodigl' luxe. Vr!ell van IK'n ditOte-
rugkeerden zijn in een soci,lal lSolemellt
geraakt. Van hogerhand verteldc mcn
Jat het stuk Jat IC in Indonesië hadden
Illeegemaakt gl'en decl Illocht zijn V,1tl
hun leven. :\len mocst gewoon wecr a,lll
hn werk en dic periode achter zich !aten
alsof ze nooit weggewecst waren. Dat
zorgt \'oor vervreemding. Ook door de
Tl'acties van de omgeving kregen ze het
gevoel dat I.e iets gedaan hadden wat l'l-
gnllijk niet door de beugel kon.
Die eell7.ijdige kennis van het thlilsfront

was nier alleen te \vijten aan gehrekkige
media maar moet vooral op het conto
van de censuur geschre\"en worden. Alle
hrieven die werden verstuurd werden
daadwerkdijk g('opend cn alle verwij-
zingen IU,lr wat cr werkelijk aan de
h.ll1d W,l'Ssl1euvclden onJer de rode pen.

De Bond \'an :'\ederlandse :\1ilitaire
Oorlog- en Dienstslachroffers werd di-
reet na de le \"'ereld Oorlog opgericht
om de belangen te beh,lrtigen van dc mi-
litairen die tijdens de uitoefcning van
hun dienst lichamelijk of psychisch letsel
h,ldden opgelopen. Intussen heeft de
H:--J'\10 7000 leden. :\LUlllen dit, hebbl'n
gevochten in de tweede \X'ereld Oorlog,
lndie. :'-lieuw Guinea, Kore,l of die op
V~ missie zijn geweest naar bijvoor-
beeld Libanon. joegosl,lvië-g,lllgcrs zijn
er nog niet: het duurt gemiddeld vijf rot
tien jaar voor de problemen zo groot
zijn d,u !TIensen in Doorn aankloppen
om hulp. Zover wil de BN.\10 het niet
laten komen, Er is inmiddels een Vl':-
werkgrot'p opgericht om mogelijke pro-
hlemen te im'entariseren en middelen re
bedenken om de doelgroep te bereiken,
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De VN veteranen wt:ten tegenwoordig
vaak beter waar 7,C met hun problemen,
voor zover die onderkend worden, tc-
re<:ht kunnen. Op het gebied van hulp-
verlening biedt defensie een scala aan
mogelijkheden. Zelfs tot drie iaar na af-
zwaaien kan de veteraan d<lar gebruik
van maken. Of een ex-militair daar be-
hoefte aan heeft, zal de toekomst moe-
ren uitwijzen. Feit IS dat een aantal mili-
tairen bij geestelijke of psychosociale
problematiek er moeite lTlee heeft om
professionele hulp in te roepen. Hij heeft
geen therapie nodig cn vindt zichzelf,
meestal terecht, niet zJek. Er is eerder
sprake van een 'nurmalt:' reauie op 'ab-
normale' omstandigheden. ~1aar bij her
uitblijven van hulp kunnen deze reacties
wel tot ziekte leiden. Gelukkig beschik-
ken verreweg de meeste mcnst'Jl zelf of
in hun omgeving over voldoende gezon-
de mogelijkheden om dit te voorkomen;
soms is hulp of begeleiding daarbij wel
nodig of gewenst.

Voor zover iemand buiten defensie hulp
zoekt bij een algemene instelling betreft
het meestal algemene gezondheidskiach.
ren, waarbij elk mogelijk verband met
traumatische ervaringen duister blijft.
En als dat verband wel duidelijk is, d.m
vormt de behoefte aan erkenning in de
specifieke identiteit als veteraan een vol-
gend probleem. De llIogeiijkheden voor
sr.ecitieke hulpverlening aan veteranen
zijn buiten defensie in Nederland llIaar
in beperkte mate aanwezig, en voor zo.
ver men daarvan op de hoogte is, denkt
niet iedereen hij het woord 'veteranen'
ook aan ex-'blauwhelmen'. Een speci-
fiek .13nood, bedoeld voor oud-VN-mi-
litaircn, is dan ook gerechtvaardigd.

Tijdens de VN-vredesmissies hcbben de
militairen veel onmacht ondergaan: zij
konden zich nier verweren tegen het ge-
weld en de manipulaties en werden door
de strijdende partijen gedwarsboomd bïl
het uitvoeren van humanitaire taken; a
te vaak was d.larbij sprake van ervarin-
gen, die ronduit vernederend waren
voor de VN-militairen. Voor het ver-
werken van deze onmachtservaringen IS
het nodig om het geloof in eigen kunnen
te herwinnen. Net als tijdens de inzet
kan ook nu het contact met de kamera-
den belangrijk, soms zelf nodig zijn: on-
der elkaar worden de doorgemaakte er-
varingen en de betekenis ervan begre-
pen.

Door het functioneren in de groep cn
door de discipline hebben mensen vaak
bijzondere prestaties geleverd. waar men
als individu, alleen, niet toe in staat was
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geweest. Een bijzondere prestJtie is op-
nieuw nodig, maar nu gericht op her ei-
gen \velzijn. Daarbij is terugkijken al-
leen, in nostalgie of afgrijzen, niet vol-
doende: cr moet een lijn naar het heden
getrokken worden, want de ervaringen
van toen werken door in het functione-
ren en soms ook in probleemgedrag van
vandaag.

Het leH'n tijdens de inzet had voor de
meeste betrokkenen een eigen, zinvolle
inhoud. Na de VN-missie is het voor een
aamal veteranen moeilijk om in de sa-
menleving opnieuw een levensinhoud te
vinden die als zlIlvol ervaren wordt.
Soms ervaren mensen dit als ecn leegte.
figuurlijk, en als een niet of nauwelijks
te overbruggen kloof tussen henzelf en
hun omgeving. Een hulpaanbod, zowel
binnen als buiten defensie, dient daarom
ook gericht te zijn op de eventuele part-
ners: mede door hun deelname wordt de
focus van de hulpverlening gericht op
bct sociale leven van vandaag. Er kan
niet worden volst,un met het vinden van
al dan niet adequate verklaringen voor
de huidige prnb!eme~; voor deze \'~ter~-
nen geldt dat ZIJopIl1euw ecn motivatie
moeten zien te vinden om hun situatie te

bcgrijpen <'n om verantwoordeliJkheid
te aanvaardeJl voor het zoeken naar
nieuwe antv.'oorden en nieuwe oplossin.
gen.

Uir de volgende pcrsoonlijke verhalen
van zowel Indië- als V~-veteranen blijkt
dat niet iedereen dat e\.en goed af gaat.
:\ten heeft tijdens en na het verblijf in
oorlogsgehied positieve en negatieve er-
varingen doorgemaakt. Door de missie
is hun horizon verruimd en hun levens-
ervaring toegenomen. Ze hebben een he.
langwckkende maatschappelijke bijdra.
ge gekvcnl. .vtaar de ervaringen zijn
(Jok belastend, zeker als cr fysieke scha-
de is opgelopen. Niet minder helastend
kan psrchische schade ervaren worden:
bet werken op een oorlogstoneel mer een
hoge mate van machteloosheid en per-
soonlijke hedreiging doet per definitie
een grote aanslag op iemands draag-
kracht. En door de ervaringen zijn de
milit.liren vaak (iemand) anders gewor-
den, waardoor ze na terugkeer moeite
kunnen hebben om ,lansluiting te vinden
bij hun eigen sociale omgeving.

Raadsmmz Bart HeteIJri;



Indië: familie Bogeman
Huub Bogcman was een van de velen die vrij idealistisch op pad gingen.
"Wij dachten dat wc gingen om mensen in moeilijkheden te bevrijden. Ik
kom uit een katholiek nest. En vanaf de kansel werd die oorlog eigenlijk een
heet je gestimuleerd. Weigeren kwam niet in je op. Het was een hele andere
tijd: er ' ••..as [Otaal gecn voorlichting, wij wisten bitter weinig. Je werd op de
hoot gezet en dat was het." Die hoot alleen was al een bron van frustratie.
Aan de ervaring van het op elkaar gepakt zitten in het onderste ruim heeft
hij claustrofobie overgehouden. De laatste maanden wordt hij 's nachts gil-
lend wakker, bang om te verdrinken.

ste was roch wel de strijd om erkenning
van ziJn handicap. \Vat hem het meeste
d\vars zit, is dat l'r nooit iemand van
Defensie contact heeft opgenomen met
ZljTlVf(lUW, terwijl hij herstelde van twee
operaties ,Mil zijn knie in het .\lilitair
Reva!iJatiecentrum in Doorn. Voor me-
vrouw Bogeman is die tijd heel zwaar
geweest. 'Ik heb nooit kunnen vuetbal-
len met mijn zoon', zegt Bogeman. 'Dat
IS .11 erg genoeg, maar dat je familie dan
ook geen steun krijgt, is voor mil. veel
tr,lUm,Hischer geweest dan mijn he e tijd
in Indië.'

Theo Brouwer stond in 1946 niet te springen, toen hij een oproep kreeg zich
als dienstrlichtige te melden in Hooghalen, Als l.Ogenaamde arbeidsplichtige
had hij a voor de Duitsers moeten werken, Op dolle dinsdag dook hij on-
der. Na veel omzwervingen bereikte hij uiteindelijk zijn ouderlijk huis in
Groningen. Daar hoorde hij dat een broer de arbeidsdienst in Duitsland niet
overleefd heeft, "Ik kom uit een echt anti-fascistisch nest en wildc licver niet
in Dienst, ook vanwege mijn broers dood. Voor mijn ouders vond ik één do-
de wel genocg. Maar ja, weigeren betekende zes iaar gevangenisstraf en dat
wilde ik mijn ouders nu ook weer niet aandoen,"

1\15kok bij de \"crbilldill~strocrcn hoef.
Je hij niet mee op patrouille. Beschoten
Îs hij wel, met als resultaat dat hij nu in
een rolstoel zit. Die ongelukkige sprong
van een vrachtwagen tijdens dit schicrin-
ciJent was het hegin van een doffe ellen-
de. Terug in Holland weigerde hij l'en
hriefje te ondntekcuen J.1t hij de dienst
gewnd verlaten had. Vanwege zijn han-
dicap was hij al niet meer in staat zijn
vak (hrood- en banketbakker) uit te oe-
fenen. Tm;h bleef het I'vtinistem: van
Defensie na diverse ke\lf11lgen vulhou-
dm dat hij niets mankeerde. Pas na twee
operaries l'n veertig jaar verder kreeg hij
de erkenning waar hij zoLing verheten
voor gevochten h'ld: hij was offil.ieel
oorlogsinvalide. Als hij vertelt over Je
strijd die het kostte om steeds voor een
paar procent meer afgeh'urd te worJell
en zijn recht te h.llen, wordt hij weer
boos. ~Het ZIjn vooral Je kleine dingen
die frustteren. Dat je hijvoorbeeld een
tientje kreeg voor elke maand die ie ge-
diend had, lIla,lr Je tijd op dl' boot heen
en terug telde niet mee. Een ander voor-
beeld: de dienstjaren in Indië telden duh~
bel voor het pensioen, Jl1een de tijd v.an-
af 17 deel.mber tot maart 19.')0, wen hij
IJl ;-';ednland terugkwam, telde niet
mee, omdat Indië vanaf dil' datum uffi-
CÎeellndonesië heette. ~

Ook van de heloftes die bij \.ertrek wa-
ren ged,l,lll dat de jongens voorrang
zouden krijgen bij huisvesting en werk,
kwam wl'inig terecht. Het enige dat het

Familie Brouwer

Na de opleiding vertrok Brouwer als 1ll-
fanterist na.lr ZUid-Sumatra, waar ziekte
en ondervOl'ding de ergste vijanden wa-
ren. Van zijn onderdeel van 40 man hIe-
ven er uiteindelijk [4 over. Hij geloofde
vam" het begin al niet in Je juis[heid

.\linisterie van Defensie voor hem dlTd,
was hem l'l'n baantje als hode aanbie-
den. "\'hoet je wat dat inhield?~, vraagt
hij grimmig. "De post rondbrengen en
elke dag anderhalf ons worst voor de
lMas halen. ~ Er was heel wat doorzet-
tingsvermogen voor nodig om dingen
los te peureren waar hij recht op had,
zoals scholing, maar hij hield koppig vol
en liet ZIChdoor de hureaucratische pro-
hlemen niet uit het veld slaan. Via hl,t
beh,llen vall vakdiploma's wist hij zich
,Iardig op te werken. "!aar het moeilijk-

van de opdracht, en voeldc zich als een
s[Uk vuil behandeld. "\'{'e Illoesten men-
sen beschl'rmen, maar wc w{'rden zelf
aangevallen. dat vonden wc vreemd.
l.ater voelde ik me als eetl Duitser in
:"edcrland ..,

Wat hem ook dwars zit, is d,lt hij zijn
handicap niet eens heeft opgelopen voor
een goede zaak. Het idealisme uit zijn
begintijd stranJde al snel toen hij in de
gaten kreeg dat her \'ooral de l'cono-
misch belangrijke punteTl waren, waar
ze op af werden gestuurd. Toen het ge-
loof in de goede z,Mk eenma,ll verdwe-
nen was, werd het puur l'en kwestie van
er heelhuids zien weg te komen.

In het centrum m Doorn heeft hij geleerd
wat afstJnd te nemen van het verleden.
Daar is sprake van herkenning en accep-
tatie. Het is zo'n beetje zijn tweede thuis.
De programma's betekenen veel voor
hem en zijn vrouw. Hij proheert nu te le-
\Tn met zijn verl('(kn. Dat het niet in de
haak was wat daar gebeurde, beseft hij
wel, maM dat hij nu aan de jeugd moet
uitleggen waarom hij daar gezefl'n en
dat hij constant in de verdediging ge~
drukt '\vordt, is iets wat hij moeilijk kan
verkroppen. \XTemoeten niet vergeten
d.lt het om dienstplichtige jongens ging
die slecht voorbereid en nog minder
geïnformeerd door politici naar Indië
werden gesruurd. Bij velen van hen werd
hl'[ al snel duidelijk dat er geen sprake
was van het herstellen van orde en ge-
zag, I1l,Mrdat ze beland waren in ('en re-
gelrechte vrijheidsoorlog en dat ze
Nederlands el"{lIlomische belangen
moesten verdedigl'n. De eerste politione-
k' a~.tie heem: niet voor niks 'Operatie
Product'. Ook de afkeuring van dl' inter-
nationale gemeenschap ging de soldatelI
nier in lk kouwe kleren zitten.

