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Als dit nummer vam EGO verschijnt zijn de bijeenkomsten, herdenkingen en
concerten ter viering van 50 jaar bevrijding achter de rug. In toespraken is
uit\-'oerig aan de orde ~ekomen dat het vieren van de beHijding nog steeds ac-
tueel is. De opkomst van uirerst rechtse partijen in West Europa, de onstabic •
Ic situatie met etnische conflicten in landen die hier niet zo vcr vandaan zijn:
allemaal goede redenen om aandacht te schenken aan de gruwelijke ge\'olgen
van rassenhaat en fasósme zoals wc die uit de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog hehben leren kennen.
De TV-documentaire "Na de oorlO!!;", die als voorbereiding op de Sde mei
gedurende een aantal weken werd uitgezonden, geeft een beeld van de sfeer
in Nederland na de oorlog op allerlei terreinen. Als je cr naar kijkt overvalt je
de verbazing over de schijnbare eensgezindheid waarmee aan de wedemp-
houw gewerkt werd. Waren cr natuurlijk ideologi~che verschillen tussen de
politieke partijen, o\'er het doel, iedereen werk, inkomen en een huis, was
men het wel eens. Je \"faagt ie af hoc een documentaire over de jaren 90 er uit
zal7,ien over, leg, 20 jaar. Zal die een beeld Anen van de nu opkomende ras-
scnhaat? Zal juist de vorming van ecn muhi-cuhurcle samenleving, zoals dat
nu tot hel cid verheven is, de rode draad zijn of misschien de enorme verande-
ring op het gebied van arbeid en werken door de indoed van computers en
faxen? Of zal het gaan o\'cr het weg\'allen van de ill\'loed van de kerken, het
individuele LOeken naar nieuwe zingeving of over het weg\'allen \'an het
normbesef?
\Vat dat laatste betreft: veel mensen weten inderdaad niet meer wat 1.emoe-
ten vinden van allerlei zaken. Of het is zo ingewikkeld geworden (snapt u
waarom hij grote winsten van bedrij\-'en Cf niet meer werkgelegenheid komt?)
of je zwalkt van de ene overtuiging naar de andere. Als wc het hebben over
"flexibilisering van de arbeid" kun je vóór zijn, omdat hec kan betekenen dat
je meer ruimte door de weck krijgt om eens wat met de kinderen te doen of
eindelijk rusrig naar de supermarkt te gaan. Je kunt het volgende moment re-
gen zijn, omdat mensen langere werkdagen krijgen en de vergoeding \-'oor bv.
weekend werk verdwijnt. Dac cr een tendens is om meer mensen te laten wer-
ken gedurende minder uren per weck, maar dan ook op .nonden en in weck.
enden, is wel duidelijk.
Wat bij Defensie gebeurt valt ook niet altijd goed te snappen. Veel mensen
zijn niet zeker meer van hun wcrk, en tegelijkertijd wordt hard gewerkt om
de wervingskracht van Defensie te \'eq~r()[en en om Defensie een "aantrekke-
lijke werkgever" IC laten zijn. Waar in een sector als het bankwezen gevoch-
ten wordt om met creatie\"C, misschien nog lang niet volmaakte, maar toch
heel moderne maatregelen mensen aan het werk te houden, waarbij ze ook
nog wat tijd krijgen mor I)\'. wrgtaken in huis, is bij Defensie deze creativi-
teit \'er te zoeken.
"Flexibel inzetbaar", ja, maar geen plannen voor flexibele arbeid~tijden,
parHime contracten, langdurig buitengwoon \'erlof voor zorgtaken meI \'er-
plichte bijscholing (om daarna weer inzethaar te zijn) of korter werken voor
ouderen. EGO heeft over dat laatste al eens iets gepuhliceerd en besteedt nu
aandacht aan kinderopvang \oor defensiemedewerkers. Maar cr kan toch
wcl meer gehcuren of denkt men werkelijk nog steeds dat werken in deeltijd
uiuendin!!; in de weg staat? Arbeidsrechtclijk zal het niet eenvoudig te regelen
zijn, maar waar een wil is is een weg.
Flexibilisering mag nooir alleen maar "meer uit mensen halen als het de
werkgever uitkomt" betekenen. Het is een uitdaging om meer en meer ver-
schillende mensen binnen re halen, die ook hun \"Crantwoordclijkheden thuis
kunnen blijven dragen. Dan krijgt de Nederlandse samenleving een krijgs-
macht die echt die samenleving weerspiegelt en daar eell draag\--Iak in heeft.
En dac willen toch, vijftig jaar na de bevrijding, na de val van de muur en
na ..... ?
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Er zijn mensen die op jonge leeftijd al precies \••..eten wat ze later
willen ~aaT1doen. Zo'n iemand is bijvoorbeeld Catlurine Vanden
Fede. Geboren en getogen in Brussel, 29 jaar, nederlandstalig op-
gevoed en vrijgezel. Van jongs af aan wilde zij twee dingen, naar
het buitenland gaan en mensen helpen. Het beroep \'an verpleeg.
kundige stelde haar in staat heide zaken te combineren. Na een
specialisatie ,"oor vroedvrouw volgde zij nog een cursus tropische
geneeskunde van 7 maanden in Antwerpen. Voordat ze in 1990 bij
Artsen zonder Grenzen terecht kon, heeft 7:eeen jaar lang bij aller.
lei hulporganisaties gesollicitccrd. Sinds die tijd is zij vijf keer eer.
der uitj~ezonden geweest. Catharine vertelt niet alleen over deze
missies, maar zij probeert ons ook enig: inzicht te geve in de beteke-
nis ,"an Artsen zonder Grenzen in de enclave Srebrenica .
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• Ruanda
liet is 1,}Y4en lil RU,UlJ:I I~ de hel los
gebroken. Ik meld mc aan en in no time
zit ik in Kipli. Heel luguher om daar
rond te lopen. Het ISeen dnde stad. Op
str,l<1t zie je niemand. Erg indrukwek.
kendo ondanks het kir dat ik al het nodi-
ge mecgemaakt ht'b. Ik ben gekolTlellon1
de eerste lijnszorg op te zetteTl en het is
heel positief als ie dan na een a,lIlt:ll wc-
kcn dl' stad weer zier her!C\Tn. In
(;ysenyi aan dt. grell'; rnt.t Zaïre l~ Je ~I.
tllatie (barelltegel1 \olledig uit Je hand
aan het lopen. Vluchtelingen uit de kam-
pen rond Goma stromen terug naar
Cysensi, De 1\1t'e~tenhehoeTl dysenrerie
en steryen hii bl)sie~. Door middel van
het opzetten van "way-stations" (tenten
langs dl' Wt'g) prootrcn we de lllensen