De voorbereiding l'n de vuorlichting was
minimaal. 130.000 dicnstplichtigen ver-
trokken uit Holland, vaak zonder een
schor gelost te hebben. Toen Hrouwer
een voer in Indonesië zette, had hij vier of
vijf keer geschoten. De eerste politionele
actie begon zonder dar Zijn onderdeel
was ingelicht: cr werd gewoon ineens ge-
schoren. En ook de jungle was heTll on-
bekt'nd. Vuurvliegjes en Orang Oetans
ioegen hem aanvankelijk de sruipen op
het lijf. Het kwartl.e gevarl.ngc1d per dag
was bijna l'en be ediging. \.Ialaria, dy-
senterie en tdus waren ziektes die de
[toepen geregeld teis[erden. En dan re be-
denken dat het drie dagen duurde om via
dl' rinn zil.kell af te voeren naar het
meest dichtbij lijnde veldhospitaal.

Ook al ging hij in het bewustzijn dat er
Cl'n hdebocl niet plUISw.h aan die mis-
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sic, en al zag hij de Indonesiërs niet .tls
vijanden, toch voerde hij zijn opdracht
uit zonder veel schuldgevoel. ~H('t was
een kwestie van lijfsbehoud". legt hij
rustig. "Als er iemand met een geweer
op je afkomt, dOt,t het er niets toe d<n je
niet gemotiveerd bmt, dan gaat het al.
leen om ie eigen hachje." De voortdu-
rende dreiging zorgde WUT afschuwelij-
ke situaties. Hij vertelt geëmotioneerd
hoe l.f.: eens op patrouille waren en ie-
mand het bos in zagen schicccn. HI,'T be-
vel om tevoorschijn te komen werd niet
opgevolgd en uit angst cl;!T ze vanuit het
bus beschoten zouden worden. schoot
de patrouille zelf. Er kwam een vrouw
uit met een kindje, dar doorzeefd was
met kogels. "Als ze cr gewoon was uit-
gekomen"', zegt hij moeizaam, "was er
niets aan Je hand geweest, lJI,lJTwij wis-
ten ook niet dat het een ongewapende
vrouw was. Aan beide kantcn ziin we
daar van onzc menselijkheid ontdaan."
Hij is geen gewelddadig nun. Als I.e hem
met rust laten, legr hij niemand e('n stro-
breed in de weg:. Zo hcdt hii een gevan-
gellc helpen ontsnappcn, een man die
zijn vader had kunnen zijn, omdat die
gevangenschap mensonterend was.

Brouwer is nier iemand die gelouft in de
rechtvaardigheid van de politionele ac-
ties. Toch heeft hij a,ln den lijve ervaten
waartoe een mens in staat IS. als hij
wordt geconfronteerd met onmenselijk.
heden. De vraag naar
goed en kwaad verdwijnt
op die momenten naar de
achtergrond. Tocn een
spion liet weten dat op dat
moment ze\'en Neder-
landse gevangenen gemar-
teld werden in een naburi-
ge kampong, ging: lijn
compagnie er op af. Bij
aankomst vonden ze ze-
ven zwaar verminkte lij-
ken. Het enige waar een
van de jongens nog ;l;ln te
herkennen was. was een
kleine ring om zijn pink.
"Als je ziet hoe ze
daar liggen, zo mismaakt,
brengt dat l'en enorme
haat omhoog. ~iemand
heeft die kampong levend
verlaten, we hebben er de
mitrailleurs opgezet. Dat
is nier iets waar ik trots op
ben, maar in zo'n abnor-
male situatie is dat wel
een normale reactie. En
niemand mag ons voor de
voeten gooien dat wij
moordenaars zijn." Hij
heeft cr geen spijt van.
kan iedereen recht in de
ogen kijken. .\-laar de
beelden hlijven hem ach-
tervolgen.

\Vat hij heeft overgehou-
den aan zijn tropentijd,
hehalve slapeloze na<.:hten,
is een grote afkeer van ~e-
zag. Hij is erg teleurgesteld
in de overheid, want de el-
lende hield niet op bij het
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venrek uit Indonesië. "\la een dikke drie
Flar kom ie terll~ in ::'\ederland. er is geen
opvang. Je voelt je alleen CIlelkndig. AI
je matl'11 zijn weg. De huizen zijn klein.
Op parrijl'n en \Trjaardagl'11 hoor je niks
anders dan linloos geneuzel. Voor jouw
wrhaal is gn'n l'ehte belangstelling of ze
\'ullen het .llvast 111met allerleI vooron-
derstellingen. W'e hebben lIl\lllers alks
wat los en \'ast zit gena;lid. Anderen zien
ons als moordenaars." Zelf W,ISBrouwer
I.ich 111het heglIl l'f nier zo goed bewust
Vim wat er eigenlijk met hem aan l!l'
hand WilS."Je drukt ervarmgen weg en IC
zet je ai tegen de Tl,laste omgeving, .Je
blom at;:ressief naar huiten toe." Ik
schoont.lmilie zei tegen ziin vrouw, "wat
moet ie met die wnt, die heeft tropenkol-
der." ~levrouw BrOUWl'rIllerktl' ook wel
dat er met helll iets niet in orde was; "hij
durfde niet meer met het openb,lar ver-
voer te rein'n, was altijd sdlfikachtig ell
liet niem;lnd ih.:hter Zlo..:hkOlllen."

De stress stapelt zich op ;lls hij geo.;-on-
frnntcerd wordt met hct fabeltje van dl'
voorrang hij het vinden V.lIlwl'rk en een
huis. Hij moest helem,lal opnieuw be-
ginm'n en woonde na twee iaar Jlug l1ll't
zijn VTOuwen kind ergens in. Pas na een
noodkreet aan dl' persoonlijke secretaris
van I'fII1S Bernhard was er hinnen drie
weken een huis heschikha;lf. Ook de
belofte V;ltl hulp \oor el'n studie str'llld-
de op de klippen v;ln dl' bure,lll<.:ratie: hij

h,ld lijn papieren Cl'n dag te laat ingele-
verd en kon naar zijn geld fluiten.
Ernstiger was dat hij uit de tropen een
b,Kterie had meegenomen die hem op
het randje van de dood bradu, terwijl
hij leli heel goed wist wat hij mankeer-
de. En alsof dat nog niet gt'lloeg was.
werd hij op ziin negenenveertigste dl'
\X'AO in gedirigeerd. Bij de J.fkeuring zeI
de zenuwJ.rts tegen hem: "waar m.l,lk jt'
je druk OJll, Indië is J.Iweer vijfentwintig
jaM geleden." Op dat moment werd
Brouwer voor ht't l'erst !TIerziehll'lf ge-
confrontl'erd. Een bijzonder harde con-
frontatie volgt niet \ed later als
BrouWl:f een uitkering J.J.ll\'rJ.agt op
grond van het kit dat hij oorlogsinvali-
de is. \'';'eer volgt l'en sb:htl' l'traring
met de militair lIledisdll' stJ.nd.
,\levrouw BrOlmrer zJ.1 het nooit \Trge-
ten toen de psychi,uer zei: "jullie moeten
nu niet denken dat het schip met geld
hinnenkoJllt." Ze ging letterlijk door het
lim. "liet scheelJe niet of ik WJ.Shem
aangcvlogen. ,.

"'rouwer hl'dt in het B:--J.\tO-centrum
geleerd weer enigszllls grip te krijgen op
het kven. I-lier heeft hij voor het t'erst
zijn verdriet om die zwarte jaren eruit
gehuild. Ook zijn vrouw komt hit'r tn[
flISt. Zij was J.l dw j,lren een grote steun
voor hem, lluar is er l.df ook nict zon-
der kleLTsehl'url'n vanaf gekomen. Niet
alleen de vetcranen dragen littekens

mee; ook echtgenotes en
de kinderen. "De hele pe-
riode heb ik l'f allcen voor
gestaan." zegt llle\"fOUW
Brouwer. "vrienden en fa-
milie, iedereen \.erd .•••.ijnt
op den duuT. Altijd tussen
m'n lllan en de kinderen
imtaan. "ooit weten lil
Wilt voor stemming hij nu
weer \V,lS. Ik was altijd
met Je leg:puzzd bezig.
\X/at dat betreft IS het
B:"J,\10-centrum onbe-
taalbaJ.T. Mensen die niet
wt'ten w,tt het centrum
betekent, missen heel veel.
Tegen zoveel expertise
kan een gewone psychiJ.-
ter niet op." Brouwer vult
aan: "als de mannen niet
willen, laat dl' vrouwen
dan desnoods alleen con-
tact Zoeken met Doorn,
zoveel angst en verdril,t
voor de kinderen moet
nooit Illl'er mogen.
Sommige Jongens van
Dutehbat JII zijn dt' klos
als ze nu niet geholpen
worden." SO jailr na dato
op 4 mei legt !)rouwer een
krans hij het monullwnt
op de Johan \Villem Friso
kazerne in Assen voor hen
dil' 111 Indië vidl'1l.
"'rouwer zegt: "eindeliik
heh ik afscheid kunnen
nemen en dat geeft een be-
vrijd gevoel."

Heide eerste intert'iell.'s:
V,m/.: ,"lil I'etm I'rOiI/.:



VN veteraan: soldaat Gaby Looman
Ais jongen heeft Gab)' al een grote imcrcssc voor het leger. Later komt daar
nog de politie hij. Op z'n achttiende vindt hij zichzelf nog te jong voor de po-
litie en besluit hij om als overbrugging naar het leger te gaan, mede omdat
7.'n broer ook al in dit bedrijf werkzaam is. "Ik koos voor ludllmohic1 van-
wege de spanning en omdat het fysiek Z\\'.laf is. Hel ging me om de uitd •..•-
ging en in de "cic reclamespotjes werd hel ook zo voorgesteld." Op Je keu-
ring wordt hem \'crtcld dat de kans op uitzending groot is. "Je ' ••'eet dom nog
niet wal ecn uitzending inhoudt. Het is een "cr-\'an-jc-bed-show."
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Hoewel Cah)' tijdens dl' opleiding heel
wat keren moet afzil'n, krijgt her besluit
om als militair vcrder dooT het leven te
~aan ~teeds vastere nnm, Op~eleid als
dragonschut{('r wordt hij in Assen p.1-
raat gesteld, Tegen die tijd is hd duide-
lijk dat het l,k infanterie bataljon lucht-
mobiel naM voormalig Joegoslavië uit-
gezonden zal worden. De A COllll);lgnie
komt op een aparte locatie gesc leiden
van de rest van het hataljon. Het is lange
tijd onduidelijk of dit de Bih.K of Simin
Han wordt. "De opwerkperiode voor de
uiuending vond ik niet geweldig. juist
door die onzl'kerheid," Uin'inddijk
wordt dl' lu<.:atieSimin Han,

Eenmaal in voormalig Joego:>lavië wordt
hij gt'troifen door het grote contrast in de
stad .\lostM. "Een deel l.lg helema,ll in
puin cn het andere deel was nog tl'ddijk
IIlt;lCt. E,cht ol1voorstdb,l,lr, Op lUikt,
zaken k'111je je lIooit voorbereiden, d,lf
moet je ervaren." In her begin is het voor
Gaby t'n de andl'Te I'ongens allem,lal
vreemd. Ze moeten el' lt wennen .. \-"ur
al gauw komt iedereen in de routine van
wachtlopen, patrouilles en de observatie-
post bcmannen. De grote omslag vindt
plaat<; met de gem:hte bes..:hieting van
ooserv:ltit'po:>l 'LlJlgo 2. "Ik Iud n.Kht-
wacht op 11l'tbasiskamp en over de por-
tofoon kregen we het berichr van close fi-
re op Tango 2. \'\Ie wisren toen nog niks
OH'r de kirdijke situatie, Het gonsde van
de geru<.:hten, Uiteindelijk komt het
nieuws dat Jeifry Hroere lwaar gl'wond
was geraakt tengevolge van die beschie-
ting. Pas latl'r werden we op dc hoogte
gebracht van hct feit d.lt hij aan lijn ver-
wondingen overleden was. Dat was de
grote kbp, Je realiseert je &111dat je III
een ceht (lor ogsgehied zit en dM het ake-

lig dichtbif komt." liet is het breekpunt
in Je uitzl'nding. \X'ekell daarna blijtt Je
sfeer bedrukt.

HOl"\\'C1Galw's moeder moeitc heeft met
hct feit dat fllJ lIiq~elOllden wordt, res-
pecteert zt' ziin besluit. Al die tijd volgt
ze het nÎcuws van ullr tot uur. Als ze via
het nieuws hoort dat t't~n:>oIJ.ut van de
A compagnie overleden is. raakt ze in
paniek. "Ik kOIl niet meer nadenken.
dacht gelijk dat Gaby het was. rk ben die
hele &lg van slag geweest. ondanks het
feit dat ik later hoorde dat de bl'treffen-
de familic was ingcheht."

Na zijn verlof in 111l'ikrijgt Gaby's moe-
der een akelig gevoel ovcr zich, "Ik volg-
de nog Intensiever het nil:uws. slicp
slecht eTl werd steeds onrustiger."
Zaterdag J juni krijgt zij van haar oud-
ste zoon een tt'kfuontje op het werk. Er
is iemand van de .\lDD. het gaat om
Gaby. """lijn ccrsrc reactil" was, vragen
of h'ij dood W,IS. Hij bleek zwaar ge-
wond te zijn. ,\-lijn God, je wereld stort
op dat moment in. Je loopt d,ul als et'n
daas op je wcrk rond." Als ZIJ th\ll~kol1lt
vangt de \tDD h,l<lTop. :"Jiemand kan
precies zeggeTl wat er aan de hand is.
lIet gevoel van machteloosheid over-
heerst. ".k wilt bij hem zijn. IC moet
maar wachtl:ll op dt' dingen die komen
ga.lIl. Feht hed verschrikkelijk."

:\Ia de aflossing van personccl van dl'
observ,ltil:post Tango 2 wordt de YPR
op weg na,lr het hasiskamp beschoten
door de Serven. Het voertuig wordr ge-
raakt door een amit.lllk raket. Hct ISeen
d(ll'lb('wuste a,lllslag. Alleen de
eh.lllffeur heeft lKt projectiel in een flits
zien ,Iankolllen. De rest van lk beman-

Ilmg denkt in eerste inst:Hltil' dat zc op
een mijn gereden lijn. De chaos is com-
pleet. De bak staat vol rook. Als het dUI-
ddijk wordt dat cr twee gewonden zijn.
wordt snel t'Crstc hulp verleend. Terwijl
het voertUIg nog onder vuur ligt.
nunoeuvreert de ch,lIlffeur de YPR op
de weg en rijdt met volk. snclhcld rich-
ting basisbmp zonder zich iets aan te
trckken van .\los1im-cheekpoints.

De vcrwondlllgen van Gabyen sergeant
vail \Vesd lijn bijzonder ernstig. Het
I'\oorse huspit;!a 1H'rri..:ht de t'erste hulp.
Eenmaal per vliegtuig up weg naar
:"ederland verkeert Gaby in levensge.
vaar tengevolge van bloedverlies en eell
kbplong."9 Juni kwam ik hij op de
Intensive Carc van her AZU. Ik wist ge-
Hik dat Ik in 0('derland was, her regende
namelijk. Vervolgt'lls ging ik op onder-
zol'k uit. Ik tilde de dekcns op cn lag dat
ik een ;lrm miste. Een gigantische kklp,
Il1l't te besduijvcn. Vanwege een kaak-
fr,l~'tlIur hadden ze m'n kaken op elkaar
gen.I,lid. Ik kon hct Jus niet uits.:hrecu-
wen of üherh,lUpt praten, Alles mOt'st ik
russen m'n oren verwerken. Het eerste
wat ik opschreef was: "hoe is het met de
andere jongens?". Ik wist toen nog niet
of er meer gewonden \\',lren. Niet veel
hlter kreeg ik nog een klap . .\rn stem-
b,lllden hleken lW,lar beschadigd TC zijn.
Dit W,lSnog niet t'erder omd('kt, omdat
al dic tijd m'n kaken op db,lr gen<laid
waren. "

1"\'aJe periode in het ziekenhuis belandt
Gab)" in het militair revalidatiecentrum
in Doorn. De zwaTt' tijd van herstel
breekt aan. Gdukkig is Gaby een echtt'
Jonrll.tter en krijgt hij enorm vTcl steun
van 7.ijnmoeder en z'n broer. Ook de A
comp.1gnie laat zich niet onbetuigd, "Ik
wurd regelmatig op fecstjc:> uitgenodigd
en de mannen kumen langs of bellen
mii. Ze laten llle niet vallt'n. D,larnaast
is de "100 t't'n geweldige steun voor ons
en niet te vergeten Llpitein Lagaune van
dc staf \'an de luo.:htmobidc brigade.
Echt een pluim \'oor hl'l1.~ Waar hij
meer moeite mee heeft. zijn de gl'neraals
die bijna allemaal in het liekcnhuis
langs l.ijn geweest. "Ze gaven mij het
idee dat ik als militair zou kunnen blij-
Vl'n functioneren. dit blijkt dan later niet
het ~eval te ziln, Ik hoefdt' llle nergens
druk om te nuken, alles zou op z'n
pontjes terecht komcn. Dus mooi niet en
d,lar hcb ik moeite mee." Ilij kan zoals
het er nu voor st,ut alleen als burger
binncn defenSIe blijn'n. Gabv's monkr
vraagt ZICh ,tf waarolll tic rei,wJs op dat
gehied nier wat aangepast kunnen wor-
den. "Hij heett al 7.Oveel te incasseren
gehad en dan komt dit er ook nog bij. Er
komen meer uÎuendingen l'n ook daM
wlfen gewonden hil \',11len. \X'at doell
wc lllet hen? Schuiveu we ze de organi-
satie uit of maken we ruimte voor deze
vaak hooggellloriveerde menscn en ge.
brui ken we hun en'aringen? .\let enige
aanpassingen zouden het to.;h prima in-
structeurs kunnen lijn? Dat is mijn cnige
kritiek op dcfensie. Als 1eknullen van IS
jaar llaar ()orlogsg('~ieden stuurt, zeg ik
op mijn heurt. "detensie neem die ver-
antwoordelijkheid". "
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VN veteraan: soldaat Boris Pents

Na het VWO en een jaar studie aan de Landbouw-Universiteit te
\Vageningen besluit Horis Pents uit het "schoolgangetjc" te stappen en heel
wat anders te doen. Het leger trekt hem. "Ik wilde wat actie, avontuur, din-
gen doen die je in het hurgcrleven nooit zal doen." Bij de luchtmobiele bri-
gade wordt hij opgeleid tot verkenner/pionier, een dubbelfunctie. "Als ver-
kenner ga je al kaartlezend voorop en als pionier ben je een halve genist. Je
leen met springrniddelcn omgaan, maar bijvoorbeeld ook met een motor-
zaag. Erg divers. improviseren is het sleutelwoord. ,.

Omdat hij in het Noorden woonachtig
is, kiest hij voor een parate functie in
Assen. Hij weet dolt daar een uitzending
aan vastzit. Dutchbat 111is zich al een
maand aan het opwerken, als Horis zich
hij de poort van deJ.\X,I.F. kazcrne in
Assen meldt. "Ik ha een stuk van de
voorbereiding gemist, maar de groep zat
er goed in en dan stroom je vanzelf mee.
Op oefening Noble Fakon, de generale
repetitie, werden alle procedures bcoc-
fend en dat ging perfect. Toen kreeg ik
ook het vertrouwen dat het allemaal wel
zou lukken,"

Eenmaal in de endave Srehrenica heeft
Bons het gevoel in een valkuil te zitten.
"Je zat În een dal met overal bergen om
je heen. Elke vent met een geweer knn je
zo omleggen, In het begin deed ie dan al-
les ook zo strak mogelijk. Op een gege-
ven momcnr kwam je in een meer soepel
ritme terecht." Om Je saaie wcrk;tJam-
heden en de snakke regelge\'ing op de
compounJ (basiskamp) van de Bravo
compagnie te omlopen, probeert bijna
iedereen zoveel mogelijk op de observa-
tieposten (OP) terecht re komen. Zo ook
Boris. "~Iet zo'n man of 10 zar je op et'n
OP. De onderlinge sfeer, ook lllet de ka-
derleden, was erg goed. Net of je met 10
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vrienden op een hele primitiel'e camping
zar. Het COlHactmer de lokale bel'olkin,f!,
was cLtar uitstt'kend, baer dan in
Srehrenica zelf, In ruil voor snoep en
eren voorzagen de kinderen ons van W.t-
rer, brandhout en "Iocal shag"."

De sfeer verandert op 3 juni als OP Echo
În St'rvische handen valt. Beschietinl;en
nemen toe. De spanning loopt op. Dc
wachtschema's worden aangepast en
men be~int bunkers re graven. Iedereen
hegint zich te realiseren dat ze in lTn
echt oorlogsgebied zitten, "Ik Tlloest
naar OP Delta. Erg vond ik <LHniet,
want ik werd doodziek van het wacht-
schema, de beperkte doucheregeling
(geen diesel meer voor de generator) t'n
het slechte eten {geen hrooJ meer, alleen
crackers). De Ol"s 7.aten war ruiTllt'r in
hun voorraden. Voordat ik ,f!,ing,heh ik
nog een afscheid~hricf aan mijn ouders
gesdueven. Ik wilde dat mijn ouders
nog een laatste woord van mij zouden
hebben, voor her geval dat."

Begin juli hreekt de pleuris uit, Ol'
Fo'\tror wordt aan gort ~eschoten door
de Serven. Via bet gehaktballl'nner (n-r-

hindingen via portofoon) horen ze d;H cr
nog geen gewonden gevallen zijn. Ook
over OP Delra wordr .geschoten n~er
tanks, mornerrn en artIllrne, "Je WIst
ahsoluut niet wat er ging geheuren, \Vat
waren hun plannen en niet minder he-
langrijk, hoe zouden wij daar op reage-
ren? ~1ct andere woorden je moest je op
elk scenano voorbereidrn." Als het
nieuws dootkomt dat Raviv van
Ren~sen door lokale '\Ioslims omge-
bracht is, probeert Horis dat valt zich af
te houden. "Ie moet zoiets van je af zet-
ren, je kan (lat op dat moment nier ge-
bruiken, Ik was een bock aan het lezen
en heb hl'el geconcemreerJ geproheerd
d;Jt uit te leIen."

Naarmate de tijd vordert, rollen de
Servrn de elle n;t de andl're OP op. Voor
de bemanning van 01' Delt3 begint de
tijd te dringen. De OP vasthouden bete-
kent in handen van de Serven vallen. Via
llt't radioverkeer horen ze dat de Serven
de OP-bemannlllgen redelijk goed he-
handelen. Een andere optie is door de li-
nies van de ~Ioslims richting compound
gaan. Veel verrrouwen in de Moslims
hebbt'n l(' nier nadat Raviv van Renssen
door hen is omgebr.tdn. Iksondanks
besluiten ze het risico toch te nemen en
verplaatsen ze zich richting compound
en de Moslimlinies. "Van andere 01""
hadden we al gehoord Jat ze door
,\losliIllS bedreigd werden als ze ZIch om
tactische redenen terugtrokken richting
compound. De ~loslim" vormden op
d,u moment in onze ogen een reële be-
dreiging. En dat r.leek al na 500 meter,
\Ve vieim in handen van een club
zw;targewapende ~loslims. \'{'e mochten
niet weg. We moesten ~.an hen juist naar
voren om de SerWIl aan te vallen. I\ts n,l
uren onderhandelen, lieten lt' ons
g.l,m,

Onderweg z1t't Boris dt' vluchtelingen-
stroom opgang komen, Een gevoel van
machreloosheid begint op te komen. Op
de compound is het al niet veel heter.
Et heerst een doemstemming, iedereen
verwacht het erptc, Alarmfase rood is
ingegaan. Wie geen direct belangTlJke
werkzaamheden heeft, moet met helm
en schcrfvest de bunkt'r in. "Vanaf de
compound moest onzc groep als back-
up stelling nenwn In de zogenaamde
"hlocking positiom". \X'eer een nacht
in het pantst'rvo"rtuig. \'(fe hadden daar
her meest re duchten \'an moslimsrrij-
ders dit, op het voertuig klommen om
de punt sn richting Serven 3f te vuren.
~Iet H'cl praten konden we dat voor-
komen. "



De beperkte air-strike en de bh:king
positions in cn rond Srehrenica vertra-
gen de Servische opmars enigszins.
Maar her moment komt dat de Hravo
compagnie haar compound moet losla-
ten. "We hebhen gewonde vluchtelingen
in en op het pantservoertuig gezet en
vertrokken richting het hoofdkwarrier
in Pmocari. De vluchtelingenstroom
was enorm. De beschietingen gingen on-
dertussen gewoon door. Ik zat hoven op
het voertuig t'n pakte onderweg kinde-
ren aan, bejaarden en patiënten van het
plaatselijke gekkenhuis. Andere mensen
moest ik terugduwen. De uitdrukking
op die gezichten zal ik nooit vcrgcrm,
allemaal smekende blikken van "haal
me hieruit~. Als ik dit eerder had gewe-
ten, had ik nooit bij het leger gegaan.
Dit had niks met een ootlo~, zoals ik het
me voorstelde, te maken. Het was de hel
van Dame, iets wat je leest in de boekjes
over de Tweede Wereldoorlog. Puur ge-
nocide. Te erg voor woorden. Het ene
volk roeide het andere uit. Op daT IllO-
Illent had ik het echt gehad. Het gevoel
van machteloosheid was zo enorm."
Als alle vluchtelingen up en rondom het
hoofdkwartier in Potocari aangekomen
zijn, volgen nieuwe heschietingen, Op
die manier maken de Serven wel heel
duidelijk wie de baas is. Van de schei-
ding van de mannen van hun overige fa-
milieleden krijgt Boris niet veel mee, Hij
\vordt te werk gesteld bij de voedseh.er-
deling en daar heeft hij z'n handen vol
aan,

Swedish shelter proleet Srebrenic<J

WaciJtgeiJOIIrt' IIcie in Srebrenica

Eenmaal thuis ervaarT hij weer hoe be-
langrijk de familieband is. "Ik \vist van
te voren daT ze het thuis nooit helemaal
7,ouden kunnen begrijpen. '\-let degenen
die d<lar gcwerst zijn, heb je Illaar een
paar woorden nodig. Ook mijn niruwe
vriendin vindt het moeilijk om mij Tebe-
grijpen. Ze heeft moeite om de juiste
woorden TC\.inden om mij te steunen.
Voor mij echter is een luisterend oor,
wat aandacht en troost, tien keer meer
belangrijk dan dat ze alles begrijpen. Ik
begrijp het verdomme zelf niet eens."
De laatste tijd droomt Boris er nog wel
eens over. Hij ziet Serven op zich af stor-

men en is dan z'n scherhest en magazij-
nen kwijtgeraakt. Ook wordt hij soms
badend in het zweet wakker of slaapt 7
uur als een blok en wordt dan toch nug
moe wakker. Daarnaast vindt hij zich-
zelf veranderd door de uitzending. "'"Het
lijkt wel of ik minder emoties heb rn
sneller gestressed ben ovcr dingen waar
ik me vroeger nooiT druk over maakte.
Ook m'n zin voor avomuur en dingen
meemaken is weg, Dat was nota belle
m'n motivatie \'oor luchtmobiel. Ik trek
hier dus ook m'n conclusie uit en denk
erover om weer te gaan studeren."
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EPILOOG

Na het lezen van deze verhalen kan
de vraag hij je op komen, \\-'aar je
dan heen moet als je meent hulp no-
dig te hebben. Voor de actieve mili-
tair is er geen enkel probleem. Zij
kunnen gebruik maken \-'010 alle
hulp"crlcnings-facilitciten binnen
Defensie. Voor de postilctieven is cr
ten eerste de Stichting Dienstverle-
ning Veteranen (SD\'). Deze stich-
ting functioneert als een centraal
aanspreekpunt voor alle categorieën
veteranen en heeft onder andere als
taken het verstrekken van informa-
tie en het bemiddelen hij verwijzing.

Daarnaast is er het eerdcr genoemde
BNMO-ccntrum. De expertise van
dit centrum bcsuat uit cTvaringsgc-
richt en prohleemgericht werken in
groepen van verschillende samen-
stelling (groep van oud~militairen,
vrouwengroep, gemengde groep),
aangevuld met individuele en eeht-
paargesprekken. Het aanbod komt

[Ot stand in een bedding van lotge-
notencontact, waar de herkenning
en erkenning optimaal tot hun recht
komen. Een dergelijk aanbod wordt
gerealiseerd door samenwerking in
een multidisciplinair team van medi-
sche en paramedische professionals,
van een aantal psychosociale disci-
plines voor activiteiten van sport en
spel.

Het hierboven beschreven program-
ma kan aansluiten op andere vor-
men van begeleiding en behandeling,
zoals die worden aangehoden door
de huisarts, de RIAGG, de CAD en
dergelijke in de civiele sector, en de
hulp die geboden wordt door de
i\1aatschappclijke Dienst Defensie
(MDD), de Afdeling Individuele
Hulpverlening (AIH), de afdeling
voor ps/'chotraumatoiogie van het
Ccntraa Militair Hospitaal (Cl\1H)
en de Geestelijke Verzorging (GV)
binnen de krijgsmacht. De SDV ver-

vult binnen dit netwerk cen belang-
rijke rol als aanspreekpunt en als
verwijl,er. Ook kan er aansluiting
ge7.0cht wIJrden met behandelingen
in het Centrum '45, het Sinaï-cen-
trum en bij vrij gevestigde therapeu-
len. Dit nazorgprogramma kan [e-
vens voor een aantal mensen een zin.
\'01 vervolg vormen op cen revalida-
lieprogramma, wals dat door het
i\lilitair Revalidalie Centrum
(MRC). wordt verzorgd.
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U'eerts. 1995 Swets & Zeitfinger B. V.,
Lisse.

NOTA, Eellllilzorgprogramma l'(Jor
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Doonl.
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EEN DIEF IN CYBERSPACE

Je plugt in op een illegaal stuk electronica, en met een fr:.letÎc "an een secon-
de zoef je lichaam loos over de banen van het toekomsti~e Internet,
Cyberspace. Dan zit je immers niet meer achter het scherm van een pc'tje, je
bont en blauw ergerend aan de trage snelheid waarmee je over de snelweg
kruipt. Nee, je zoeft vrij door een enorme ruimte, die alleen bestaat in de
computerwereld. ,\laar goed, daar zoef je dan. Je weet waar je naar op weg
bent; naar het gigantische, lichtgevende object \'Oor je. Dat is een bouwwerk
dat, alweer alleen in de computerwereld, bestaat uit alle gegevens van dat
grote bedrijf dat je vandaag met een bezoekje gaat vereren. Je hebt maar één
doel: bepaalde gegevens jatten en vliegensvlug weer maken dat je wegkomt,
je uitpluggen en de gegevens verkopen aan de meest biedende. Want je bent
een dIef, een Netrunner.

NETRUNNER
Althans. hovenstaand scen3rio ~peelt
llch v3nd33~ de dag alleen nog ma:H op
papier af. Papier in de vorm van ~ped-
kaarten, dIe grif over de toonbank van
de gt~speciali~eerde spelletleszaken vlie-
gen. Her spel heet tlwpassdijk
Netrunner, en het plaat~t je iJl een 1Oe-
kom~t die ved weg heeft van een film w-
als 'Bladerunner'.
In die wereld van de toekomst kan je
kielen, of je een slimme dief bent, die in
lijn eentje opereert als een electronischt'
huurling op het scherp~t \.an de ~nede,
of dat je wellicht één van de vele opper-
machtige bedrijven vertegenwoordigt,
.lltijd erop uit om nog tl1t'er macht te
vergaren, voor de eer van het
bedrijf en it' portemonnee in
ht't bijzonder.

Op zich is ht't spd nog best
moeilijk om te spclt'lI ook. Je
krijgt een aantal kaarten die ie
llloet kopt'n voor een behoor-
lijke slllak gtld. en vervulgens
zoek ie een tegen~tander op.
Via een ingewikkeld systeem
van handelingen ga,lt het ('rom
(lat ie de kaarten, die je tegen-
stander inzet, doorziet en zelf
de juiste kaart inzet.
De tegenstander, stel, dat is
lo'n gladde cyber-vup met een
driedelig pak, een laptop COJll-
puter en een flinke bankreke-
ning. heeft nat\lurlijk t't'n aantal
zetten in petto voor als jt' probeert vla
ht't Internet van de toekomst. cyhers-
pace, In te breken. Hij of zij kan dan een
kaart inl(.tten die ICE vertegenwoor-
digt, t't'n afkorting voor een electronisch
programma, een snort dievenklem. d.tt
ervoor Ulfgt dat je 'donrhrandt' zodra )e
een poging waagt. Jij hebt op iouw beurt
weer allerlei tegenkaarten in handen. De
truc is om lTn slim plan te bedenken zo-
dat de zetten van je tegenst.lIlder m.mk
lopen.

BURGERTYPET]ES

N('trunncr is maar één \-an de vek spelen
dil' cr momcnteel op de markt llln,
Overal zie je 7.(' wel liggen; in de strip-
speciaalzaak is cr steevast een hoekje in-
geruimd. soms I.ie Ie ze hij dl' compllter-
bocr rondslingeren en tegenwoordig heb
je zelfs winkels die zich alleen maar Jaar
met" bl'zig houden. Johan is zo'n kerel
die het liefst dl' hele dag het spel
Nelrunner speelt. Ilij heeft iedere weck

wel één of twee bijl'enkomsten lTlt'teen
tegenspder, en hij doet (Jok mce met
wnbtrijden die 70 !lU en ,tm georgani-
seerd worden. Vroeger ~chour hij regd-
l1utig zijn bSl'fgewccr leeg op de talioZ('
monsters van de eH'nzo\"ele COll1pllter-
spelletjes. m.lM daar raakte hij op een
gegeven moment op uitgegekckcn. "Na
de Z()\"('el~tekeer \\Ter demonen en mon-
sters mTrhoop knallen. wilde ik eens

een spel spelen waM ICbi] moet
nadenken", stelt hij nuchter-
tjes, J\:lcrlijn haar in ee]) S[,IMt
en een zwart t-shirt met het lo-
go V3n Je een of andere heftige
band, lijkt Johan op de zoveel-
~tc heavy. metal liefhebber,
maar dolt is niet helt'Ill:1al zo.
..Als je l'en spd speelt dat zich
in Je toekomst afspeelt, llloer je
l'f ook een beetje zo hijlop('n
vind ik. Dat m.ukt het spel re-
alisrischer."
:\1aar zijn het Jan .llit-m,ul
Ik;n-is cn Bunhead-klollell. in de
\'~'rre tockom~t? yolg.t'lls.I,0lun
met. m:ur. "als Ie zu n fllll ab
'B1adcrunner' hebt gezien, dan
weet)e dat cr geen hurgertypetjes

in voorkomen. De [(1•.•komst i'i ge-
woon ultra-hc<l\1.,weet je wel."

De kleurige kaarten van Netrunner die
Johan in zijn knuisten klt'mt. spreken
wat dat hctrcft boekdelen. Vreemde we-
zens in bizarre computergecreëcrJe om-
gevin~ell, kerels met wat ongetwijfeld
cyberzollllehrillen lIjn. en pluggen op
hun hoofd. pantserwagens die door mis-
tige straten mer neonreclame rijden, Je
ziet \lijn.\ het swom uit de purdeksels
wasemen en de IWl'rn'rs in de stee~ics
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WEDSTRIJDEN
\'('at Oll'>hij hl'( volgendc PUilt brcngt: de
\\'l'dsrrijdrn, \\'aTlT om et'Tl spel :lIs
Nctrunnrr edn succesvol te blen zijn, is
er n:Huurlijk meer nodig dan die ene TL'-
genstander. Dt' Illogthjkhtld ht'sraM om
te spelen Tegcn mcer tegenst,l1lJers, t'n
om zelfs mee te doen aan wedSTrijden.
:\fhankelijk vJ.n je prestaTies klim je op
de bdder op of zak je af ll,ur lTll treurig
nIveau, zo "Til W:lar Jt mtt It kr,ug om-
hoog in de kroeg in cen heel donker
hoekje een pilsje g,n drinkell, in de hoop
dat je vrienden je niet herkennen. Door
hoger op H' klimmen, verwcrf JCbeterc
ka<HTel1.Betere kaarten geven meer nlO-
gelijkheden. Dil' Jlwgclijkheden zorgen
ervoor tbr je kan spelen om hogere in-
zerten, waardoor het alkm,laillog span-
nender wordt, .\laM als hel rnisga,lt,
kan het ook goed misgaan. In één klap
kan je alles kwijtraken en weer van \.0-
rrn af ,lall beglllnen ... MI) IS lOlets nog
nlct cl'n!cr gebcurd, maar )a, ik Spt'el
dan nok al l'en lijdjc". I.cgt Johan IC1Î-
verzekerd .
.\-bar hij kent ook JlJellland dil' Ill"tspd
succesvol hn'ft uitgespeeld. Of zo ie-
mand al hest,l,u is de vr,lag. W;lIlt het
spel hceft Illcer dan 350 kaarten, cn l'r is
n'l1 (hk bot,k lllet rl'gels uitgehrachT.
gmendicn kOlllen er om Je loveel tijd
nieuwe kaarTen Uil, en geefTeell pagina
op het Internet allnlti extra n'gds en
hijzonderheden. \X!ant als er één ding I.e-
ker IS, IS het wel dar de makers cr na-
tuurlijk bij geha,lTzijn daTde spelers het
spel wlang Illogdljk blijvl'1l~pdl'n. Dat
le\"ert n:lmelijk een rinkelende kass:l op.
Onderrussen dwalen Jnhans ogen af
naar dl' kaarten van et'n nieuw spel.
"Gaaf!", roept hij uit en reilt !lau dl'
lOonlunk. 11)11 poeplap trekkend.

wegduiken, zoals in (Tn slt'chte dt'tt'eti-
"('-serie. De toekomsT is \\cimg roos-
kleung, w,u is daar dan zo :l:lntrekkelijk
;un? Volgens Johan is het de spanning.
het gevoel een vrijhuiter. een vrije jon-
gen te lijn, in ecn werdd waar hn geld
V{lorhn oprapen !tgt, ab ICrTl,lar"'"eet
hoe ]t" moet toesLun, snel en heslist.
"\!Jar her kan (Jok misga:ln. Als ik dl'
goede kaart nlrt op tafel lq~, dan bm ik
weg. Stel dat ik wil mbreken, m,lM ik
loop tegen een ka:Ht met leE aan. Dan
hr:lIld ik door en ben ik alles kwijt.
Bo"enJim zak ik wcer in dl' lijst van te-
genstanders en speel ik de volgende keer
tegen een tegelhtander die bng zo slim
niet is, waT heT voor mij weer minder
spannend maakT."
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FILMS: VEEL

A1I,<I SOfl'illo ill Mlght)'
Aphrodite

sion, en valt al snel voor de mooie eige-
nares. Bovendien blijkt haar roodharige
dochtertje veel meer van 'Nessie' te we-
ten dan alle geleerden over de hele we-
reld bij elkaar .... De boodschap van de
film is sprookjesachtig: als je ergens in
gelooft, bestaat het ook. Jammer dat de
makers die boodschap wat al te letterlijk
hebben genomen, en zelfs t\vee monsters
van Loch Ness in levende lijve laten
zien. ;\.1aar al met al TOchwel oorspron-
kelijk vall opz.et. De schitterende loka-
ties krijgt II er gratis bij.

Tl.'d D,lnSOIl en jack)' Rich<l,dson ;11 toch
Ness

• Actie
Mission Impossible was in de jaren zes-
tig en zeventig een heel populaire televi-
sie-serie. En zoals tegenwootdig wel va-
ket geheuTT, heeft Hollywood naar dit
materiaal teruggegrepen voor cen grote
speelfilm. Tom Cruise, die de hoofdrol
speelt en ook als producent optrad, ziet
er met z'n kOTT!?ekniptekoppie nog al-
tiid uit als een tiener, al is hij inmiddels
de dertig gepasseerd. De film doet sterk
denken aan de vroegete James Bond-
films; een charmante hoofdpersoon,
schitTerende stunts (waarvan Cruise er
een aantal zelf \'oor zijn rekening nam)
en een verhaal vol spionagc, eorruptie
en intrigue, met een duidelijke scheids-
lijn tussen goed en kwaad. Lekkere zo-
merkost voor de liefhebbers.
In Rock staat de voormalir.e beruchte
gevangenis Alcatraz ccntraa . Het fort is
bezet door een doorgedraaide brigade-
generaal die mer zijn mannen gifgasra-
ketten op San Francisco dreigt af te vu-
ren. Een jonge expert op het gebied van
chemische wapens plus een voormalige
gevangene, die Alcatraz goed kent, moe-
ten de ramp afwenden. Grote namen in
de cast, wals Ed Harris, Nicolas Cage

llma Thurman, de enige beroemdheid
van het stel, wordt moeiteloos wegge-
speeld door Jeanene Garofalo in de rol
van de dierenarts.
In Migluy Aphrodite speelt Woody
Allen, al wordt hij wat oud voor dit
suort rollen, met verve een man die met
zijn snobistische, veel jongere echtgeno-
te een jongetje adopteert. Aanvankelijk
is hij tegen het plan, maar het kind ont-
wikkelt zich zo leuk, dal hij volledig aan
hem verknocht r.lakt. Hij besluit zelfs
om de natuurlijke moeder op te sporen,
omdat hij wil
weten \vaar zijn
zoon al die ge-
nialiteit heeft op-
gedaan. De moe-
der hlijkt eçhter
een hoertje met
een groot hart,
dat haM kind
eigenlijk liever
nooit had afge-
staan. ;\'Iira Sot-
vino kreeg een
Oscar voor de
rol van het moe-
dertje. Het op-
treden van een
Grieks koor dat
cynisch commen-
taar levert op
\X'oody's doen en laten, is weer typisch
een vondst die je alleen van hem kunt
verwachten.
In Marie Antuinette Is Niet Dood
schetst de Nederlandse Irma Achten, die
drie jaar geleden debuteerde mei Belle,
opnieuw een krachtige vrouw die
zich niet laat onderdrukken. J\larie
Antoinette, dochter van de keizerin van
Oostenrijk (gespeeld door de Belgische
Belofte Antje de Hoeck) kijkt niet up een
moordje meer of minder als de mannen
h.lar het leven zuur maken. De boule-
vardpers is dank haar voor een vrouw
die zoveel stof tot
schrijven oplevert ...
Al heeft de film de
nodige mankemen-
ten in de uitwerking,
hcr script is zo origi-
neel dat je tol"h zeer
gebueid blijft kijken.
Loch Ness presen-
teert Ted Danson als
Amerikaanse pro-
fessor (waarom niet),
die in Schotland op
zoek gaat naar het
raadsel rond hct
monster van l.och
i-:ess. Hij neemt zijn
intrek in een pen-

omgeving heeft geschetst! In Thc Iruth
Ahout Cats and Dogs zijn we helemaal
in de jaren negentig terug. Een leuke
vrouwelijke diercnans houdr spn:ekuur
voor de radio. Op een dag belt er cen re-
c1amejongen die problemen heeft met
zijn hond. Hij wordt verliefd op de stem
van de dokler, maar die vindt zichzelf te
klein en te dik, dus ze zegt dat ze er uit
zier als haar vriendin: lang, blond en
sexy. Wat volgt is een typisch Ameri-
kaans partijtje huis- tuin- en keukenpsy-
chologie, maar gelukkig wel geestig ge-
schrevcn en heel professioneel gespeeld.

In een zomers dubbelnummer past
een overzicht van alle films (nou ja,
de meeste), die in deze periode in
première gaan. Veel mooÎs, veel
goeds, dus de filmfan hoeft nict echt
de grens over. Wie van film houdt,
reÎst tenslotte de hele wereld over in
de bioscoop!

Uma T/m,mi/II (/1 je<lIl('Il(' G'lfO(O/O

Romantick genoeg tijdens deze zin-
derende weken. !'\eem bijvoorbeeld
Pcrsuasion, alweer ecn verfilming van
een roman van de achttiende eeuwse
croniqueuse Janc Austen. Ditmaal staat
de bedeesde Anne centraal. Ze heeft
haar grote liefde dc deur gewezen omdat
hij geen geld had. Als hij weer in haar le-
ven verschijnt, is hij hemiddeld, maar
dan is zij natuurlijk niet de enige vrouw
die wel iets in hem ziet ..... Al is de film
nict zo sprankelend als Sense and
Sensibility, toch valt opnieuw op hoc le-
vendig en ironisch Ausren haar benepen

• Eerst de romantiek
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• Horror mct ccn knipoog
Wie deze ruhriek regc!nMtig I~~st kent
mijn afkeer van horrorfilms. Dl' popula-
riu'it van dezl' merkwaardige vorm van
entertainmenl blijkt echt~r vllortdurtcnd
toe te nemen. Deze zomer kan het stij-
gend aantal fans zich vermaken met
twee exponenten van bet genre. In
Vamprre in Brooklyn ,.an niemand min-
der dan \Ves Cravell, probeer[ Eddy
:\lurphy zjjn carrière weer op de rails te
krijgen lil dl' pl'rsoon van een z.eer ge-
soignccrde vampier die op zOl'k is n.lar
l-ljn blol'llbruid. Dat hlijkt uitgerekend
een vrouw die hij de politil' werkt!
Fmm dusk Till DaWIl ~chrecf Quentin
Tarantino nog voor hIj bl'memd werd
met ReservoÎr Dogs en Pulp Fiction.

len een ouderpaar van wie het kind door
l'en dronken automohilist is dOOligere-
den. De man zit dne jaar uit, maar
wordt. ,lIs hij vrijkomt, door de verbit-
terdc vader opgewacht die hem alsnog
wil ,"('rmoorden. Reide films leveren veel
stof tot discussie op,

r,lst. :"'a een stevige vrijpartij in het ver-
laten gebouw. horen ze de volgende d,lg
v'ia de teleVIsie tlat ziin b,l,lS daar diezelf-
Je avond is \'ernHlord. De archirct is vcr-
(bchte numero uno. Ilij slaagt er nog
net in om naar familie op ha pbtteland
te vluchten. Daar wachten ht'm nieuwe
problemen. Ziln neven denkl'n dat hij
het up de t'rfenis van hun stervende oom
heeft voorzien, zijn nicht en haar mooie
doduer willen weer heel andere dingl'n
van hem. Dl' afllll' man raakt van de re-
gen ll1 dl' drup, Geestig om weer eens
een film uit een Zuid-Amerikaans land
te zien. liet wat al te macabere slot neem
je Jan graag voor lief,
In Ere FOT All Ere wordt een leuke tie~
ner in haar eigell huis verkracht en ver-
moord door de boodschappenjongen,
terwijl ze het verjaarsfeest voor haar
Jongere lUsje voorbereidt. De politie
kent de datler (Kiefer Smherland), maar
kan wegens gebrek aan bewijs mets
doen, De vertwijfelde moeder weet uit-
eindelijk eell llunier te heden ken, waar-
door ze het recht in eigen hand kan ne-
men zonder dat ze daarvoor zelf achter
dl' tralies verdwijnt, Een zeer Amerikaan
onderwerp. vakkundig uitgewerkt met
S,llly Field in de rol van de moeder.
l\'iemand kan dat beter.
In The CrossÎng Guard komt min uf
nKer eenz.c1fde onderwerp ,un de orde.
Anjelica Illlston l'n Jack Nicho!son spe-

moet I.dfs const;1teren u-lt zijn verafgode
h,las g('ell sdlOne h'llldcn heen .....
Prachtig gespeeld en zeer g,'nuanl"l'Cnl t'n
ter zake kundig geschren'n, Geen WOIl~
der. de scenarist werkte zelf onder E,i
Koch. ,i ie j;lrenlang el'n zeer populaire
burgemeestl'r v.allAew York was.
Richard l1lls er hij de Oscars ved te he-
kaaid afgekomen. Twee technisdll' no~
minaties kreeg dele indrukwekkende
Britse pr.oduktic •. terwijl hoofdrolspeler
1,1Il:\ld<elkn. d.e ook produceerde en
meeschreef ,l,lll IKt scenario, toch min-
stens in de prijzen had mOl'{en valll'l1.
De h,mdeling van hd beroemde stuk
van William Sh,lpesreare over de mis-
maakte koningszoon Richard lll. die
zo graag op de troon wil, &n hij vrijwel
alle rechtm;ltige pretendenten ver-
moordt of laar vermoorden. is gesitll-
l'nd ,un de vooravond van \'\'"0 2, De
dialogen zijn de oorspronkelilke teksten
van Shak('speare, maar ze worden gelar-
dl'nd met jan-muziek, en Richard zelf
loopt rond lil een sOOrt :"'a/,l-uniform.
lIet Engelse v;lkmanschap spettert er
aan alle kanten af. \Vie l'en beetje
Anglofiel is. zal gClllt'tl'n!
In Las! Dance komt opnieuw Je dood-
straf aan de oHie. Ditmaal is het een
vrouw die, vanwege Cl'll dubbele moord
die z.e. m'gl,ntien j,ur oud en oIJdl'r in-
vloed van drugs pleegde, al twaalf jaar
op het volrrekken van haar doodvonnis
lit tl' wachten. Zl' heeft zich geschikt in
haar lot. tot cr een jonge advocaat op-
duikt die mag proherl'n haar straf omge~
let te krijgen in bijvoorbeeld leVl'nslang.
Hij heeft wel degelijk argumenten. maar
,ie politieke hebngen huiten de gevange-
nispoon wegen zwaarder, en de vron\\',
voor wie hij lanW,lam nUM z.eker iets is
gaan voelen. sterft uiteindelijk toch.
Dead :\Ian \Valking had meer gewicht
en allure, maar Sharon Stone, zonder
make-up en lil hl,luwe bajesktl'ren,
maakt er toch een imposant en vooral
verrasssentl stuk werk van. Bruce
Heresford. ook niet de eerste de beste,
vuerde dt, rl'l;it,.
Uit .\Iexico komt Je zwarte komedie
Dos Crimines. Een architect moet over.
werken. en wordt door lÎJn vriendin ver-

ell Scan Connery. en {'en mooi spannend
verhaal.
In Whire Squall verslikt RiJ!ey Scott
zich in Je sentimenten die loskomcll
wanneer Je bemanning van een oplci-
Jin~sschjp plus hun rcchtlijni~c bpiteill
(hcspouc!ijh' Tol vaTl JeU Hridgcs) ver-
zeild raken in een wcrvelstorm op zee.
De film valt in twee stijlen uiteen; Ut><ll"-
tic-scènes zi]n pra<.:htig In oeeld gc-
br,lCht, maar het gedoe vall Je jongens
onJl'rling en later, tijdens de rc<;hrszaak
il;l;lr aanleiding vall Je Joo~j VJIl een
aantal opvarenden. is ronduit larmoy-
ant. ?\tl'rkwaardig. van een regisseur {Jit'
kbssickl~rs als BbJc Runner Cil Black
Rain op zijn n:utn heeft STaan!

• Thrillers en zo
In City Hall is Al Pat:ino weer een tikje
beter op dreef dan in al zijn vorige films.
Hij speelt Je populistische. maar zeer be-
vlogen en hetrokken burgemeester van
l\'ew York, Hij vormt met lijn jonge.
idealistische loco-burgemeester (John
Cusack). een geiilied team. Daar komt
verandering in als hij ('Til schietpartij op
straat russen een agent en t't'1l drugshan-
delaar per ongeluk een zwart kind wordt
gedood. Het onderzoek dat volgt hn'ngt
corruprie aall het licht in alle Iagm van
het ge1l1eentel:lestllur, De longe loco

AI ['.lei/UI ,'/I Julm Clfs,uk
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Deze kumedie, die werd geregisseerd
door Rohen Rodrigut'z, telt een stevige
cast met o.a. Harvcy Keitel, Tarantino
zelf, George Clooney en Julienc Lewis.
Een dominee en l.ijn gezin, gegijzeld
door twee criminelen. raken verzeild in
een wegrestuarant dat een pleisTer-
plaats voor zombies blijkt tc zijn. Dt,
gruwelijke speóal cHeers spetteren je
bijna om de oren, en de film won tij-
dens her onlangs in Amsterdam voor
de dertiende keer gehouden festival
van de fantastische film moeiteloos de
eerste prijs.

• Lekker melig
0, wat kunnen ze in Hollywood melig
zijn! Neem nou Spy Hard, mct Lestie
Nidscn, held uit de Naked Gun-succes-
sen, in de hoofdrol. Dit keer speelt hij
een geheim J,c,cnt WD-40 Dick SteeIe,

die meer dIende aanricht dan oplost.
Het draair, jaren negentig of niet, weer
om een Russisçhe geleerde en diens
mooie doo.:hter. Spil van het verhaal i~
een ko~tbare microo.:hip die het einde
vna de wereld 7,OU kunnen veroorzaken.
Grappige bijrollen, veel citaten uit ande-
re bekende films en vooral een heleboel
ongein vormen de ingredienren van dit
stuk \'enier. Erg veel nieuw~ zit er overi-
gens niet in.
Een andere komedie, Down I'cri~cope,
ook uit Hollywood, is gemaakt in de
~tijl van de jaren vijftig. De hoofdrol
wordt gespeeld door Kelsey Grammer,
de man die in de televisie-serie Cheers zo
leuk uit de hock kwam als de geplaagde
psydliater Fra~ier, een figuur die hij la-
ter zelfs in eell eigen serie mocht voon-
zetten. Hij krijgt in zijn eerste grote
speelfilm her commando over een af.
tandse onderzeeër, daarhij gea~~i~teerd

Kelsey Grammer erl Lal/ren HoU}' ill Doum
Pt'riscope

door een ~tellerje ongeregeld dat nauwe-
lijks voor z'n taak berekend is. Voert hij
in deze formatie een gevaarlijke militaire
opdracht uit, dan w.lchr hem Je vervuI-
ling van een jongen~droom .... U hent ge-
waarschuwd: melig!

• Last but not least
In Je Amerikaanse documentaire 111e
Celluloid Closet zetten Rob Epstein en
jcffrey Friedman de rol van de homo's
en lesbiennes in honderd J"aar Ameri-
kaanse film op een rij. Dat c tijd einde-
lijk rijp was voor zo'n overzicht, bewijst
het feit dat vrijwel alle grote studio's
hun medewerking aan de produktie ver-
leenden. Aan de hand van gesprekken
en interview~ met regisseurs, schrijvers,
acteurs en actrices en geïllustreerd met
fragmenten uit meer dan honderd. vaak
zeer hekende films krijg je een ont-
hutsend beeld van de manier waarop
het verschijnsel homoseksualiteit door
Hollywood werd belicht. Heel verras-
send is het bijvoorbeeld om in een film-
pje uit 1895 (0 twee mannen doodge-
woon met elkaar te zien dansen. De el-
lende hegon pas echt in de jaren. waarin
de politiek zich met de inhoud van film
ging bemoeien en regels uitvaardigde
waaraan 'fatsoenlijke' films moesten
voldoen. Dan verschijnen er produkties
waarin le~biënnes zichzelf snikkend
voor sll'cht en verdorven uitmaken en
films waarin het mer homoseksuele
mannen altijd jammerlijk afloopt. De
film is een schitterend document en rege-
lijk een monument voor Vito Russo, die
al in 1981 het boek schreef waar de film
op is gebaseerd, en die enkele jaren gele-
den aan AIDS bezweek.

Ler)fJore van 0tn:ee/and
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ZIJN BBT -ERS KANSLOZE
GABBERTJESt

kamer een grore mesthoop was. Stel
eerst maar orde op zaken in eigen hui~.
Bij politici zIe je hetzelfde verschijnsel,
zij heginnen lllet het J,lk in plaats van
het fundament." Dat er hij hoger op-
geleiden weinig animo i~ voor ht,t leger
heso.:houwt Sietze :lIs een fundamenteel
prohkem wat al een a,mvang neemt hij
Je opvoeding en de middel hare ~o.:hool.
"V\XlO-ers hebben over her algemeen
geen zin om zich eens een paar jaar als
BBT-er 111 te zenen. De motivatie
hiervoor ontbreekt, men gaat liever
studeren en in discussiedubjes ziuen.
Zo laar iedereen zijn beurt \'oorbij gaan
en dan kom je tenslotte in de armenwij-
ken uit."
"Ik vind dat niet alleen de kansarmen
het \.uile werk voor de politiek, en dus
voor ons allemaal, moeten opknappen.
Zo mag het niet worden. Vle moeten het
samen doen. Dat is mIjn politieke ideaal
en ik ben bereid daarvoor het hoogste
offer te brengen. Het gaat per slot van
rekening om soJidarireit met alle gele-
dingen \.an deze samenleving. Eerst in
kleine kring en daarna in grorere
verbanden. Dat pn..:e~ wil ik als mens
binnen het nieuwe heroepsleger bewa-
ken."

Als roekOlllSrig officier hoopr Sietle een
nog grmere bijdrage te kunnen leveren
aan 11<'rverwezenlijken van zijn idealen.
Voorlopig is hij nog druk hezig om met
anderen een BRT-vakbond op re richten
om de specifieke BlH-helangen heter re
kunnen behartigen dan nu het geval IS.
Het I~duidelijk d,lt zijn idealen in dienst
sra,l1l van zijn daden. Het 'denken' i~
voor hem geen doel op zich, ondanks al
zijn opleidingen.

Raadsman Bart Hetehri;

Siet/e liet het ah een politiek ideaal een
bijdrage te leveren aan de karakrervor-
ming binnen zijn eigen peloron. "Je
moer vanaf de basis hqünnen ml't orde
op zaken te stelk'n .. \Iijn medestudenten
hielden lich altijd bezig met de grore
wereldproblematiek, terwijl hun eigen

• Niet alleen kansarmen voor
het vuile werk

Het is dus een keuze om redenen van
maatsch,lppelijke !:letrokkenheid. ~Iaar
waarom dan nier werken in bijvoor-
beeld een verplceghui~ of een bejaarden-
huis? Ook daar zijn zinnige bijdragen te
leveren in dele tijden van enorme bezui-
nigingen. "Ongetwijfeld zijn er op vele
maatsch;lppelijke rerreinen zinvolle bij-
dragen te leveren, ma.lr het kger heeft
voor mij iets ~peeia<ll~.\'.;'at mij hoeit is
de diversiteit .lan mensen in het le,ll.er.
Alle rangen, ~tanden, culturen en ver-
schillende karakters zijn in dit bednjf
vertegenwoordigd. In de burgermaat-
schappij kom Je niet zo gauw in aanra-
king met mensen uit andere sociale la-
gen. Iedereen is geneigd zich te beperken
tot zijn of haar eigen kring van familie,
bekenden t"llcuJleg.l 's. "

Voordat ~olJaat Planting zijn rode barer
haalde en in Assen ,ll.eplaatsr werd als
mach-schutter/gnvondenhulp hij de
Charlie compag;nie van het 13e infante-
rieb.ualjon luchtmobiel. heefr hij een
aantal opleidingen van enig niveau ge-
daan die op zich nier veel re maken heh-
ben met het miliraire bedrijf. Sietse heeft
namelijk gestudeerd aan het conservato-
rium en mag zich daarnaast docroran-
dus noemen in de muziekwetenschap-
pen en in de wiskunde. Al~of dat niet ge-
noe,ll. is, studeert hij momenteel rechten
aan de Open Universiteit en heeft hij een
sollicitatie lopen om toe,ll.elatt'n te wor-
den ((Jr de K.\IA.
\'I/at beZielt zo iemand nou om BHT-er te
worden. vraag je je af. Voor Sietze ech-
ter is die keuze vanzelfsprekend, ~na-
tuurlijk had ik kunnen kiezen voor her
gemakkelijke l'll financieel aantrekkelij-
ke leventje van een leraar wiskunde of
leraar muziek. Maar ik wil iets rnu,ll.-
doen voor het feir dar ik jarenlang heb
kunnen studeren en dat voor een dt.t.1op
kosten van de staat. Ik I_iedat iets terug-
doen voor de s:lmenleving als een ma:lr-
schappelijke plicht. In die zin is her jam-
mer dar de opkolllsrplichr afgeschaft is.
v:lndaar mijn huze om al~ BBT-er te
dienen. "

•

--~-- . . . .

De nieuwe beroepssoldaat van de KL staat volop in de belangstelling van de
media. Onderwerpen zijn dan het vermeend veelvuldig voorkomen van cri-
mineel gedrag, het gebruik van drugs en in samenhang daarmee het lage op-
leidingsniveau. De schrijvers van het omstreden toneelstuk 'Srcbrcnica' ty-
peren de gemiddelde BBT-cr zelfs als "aardig, maar wcl oliedom"
(Volkskrant 11 mei 1996). Zo ontstaat het beeld dat alleen de zogenaamde
kanslozen als BBT-ers de krijgsmacht binnenkomen. Het valt niet te ontken-
nen dat vcel hlg opgeleiden (wat niet hetzelfde is als criminelen!) de krijgs-
macht hinnenstromen, maar daarnaaq oefent de krijgsmacht (lok nog een
zekere aantrekkingskracht uit or hoger opgeleiden. De motieven van deze
laatste categorie 0111 in dit bedrij te dienen zijn heel divers. Met één van hen,
Sietze Planting, 28 jaar, sprak ik over zijn keuze om als BRT-cr in de krijgs-
macht te dienen.
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VRIJHEID IN
GEVANGENSCHAP

Op weg naar 2Ic eeuw komt er ~teeds
meer nadruk te liggen op individualiteit.
eigen ontplooiing, de vri/"heid om zelf je
leven zó in te richten wa s je dat het hes-
te al:hr. Los van geschreven en onge-
schreven 'wenen' los van de knellende
handen van tradities. Vrijheid is het
hoogste streven, het grootste goed.
Relatief gezien mogen we helemaal niet
klagen maar toch bestaat die enorme he-
hoefte aan vrijheid, met name in het ma-
keil van keuzen. De maTC van vrijheid
wordt duidelijk als je je bewust wordt
van de om"rijheid \vaarin je leeft. Toch is
die niet zo eenvoudig en eenduidig te de-
finiëren. Wat voor de één voelt als vrij-
heid kan voor de ander juist heel be-
klemmend en dus onvrij voelen.

Prachtige voorheelden hiervan zijn te
vinden in de voorschriften en gebruiken
zoals die door de diverse religies worden
uitgedragen. Wat te denken van het nd-
genoeg volledig bedekken van het li-
ch.tam van islamitische vrouwen. De ge-
dachte hierachter is dat de vroll\V zo de
man niet in verleiding kan brengen, d'r
haren en vorm van haar lichaam zijn im-
mers niet te zien. Voor mij onbegrijpe-
lijk dat vrouw zich zó laten inperken,
maar spreek met hen zelf en zij zijn even
verbaasd over mijn uitleg tot heperking
van hun keuzevrijheid zich w te tonen
als zij dat zelf zouden willen. ]\,'ee, huur
ik dan, je hegrijpt het niet, dit willen
zelf! Oké, misschien moet we een stap
terug zetten en ons hnk.nken dat vrijwil-
lig opgeven van een stukje persoonliike
vrijheid niet aanvoelt als een inperking
maar veel eerder als het toenemen van
het genJd van zekerheid.

Vrijwilligheid in het opgeven van per-
soonlijke vrijheden is dus heel bep.tIend
voor het gevoel van inperking dat het
kan opleveren.

Ook is duidelijk Jat de sociale context,
de omgeving, een helangrijke rol speelt.
Er kan een soort ruil plaats vinden: vrij-
heid tegen zekerheid. Toch zie ik hierin
ook een gevaar. In hoeverre kun je spre-
ken van een persoonlijke keuze of een
door de omgeving oplegde keuze? ;\iet
andere woorden, tot waar is de omge-
ving alleen belangrijk en op welk mo-
ment wordt zij bepalend? Een situatie
waarin dit alles niet geldt is die van ge-
vangenschap. Er is geen sprake van vrij-
willigheid maar wel van een grote on-
vrijheid, een oplegde fysieke onvrijheid.

Begin februari werd er op radio en tv,
een week lang, veel aandachr besteed aan
de doodstraf. Doodstraf: niet alleen

zomaar gevangenschap maar één met
uitzicht op dc dood binnen onduidelijke
termijn. Naar mijn overtuiging één van
de ergste en meeste zinloze vormen van
mensenkwclling. Veroordeling tot de
doodstraf hcrekent opsluiting onder de
meest slechte omstandigheden maar ook
het einde van iemands toekomst. Om in
de termen van het thema te spreken: de
zekerheid d;)t er voor altijd een einde IS
gekomen aan je vrijheid. Stel je VOnt om
je d,lg, nee, jc lcven re moeten doorbren-
gen in ecn ruimte van 2 bij 3 waar je bij
gratie van het instituut 2 keer per dag uir
mag om 'te luchten' en drie keer per
weck om te douchen. De rest van de
uren, maanden en jaren kennen niet
meer ruimte dan die binnen de vier cel-
muren. Ik vroeg je om je dit eens voor re
stellen. Dar heh ik 7.elf ook geprobeerd
maar verder dan grote uitzichtloosheid
en diepc ellende kwam ik niet. Het was
mij een groot vraagreken hoc je nog zin
kunt vinden in 7.0'n leven.

Na het lezen van de nieuwsbrief van de
stichting Inside Outside in Groningen
die bemiddelt tussen veroordeelden en
Nederl;lndse schrijvers (penvrienden)
heb ik gezien dat het roch mogelijk is.
Het is als de ernstig zieke die telkcns de
grens van de voor hem toelaatbare afta-
keling weer verlegt omdat er ondanks
alles toch nog waarde is te vinden bin-
nen grote beperkingen.

Bcdankt dat je me dit tnachtige [ct'cns-
geschenk hellt geJJ.et.etlwallt dat is pre-
cies wat jouw liefde en vrietldschap voor
met betekenen. Het betekent dat ik niet
meer alleen hoef te bestaan. Door JOIl
u/eet ik weer wat het betekent om te 11'-
l'en. nll ken ik de schoonheid I'all leuell
weer. Een citaat uit een brief van een ter
dood veroordeelde die over de schou-
ders van z'n schrijfvriend meekijkt naar
her vrije leven en daar wveel weet uit te
halen dat, ondanks de onveranderde fy-
sieke omstandigheden, dan z'n leven
toch weer waardc krijgt. Lichamelijk
opgesloten maar geestelijk vrij.

EDACHTEN KUNNEN NIET
PGESLOTEN WORDEN

Het prachtige van gedachten en fallta-
sie is dat ze niet achter slot en grendel
gezer kunnen worden, nier als je dat
niet wilr. ,\tisschien is hier ook wel de
essentie van vrijhciJ te vinden. Niet
zozeer de feitelijk situatie maar het ge-
voel om de vrijheid die je hebt zó iJl te
zetten dJt je leven het waard is om ge-
leefd te worden. Immers hoeveel men-

Hieronder volgt de oplossing van de
puzzel in her juni-nummer:
1. redenaar
2. raderen
3. aderen
4. raden
5. rand
6. cad
7. ra
8.a
9. ar
10. dM
11. aard
12. aarde
13. aarden
14. naarden
15.on(ieraan

Hier volgt een nieuwe puzzel, telkens
verticaal en horizontaal hetzelfde invul-
len.

I. te berde brengen
2. heel zeker
3. deel van een fototoestel.

sen in onze samenleving, die is ge-
bouwd op een grote mate van persoon-
lijk vrijheid, kunnen dit toch nog niet
zeggen ...

Cvh)' Smemk

Ol!ergenomen lIit Spino, blad I'an de
Jonge Humanisten
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Deler dagen glllg het toneelstuk
Srebrenica van Ton Vorsrcnoosch en
Guus Vleugel in premiêrc, mur de be-
doeling van de schrijvers een satirisch
drama, wa;lrÎn een aantal aspecten van
het beleven van hrt grbcun'[l lil
5rehrenica In de hlllskamcr van ecn
Dutchbattcr uit\ergrooT worden.

;'\logvoor men her stuk gc1ezenof genen
had liet het '\linÎsterie van Defensie in
een verkl;uing weTen dat in het stuk
laatdunkend wordt omgegaan mn de
ervaringen en gevoelens van DutchlMt
en hun achterban. Afgaande op gcpuhli-
cccrJ<: interviews met de schrijvers hleek
Defensie ('ell en alHier gcconduJccrd re
hebben.
Zeker, de <lutcurs hadden in die inter-
views nier positief over Dutchhat geoor-
deeld ell onder !TIt'CT als hun mening ge-
geven Jat in Jie enclave "racisten racis-
ten moesten heschermen" en Jat Je
Dmchbatters "wel aardig waren, maar
olinlom", Zulks moge grove overdrij-
vingen zijn, maM her is ook oliedom -

SREBRENICA
waar komt dat woord vandaan trou-
wtm - om afgaande op eell paar flarden
imerviews van s..:hrijwrs een stuk tc ver-
oordelen waarvan men de tekst nlU krnt
en de opvoering nin geZIen hedt.

Uw columnbt had het voorrecht een van
de repuities hij te mogen wonen, Het
stuk was inderd,ud tTn uitvergroting
van eelll,ijdige opvattingen en gevoelens,
een overdrijven, waarbij ra..:istis..:h drn-
ken aan de kaak werd gesteld en \vaarnit
ook vtromwaardiging sprak over het
gebeurde en waarbij, deels ten onrechte,
Dutchbat in eell zl'kef(' beklJagdenbank
terecht kwam. Dir netmt niet weg dat
juist door overdrijven \.an een aantal ne-
gatieve aspecten van Nederhlllds den-
ken, doen en spreken met betrekking tot
Srthrenica nil't verkeerd IS, .\1ct de Vtr-
werking van het vl'rleden kan niet vroeg
genoeg hegonnen \vorden.

Dat geldt overigens niet voor het uitge-
ven van verklaringen over toneelstukken
die nwn noch gezien, noch gdclen hedt.

.\1ede als gevol~ daarvan hel'tt Defensie
hrt toneelstuk Srebrenica aan \Tel extra
publiciteit gl'holpm, Soms kan, door
krampadHig ieh te willen vermijden, het
juist bevorderd wordl'n.

De nq,:atieve geluiden van Defensie over
het te verschiinl'n hoek \'an dl' scheiden-
de landmadubevelhehber COlll\' zal
overigens ook wd de vt'fkoop s.traks,
ongewild, bijzondl'T ten gllt.de komen,
En op basis van die tekst zal zeker een
waarheidsgttrouw tonedstuk te schrij-
\'t'n zijn ml't de minister van nl'tt'mie en
Je generaal in de hoofdrollen.

1.COII W/ccke

DE GELYKSTAAT DER JODEN
Inburgering van een minderheid, 1796-1919
7 juni tlm 24 november 1996

In samenwerking met \X'a,lnders Uit-
gevers brengt het Joods Historisch
.\luseum een fraai gcillustreerde bundel
uir over dt, emancipatil' van dl' joden in
:sJederland,

In hef kader van tweehonderd jaar 'burgerlijke gelijkstelling', organiseert
het Joods Hiswrisch Museum van 7 juni tot en met 24 novemher 1996 de
tentoonstelling 'De Gclykstaat der Joden', Inburgcring van eell minderheid,
1796.1919.

Op 2 september 1996 is het prtcies twee-
honderd jaar geleden dat het 'Decreet
over den Gelykstaat der Joodsche met ;ll1e
andere Burgers' in de Nationale Verga-
dering in Den Haag werd aangenomen,

De tentoonstelling geeft een beeld van
het emanciparieproces van de joden in
Nederland vanaf hun hurgerlijke gelijk-
stelling in 1796 tot aan de imot'ring \-aJl
het algemeen kiesrecht van manntn rn
vrouwen in 1919. De emancipatie \-an
de verschillende sociale klassen verliep
niet gelijktijdig. De Joodse elite kon zich
al snel eell plaats verwerven in de niet-
joodse samenleving, Voor het gruttO
joodse proletariaat duurde Jat tot de
opkomst van her socialisme en de vak-
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beweging. As\'ecren die lil de expositie
worden bdic lt zijn
leefstijl, sociale mo-
biliteit en genoot-
schappen.

Het l'lllancipatil'pro-
ccs van Je joden is
op \'C!e vlakken ver-
gelijkb.1M met huidi-
ge cm31ll:ipatiepro-
cessen. Voor dl' mul-
ti..:ulturele samenle-
ving van vandaag is
het van helang ken-
nis te Ill'men van
emancÎ pa ti eproces-
sen in het verleden.

Joods Historisch Museum
Jona<; Danicl Mcijerplein 2--1,
Amsterdalll
24-uurs info (020) 62.'; -12 29
dagelijks open van 11-17 uur
Grote Ver:wcndag, 23 september 1996,
gcs101en.



van een
reeks van
internatio-
nale semi-

gen de verspreidin~ van kernwa-
pens), Dit KI'V is met bijna 180
ondertekenaars (lidstaten) het
grootste en volgens velen teVens
h.,t belangriikste internationale
wa pen heheersi ngS\"erdrag.
De 25-jarige j\;I'V-geschiedenis
was de aanleiding voor een
grondige en onbevooroordeelde

e\'aillatie in-":;:~ ..~====-~de vorm

nars waar-
bij deskun-
digen uit de
gehele we-

-_ rdd metd-__-,-::",=4._ kaar dis-

cussieerden over de hetekeni,
\'an het NPV en de toekomst van
de nucleaire (non-)prolifcratic.
De hom voorhij? De verlenging
van het Non-Proliferatie
Verdrag en de toekomst van de
kC"rnbewapening bevat de (ver-
taalde) tek,ten van deze semi-
nars. In dit boek wordell achter-
eenvolgens ontstaan, Octekenis
en toekomst van het :,\PV Oc-
handeld, komen de prohlema-
tiek van de kernenergie en de
\'erspreiding van kennis en mate-
riaal aan hod, alsmede het
vr;Jagstuk van de kernbewape-
ning in relatie tot internationale
cnnflicten. Daarnaast wordt
aand"dlt besteed aan de
Europese integratie en de kern-
hewapening en de NrV-verien-
gillgsconferentie en tal van ande-
rC",tot nu toe minder belichte,
aspecten van het non-prolifera-
tievra,lgsruk.
Zware kost do/:h voor ge'Lntere,-
seerden niet te versmaden.
Ber! Bomert en lIuub Jaspers
(red.): De bom voorbij?
SlUdiccentrUlli \'oor
VredesvraagslUkken, I'ustbus
91OS, 6S00 HK :"Iijmegen 199.'1.
180 blz. i 20,OO.(WH}

Castraatzanger
liet i, in onze tijd een onvoor-
stl"lh"re geheurtenis, maar stel:
uw uuders hebhen het gued met
u voor, u bent nog jong, tusSC"l1
de acht en de [waalf, en heschikt
over een mooie zang,tem. Om
dit prachtige voor later te kun-
nen hehouden besluiten uw lief-
hebbende ouders u te laten cas-
treren. In onze tijd kan zo'n ope-
ratie zonder noemenswaardig ri-
,ico worden uitgcvoC"rd, maar in
de lijd van Carlo Broschi was dit
heel anders. Verdoving duor in
een bak meT ijskoud waler te
moeten g,1<Inlitten, of dOür dC"
h(}ofdsla~aders dicht te drukken.
Dan het gnaar van infectie,
Naast deze risico's bestond er
ook nog het feit dat de prachtige
kinderstem het niet 'hield' of dat

H_'O""'l"'~uu'"'"'''''---.•---'-~----~--_ •..•••••..~•.-..-.-•..••,._.--..-
en liln eI-
gen plek
daarin
denk!.
liet boek

hrengt je 7.elfsop ideel'n hoe zelf
met een aantal dingen üm te
pan. Dansen rond een graf is in
onze cultuur niC"tgebruikelijk.
Wij ljjn eerder ingetogen en stil.
To>:h, is er (na ho:! lezen van het
bo.:k) evenveel te zel;gen voor
een andere manier \'an afscheid

Dansend rond het af

nemen.
Damend rond het graf is een
hoek dat zich m'lkkelijk laat Ie-
zC"n.Het geefTeen enorme hoe-
veelheid wetenswaardi~heden,
over een in onze cultuur heladen
onderwerp. Daarbij pleit het
voor de schrijver, dat het nooit
vervelend om te tezen wordt,
I\"igd Harley: Dansend rund het
graf. Uitgeverij BZZTöH,
Den Ilaag 19%, Gelll. 254 blz.
i 36,.sO(IB)

:-':i~e1Barler gedt geC"nhandlei-
ding hoe je met de dood om
mnet gaan. Dat vindt hij een
heel persounlijke zaak. Wm hij
wcl doet, aan de hand van veel
antropologisch mmeriaal, is la-
ten zien, hoe mensen met dl'
dooJ zijn omgegaan. Daarbij ~-
schrijft hij op l'l'n hed prettig
leesb,He manier allerlei rituelen
en gebruiken.
Gebruiken \"Oor het afscheid ne-
men van mensen, die gaan ster-
ven. manieren van omgaan met
het dode lichaam, voorouder-
verering, de betekenis van gra-
ven nf andere rU'lplam,en.
Dl' S<.:hrijverIll'dt \'Cd under-
zoek gedaan, voordat hij begon
te schrijven. Dat is duidelilk
merk haar, wanneer je aan het k-
zen bent. Hij vertelt niet alleen
veel over allerlei gebruiken in de
verschillende culturen, maar ook
gedl hil el'n beeld door de tijd
heen,
Het is biz,H soms. onl de manier
waarop wij nll't overleden men-
sen om gaan, te vergelijken met
de manier waarop men d,H el-
der, deed. Tegelijkerrijd relati-
veert het wel. Het !aat zien dat
de omgang me! doden iets is,
wat in de tijd verandert.

Omgaan
NIGF.L BARUY met de

Dansend dond zegt
iets over

rond @ii:J;?~ de manier
waarophet men mer
dl' wereldgraf

Kernwapens
Ruim een jaar geleden vond in
~ew York een grute internatio-
nale confl,tentie plaats over de
toekomst van het ~on-
Proliferatie Verdra~ (verdrag te-

ZWERFTOCHT

Vermom die op een kwade d,l~
in 1944, tijden, een woedeuit-
barstin~, zijn vriendin nr-
moordt. Ilij pakt lijn koffer,
pil'J't cr tus,en uit en trekt \',l1l-
uit het oosten dwars door de
verschillende staten naar het
westen van de Vereni~de Staten.
Zijn familie huudt hij op de
hoogte .loot af en we een an-
sichtkaart te sturen. Deze kaM-
ten vorml'n steed, de opmaat
voor de diver" hoofdstukken.
De veertigjari~e zwerftocht van
Blood - vanaf de Tweede
\Vereldoorlog tot aan hel eind
van de jaren t'Khtig - h:vert,
naa,t de wederwaardigheden
\'an de hoofdpersoon en zijn fa-
milie, ook indirect een fra:Ji
beeld lan de \'Cranderingen in de
Amerikaanse samenlel'in~.
Daarmee is nog niet alles gezegd
wam eigenlijk g:J,Hdae prachti-
ge roman Ol"erde strijd van de
C"nkelingtegen de rc>t, van de
eenling die tegen de verdrukking
in het hoofd hoven water tracht
te huuden.
\Vie zo'n vC"elheidaan thematiek
ook nog diepgaand onder woor-
den weet te hrengen èn de lezer
blijvend wect te boeien, dil' hl'dt
een kanjer van ecn roman ge-
schreven. En dat hedt E.Annie
Proulx indenbad (opnieuw} ge-
daan.
E.Annie l'roulx: Ansichten. Oe
Geus, Breda 1996, 399 blz.
i 49,90.(\\'H)

....•.-_ .•...-_....•-

tieve antwoord op de vraag naar
de grootste drijfveer achter het
menselijke bestaan: liefde uf
schoonheid: Beide misschien.
Valerr Larbaud: Geliefden, ge-
lukkige gdiefden ... Vert. Paul de
Bruin. Ambu, Baarn 1996. 191
blz. i 39,90{fS)

Sinds E.,\nnie I'roulx voor haar
"Scheersherichten~ dl" Puliu.er
I'rize (19941 lllltving is zij ook in
;-';ederland ~een onhekende
men, Begin dit j,lar vt'fscheen
haar rurnandebuut in vertaling:
Ansichten.
[n deze los gC"structureerde "fa-
miliekroniek'" dr,l;lit het \'rwral
om de zwerÏtocht van Loval
Blood. In achtenvijftig hr;ofd.
s!Ukken schetst Proulx het le\'Cn
van deze boerenzoon uit

E.ANNIE PROULX

Liefde en schoonheid

kil/g ml'l de kurlg/'knipte snur
was voor haar ecu boeiende
lIiellU'e g('waarwordjllg - mJar
zii was I'oordtrols uf! hdar rmt.
dekkillg dat eenl'u/wasselle, CC'I
mali, een meneer I'allwege hailr
e/'tt ogelllJlik de g(,ldchtige emsl
had l'('rlort'll, dje (Julge'ls ha,1r
alle Krote mel/sell gemeell had-
de'l.
Dromen en illu,ies, gepassio-
neerde verhuudingen en biline
teleurstellingen, psychologisch
raffinement en verfijnde leven,-
kunst, het is alle, te \.inden bij
Larhaud. :'\iet echter het defini-

Dl' Fran~(' didut:r el1 prozaïst
Va1cry Laroaud (lIlS ]-1957)
groeide op in een rijke hurgerfa-
milie. Hij vierde al jong zijn reis-
lust hOl met lange zwcrftlJ<;htcn
door hl."elEuropa en daarhuitO;-ll,
van Londen tot Algiers, van
Parijs tot St. I''''H~rsburg
{LcningraJl. VJn Rom!." tot
Cnnstantinopel (Istanhul).
Stt'l'ds weer I.o<:hlJeze kusmo-
politische dichter de schoonheid
van kl;lssick(' monumenten en
karaktl'risrickc lanuschapp<.'11 en
vooral Je ~koring van char-
mant •.•v'rouwen. Deze zoektocht
naar de iJ•.•alt.•plek en de ideale
vrouw - waarvoor hij herhaalde-
lijk zijn studie k.nerkunde on-
dnhrak - vormdl' tt'n:ns dl:' in-
spiratie vuur l'en vroeg twintig-
stc eeuws literair oeuvre dat nog
altijd n:rr;lsscnd modern aan-
doet. Dit hlijkt volop uit het on-
lang, ver,chenen Geliefden, ~e-
lukkige geliefden ...• drie novel-
len uil 1923 waarin 1~1rbaud
zich een ware meeSter tount in
de fijnlinnige portrettekening,
i':iet alleen v,m de genotIOeken.
de hoofdper,onenlvertc1krs in
de novellen, maar ook van jonge
meisjes, zoal, Queenie: Nu was
zii puur hcr eerst in haar lev/"I
geklist door eell m,m - de aa'lra-
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de ge,chriften. Het hleken
Koptische I'ertalingen uit dl'
yit:rde Cl'UWvan oudere, in het
Grieks upgett:kl,ndl.', teksten van
wwel christelijke en toodse als
l1l'rmeti,che afkomst. In hijna al-
le tcksten i, sprake van 'gnosis
(diepere kenni" intuïtief weten)
die even oud is als dt: mcn~heid
en nin gebonden 'l,ln tijd of cul-
tuur. Tut vuor kurl waren er van
die teksten maar enkele in het
:-.lederlands heschikhaar. zoals
het Evan",dil' dt.r \\'aarheid, het
heroemde Ev~ngelie van
Thom,l~, het E\'angt:lie van
Filippus en het C~eheirne Bock
van Joh,mne"
),kdio '94 en eind '95 kwam hij
Ankh-llermes, in twee dikke ge-
hOI1<.lendelt:n, dt: integrall.' vcr-
t.llin~ van de Nag Hammadi ,ge-
schriften uit. De vertalers, drs,
Jan,}, Sbvenhurg en Jr, Willem
Gbudemans, V(Hlrzagt:n elke
l~kst \',lll een inleiding t:n (>en
toclichting. Bij het uitkomen van
deel 11werd "I' 16 •.lt:cemher
1995 tOens~-mposium j.(ehouden
waar I'ijf inleiders proht:erdt:n de
hl.tekenh aan te geven van dl.'le
gt'schriften voor de mens van
vandaag, Dt: vijf lezingen - \';]n
Jawh SLwmburg.l-lein
Srufkens, \\'illem Glaudemans.
Rocl van dl.'ll Bruek en Pis,t
Schelling - \'crschenen in mei on-
der dt: titt:1 .so jaar :\'ag
Hammadi en nu? In zijn inlei-
ding op de lezingen hen,ldrukt
Slawnhurg de l'rWrme reikwijdte

\';]n deze
ontdek-
kin/{:
De I,•.",dsl
bi/NaK
/1<lmm,ldi
he<'fll'clI
sterke he.
wl'gillg i"
KoIlIg gezel.
AI/ereasl
cell IJeIl't'.
RiJ/g I'ill-
tlell th'

theolugiscbe welc/lSchil!',
Ollder~oek tWI de~e oude lek-
$1,'11lI'aktt' SIÎmll/t'Tt'"d ~'uurve-
zinninK$/'ragell ,1"IIR",,"d •. de
'hisloriKI,e JezllS' ell de Jul/it'II-
liàlàl r'<lllvi;vellekslt'/I. Bllitell
de U't'tt'JlSdhlP zijl/I'ee! "'ellsen
gelroffell door .I" ul't'ret'lIkv)}/'
slell l'ml de;;e geschriflell mei
IJ/lil eiKI"II"I'ensbesc/JOIIUling,
Of de :-ral' H,lrnmadi-wnd"
nog eens het hegin zal hlitken
\'1ll een radicale her,('hrij\'ing
van de we,rerse cU[luurge~chil.'-
denis? Boeiende ',tor is het ze-
ker!
50 j;l'U Nag HammaJi en nu?
Ankh-Henne~, DeHnter 1'196,
71 hlz. ge"rll.f 19,50(FS)

(111/1/)' Rei;er,
\liim Hei;,

Frank Sjme/sfra

De Na Hammadi-vondst
In deceml>er 194.s ontdekt een
Ar,lhische hoer in dt>Egyptisl:he
wOt>stijn hij het plaatsje Nag
Hamm~di een kruik mer 52 ou-

De Ilonf:aarslZwit~nse schrijf-
~tt:r Agora Kri~tof heefl ml'l haar
trilogie "I !ct dikke schrift ..
(1987), "Het Ix'wits ,. (191\8) en
"De derde leugm~ (1992) em
grote faam I'erworven, In twin-
tig bndt'll w(>rden dele dril.' bui-
t('ngewoOll inrrigen'nde romans

ultgegel'l;n,
Ik was d,1n
ook ontzet-
rend be-
nieuwd nf
haar nieuwe
roman
Gisteren
I'an heuclf-
dt' hoge ni-
vt:au ZUll
zijn. Ja
hoor. ook

dit hnek l;]l de It:ler in één ruk
uitlezen en nog een poosje hezig-
h"uclen,
Gisteren is een ogenschijnlijk
heel eennlLrdig verhaal. Een
mail, Tobias Hon'ath, ontvlucht
zijn land en laa! zich in het land
van aankorn~t in Iwt \'ervol~
S,ltldor Lester nnemell. I lij Voor-
ziet in zijn onderhoud door 10-
pl>lldl>band arbt>id te verrichten
op een h"r1ogefabrirk lOm t'iif
uur'$ oc/il"lIds M" ik "1', ik U',1$
me, ik sclieer me, ik ;:el koffie, ik
g,1de dCllr lIit, ik reil 1I,larhet
Grutl, Plein. ik SldP ot, de I",s. ik
due miill OK('II dirhl ell de r',,1fe
I''''$chrikkillg 1_'<111 mijll /iuidige
lel'l'n Kri"'1 me hij de keel.). Hij
weet zich met moeite in het le-
\-en ~!,I,HH.lete houden door \-eel-
\'uIJi,g te dellken dat hil z.ijn
jeugdliefde Lim' ooit nog weer
eens 1;]1ommoeten èn door te
"chrijvt:n. Op et'n morgen stapt
dele Line inderd'lad in de hll~ èn
(weer) in zijn leven en hliJkt ook
Iwg op doelf •.le fahriek als dele
TubiasiSandor tl' werken.
Krisrof weet in de/_ekleine ro-
man dit simpele liefdeswrhaal
uit te houwen lOt een 'l:lngrij-
pende vertelling ovt:r een lIlan
die luo..:hals vluchteling, noch al"
minnaar, noch als schrijwr suc-
ce~ hl'ef!.
In ('rn woord: prachtig!
Agota KrisIOf: Gi"eren, Van
Gennep. Armtt'rtlam 1996, lil
blz. f 29,9U.(WH)

Eenzaamheid

uverlopen van treurnis en slacht-
ufferschap, IOUde bundel mt:l
wat meer humor nog aan krJ<:ht
hehben f:t:wonnen,
Judith Belinfante: Een ~Iim" \'an
de eeuwi",heid. De I'rom, Holarn
1996.98 blz. f 24,90(FS)

HJ,lr killde-
rc" stuurd •.
ze t't'n kil,nt
om heil Ic
bed,wken,

Judith
Bclinlall!t' Een
glimpvande
('cu\\<igheid

MillirIturm

die jl' als kIer moet I'l~rstouwell.
~laar voor wie van zang en mu-
liek houdt, ve('1plakr ~('wen>t,
I'alrick l~arhicr: Farinelli. I kt Ie-
non \',ln el'n ca~traalZanger, Van
Gennep, Amsterdam 1996.
Geil!' 240 hIJ. f -t9,90{ji\hl.)

r'oor eell
glim!, /Idr!

de <'<'/lwig-
heid,
Judith
lIelinhnte,
his!orkus t:n

werkzaam ah directeur hij het
Joods Histori~ch ,\hl'eum in
Am~terdam, we~t Ill~t t:t:n llt:-
wonden'llSwaardig karig woord-
~ehnrik ht:t thema et:nzaamhcid
heel na\-uelbaar uit tt>heelden,
,\linialuren staat voorop haar
debuuthundel en dat lijn het
ouk eerJer Jan korte verhalen,
dat" twimif: fijnzinnige portrt:t-
jt's V,1lldk 'lrllper vin pa~ina\.
Of eigenlijk zijn het ingemOlllde
momt:ntopnarnen van v1uchtigl'
leven~~ti!uatie~ wa<lrin men~cn
zich van hun dieper liggende
eenl<lJmheid hewu~t worden,
Zoals een dochter 1',1llhaar va-
ders 'Juhileurn', een moeder di-
rt:ct na de 'Bevalling, eeu reda..:-
lri..:t' op de 'l't'f~cunferentie' van
een heroemd schritl-er, l'en tou-
ri"e in de lef:e 'Kloostt'rhor eu
niet het minst IHOfllll•.:mde
vrouw in 'Groepsreis',
Ilocwcl dele subtiele en ht:rken-
hare ln'ensscht'bell geenszins

\'oor u wegging hJd ~e /iet ui
g"I'rt'e$d. md,lr nu "Ol UI•.•.k ill
de /111$wi$1 ~e hef ~eker ..eell
groepsrei$ lI'u$ lIi('/$ I'(wr h.Jur,
(... ) Ze IhU/d,'1Ih<'1~(JKo(>dbe-
doeld. de kinderen, toen::e '''I,lr
Of' IhI.Jr::n,,"lligsle /.'{'rj,l,m/,lg
een reis h.Jddel/ .Jol'lge!)()dl."l,een
groepsreis IIJ,/f [sr,ld,( ..,]
Dit lijn de eerste zin en een zin
h'lln>rwege het korte Hrha'll
'C;roepsreis' uit dt: bundel Een
glimp \'an de eeuwigheid van
Judith lIelinfante. Het vt:rhaal
eindigt zo: ("') Bi; eel) kamp 1',1'1
bedoeiilell liep ze t't"1 P,M! P,IS-
SCIII',m de bil:; I'und<l,m, W'X
I'ml het ge;:elsch.l/J. Menselijke
Kell/iden t'erl'd,lgdeJl. Allenl W.lS

ze, 1/<111oosillddr /('1'$1, 1'1.111dl'
rode bergen, OI'er de kr,llers,
1I,I<lr d,' (m::icht!hlre ~ee. Z" ;:,Ig
û(iJzdf st,/;/I/ ill de /t'eKle, in de
$Ilite, zo kleiII, zo /liefig, ell uge-
lijk;:o ééll mei d" TIIimte. d,1! ,lis
ze h,ldr Jrm lfil$lrekte, clk 1',111
I!<IJrIhllldell hed ITI'" eell hml
l'all de einder ;:ou kIOlllelll',tsl-
pakkell.

dl'ze schor of schril werd. of
zelfs verdwren.
)'1.1C1rwaarom dan w<,;hca~Ut:-
ren? Na lain~ van her hoek
Farinelli: Het knil \'an een C:l~-
tr:l:ltz:ln~er van i'atris'k Barhier
wordt enigszins duidelijk w;\;\r-
om men toen zu h'lllddde, In de
17e en I!k eeuw dacht menig
ouder er goed a,ln te doen om,
op advies van een or~anist of
een pb,nselijke koordirigent. het
kind een kan~ re gl.'un urn uit
hl.'t armoedige besta,m tI.'kun-
nen ~tappen. i\'l{uurlijk zijn cr
ook minder nohele motieven te
noemen: ouder~ die zichzelf
UH'r de ru!, V,Hlhel kind wildl.'l\
verrijken.
Carlo Ikll'chi. dit' onder de
naam Farinelli hl.'kendheid
kreeg. kwam niet uit een arm ge-
zin. Zijn ouders waren harts-
tochtelijke muziekliefhehhers en
he,chikten over goedl.' 'ldellijke
conl,Kten, De molin'l'n urn hun
zoon Carlo te bten castreren
W'Hen van inlel1ectuele a'Hd, De
langkwaliteiten waren zo bij-
zonder d,u een carrière hiJlla on-
afwendhaar leek. Farindli's \'a-
der heeft daarmee juiq gej.:okt.
),tlar hier mnl.'t gt'l-t'gd wordl'n
dat het vaker mi~ ging.
liet aardige van Ibrhiers hoek
is, dal ht>teen hijzonder UH>r-
zicht ~eeft \'<1ll het muziekle\'en
van de I Se el'UW. De latt'r !"l<:-
roemde Farinclli zon~ op de
grootqe Europese theatertone-
len en aan de wl.'ddl.'rigste hu-
ven, En op al die plaat,en ge-
heurde hetzelfde, hij wekte alom
verbazing met zijn mooie, soepe-
le sopraanstem en zijn hrede be-
reik,
In het hoek worden ook de keer-
zijdes helicht. In de hricnn ;]an
zijlll1laeeenas. de graaf Sieinio
!'epoli, beschritft brinelli de
eenzaamheid, de \'Crm(OI.'idhód,
de roddel en achterklap, Dingen
die hem gaan tegensta,m t:n die
wailf~chijnlijk ook ml.'de van in-
vloed ziln geweest op zijn hesluit
om in Spanje tt: hlijven aan dl'
huven van Filip~ V (klt:inlOon
van Lodewilk XIV) en
Ferdinand van Bourbon. Zelf
vind ik deze episode het meest
hoeit:nd, olmbt n,la~t de zang-
kwaliteiten van rarinelli ook de
men, Farinelli hetl>r uit dt' verf
kumt. Farinelli. dil' eerst met zijn
~reTl1e('n koning uit ern ernqi",e
dt'pressit: weel te h,llen t:ll d,Hl
bngzaam n'ttrouweling wordt

en her res-
pt:l'!wt:ettt:
Wlllnen van
het Spaanse
volk.
Een minpunt
van het hoek
IS mrJns 111-

tiel\> die
enorme ril
van namen
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UITNODIGING VOOR
CONFERENTIE

Voor degenen dil' als gevolg van l'en uit-
zending problemcn, van welke aard dan
uuk, hd)oCll gekregen (door Lariam(?l,
vaccinaties(?) of andere redenen), wordt
op 29 en 30 juli een conkrentie ~eorga-
niseerd in het Coornhcrthuis in Zeis!.
Tijdens de wnfcrentÎe 731 gesproken
worden over wat er gebeurd is, hoc je er
op heht gere,lgccrJ en over Je reacties
thuis.
Relaties zijn van harte welkom. Zij zul.
len apart worden begeleid door Judith
Rijsdijk die medewerkster is van de
dienst Humanisrische Geestdijkc Ver-
zorging. De militairen worden begeleid
door raadsman/oosT van Langen.
Tijdens de con eTemie lal iemand van
de Afdeling Individuele Ilulpverlening
(psychologische dienst van Je KL) uitleg
geven over de mogelijke spannin~en hin-
nen een relatie die als gevolg van e<'nuit-
zending of een ZIekte kUllnen ontst.lall.

U kum het programma opvragen bij het
secretari<tat van het Coornh<'rrhuis. tele-

foon 030-6914060, Ook met vragen
over hef programma en voor aanmel.
ding kum u <iaar terecht.

Raadslieden - waar en wie

~ZOektu!' de 'Ui""e
./

Bureau Naam Telefoon bureau MDTN Telefoon pri\'é
Wezepft Hardel l.j.H, (l.exllkckers 0525.6511109 .06 - 536 - 8109 0311-421l656
Vlh. Twl"nthl" 053-4806093 .06 - 514 - 6093
Oirschot I.L Ommy) Ikiicr 040-2627909/262ï913 .06 - 549 -7913 073-6445711
S<'cdorf j. Uacqucs) van den Blink 00-4942817510. tst.2285 .06-594-2285 00-4942848629
RO(tl"rdalll/Doofll K. (Klal.il"n)van Bramlwijk.\1;'iltjl"r 0348-414 787
Den I leider c.c. (Tineke) Dekker-I fundling 0223.652089 • 06 - 209 - 52089 0299 ..m3525
Strem\'ijk '\.B. (Adril \'an Deunen 0521-348754 • 06 - 532 -2641 0522.26227]
Curaçao :\1. j. (;\Iarias) \'an Dorp 00-5999637U6 00-5999658948
Den Helder J. !joop) flokstra 0223-656820 • 06 - 209 - 56820 072-5747508
D,'nllelder R. P. (Rob) Geene 0223-652089 • 06 .209 - 520119 0223-644487
Utrecht (Kmar) j,j. /Jaap) Geuze 0.10-2.l6.S234 • 06 - 557 - 52.H 030-234.U35
A,sen W.A. (Ban) Hetebrij 0592-3511574 .06-541-8.574 0516-513.s79
Driehuis-
Den Helder C. (Carine) van Hinte 0255-561222 .06-219-204 0172-21.12411
Ede A.H.T. (Ad) Homi, 0318-681826 .06-6n-11l26 030-2937808
Oirscbm K, (Karen)joaçhim 040-2627316 .06-549.7316 020-4904824
De Ped F.G. (Frits) van de Kolk 0493.598872 .06-443-259 045.52121!0
Seedorf B.J.T. (Ren) van der Linden 004942817510, tsl. 121H/22116 • 06 - 594 -2285 00.49476173578
Ulrrcht B..\1. ~Beernoud) .\toujen 030-2.16.5234/5753 .06-557-5234 035.6234907
Rheindahlcn j.G.j. Uan) Nauts 00--4924.144572 00-49-24345~95
Ermelo l.i'. (Irma) Ouwehand-jacoos 0341.477809/477810 .06-533-7810 0.1l-4557722
Oirschot V.j.B..\!. (Vincent) l'eeters 0164-247215
Amersfoort K.S. (Kr<'s)ROJ~1 033-4607051/4607698 .06-500-7051 020-6323785
VolkeI 1'. (('eter) Samwel 024-35638.lJ
Sl:ha'lrsb,:rgen G. (Gerard) Snels 026-3533377 of 3532774 .06-564-2774 024.3229069
Sl:haarsl>ergen M. (Marijke) van der Stigchel-Wijngaard 026-J532752 of 35J2774 .06-564-2774 0]18.591675
Sccd"rf j.W.I'. Uan) Sulman 00--4942817510, (st 2285 .06-594-2285 00-4942818445
\X'n'rt j.E ..\!. (josé) Verhcyen 0495-582702 .06-531-1564 024-3731564
l.eeuwarden G.J. ~Gerrit) Vlietstra 058-2346826 .06.519 - 6826 OJI H72385
Rotterdam M.C.I;\bn) Vogels OI0-453~3411281 .06 - 213 - 3411281 OJ3-4952099

Hoofdraadsman \V.H. ~Wim) IIdj 030.6914436 0521-513657
Stafraad'\'TUlIw j.j. (j0311).\Ierens 030-6914436 of 6920906 026-3629745
Coornhenhuis
(raadsman) J. (jan) den Boer 030.6914060 0321.318934
(raadsman) j ..\!. Unust) van Langl"n 030-6914060 0317-410205
(raadwrouw) J. 1'. Uoke) van Suaaten 030-6914060 010.4.162192
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