• Bosnië
De \'olgenJe klus brt'ngt llle naar
.\bgLw in Bosnië (4 ma,ll1den), Ik be-
vind tlle in een .\\oslilTl-encLive omringd
door Sl'rvii,irs.
Alleen "Isr en U:sJIICR zijn hier a,ln.
weZlg. Onze taak is de voedselsiru'Hie te
t'valul'feTl en dl' llekeTlhuisvoorradeTl te
lI1\Tntaflscren. Daarnaast doen \\T doen
"lIllen met LJ:sJHCR distributic van
voeJ~el elI houden we supcrvi,ie OH'r de
ambulama's (een soort \'an hul\,post
van her zlekenhui~). rs.:et,lis ik lOl agCTl
thuis hen V:lI1dez.e missie. geeft \lSr
groot alarm.

llweste Angolezen liJn al goed ge"inrer-
greerd in dl' Z,llrese samenk'ving. fr
h'lngt een prettige Afrikaansc sker. Dit
in tegenstelling tot m'n derde missie (7
m,landeTl), Als ik iTl 1993 TIlKismavo
(Somalië) arriveCf, hangt cr eCTloorlogs-
sfeer. Het zal t't'n zware en moei lijkc
missie worden . .\Iijn taak IShn dTStrlOU-
eren van melk en het opsporen van on-
dervoeding in de vluchtelingenkampen .
Vaak is je auto al geplunderd Hlonbt IC
l'en kamp hereikt heht. Een ,lndn pro-
hlcem is dat SO'Yo\'aTl de medicatie in
het ziekenhuis gestolen wordt en hn lo-
cale personeel \'aak niet komt opdagen,
Op een gegeven moment rest je T1il~tsdan
naar :\"airobi te evacueren. Als je dan na
l'en paar weken terug komt. is de hood-
schap wel begrepen. Ik samenwerking
H'floopt dan op jouw VOOf\\';I:uden.
!"ietfemin raak ik de laabte m:l:mden
S(lrTlalii..'behoorlijk afgesJ(lTl1pt.

\

Illt'n I~olllllogelijk. Het is in feite een ge-
\angel1l~, In Hong Kong hcn je niet pop-
ulair als Je \'oor de vietnamese vluchte-
lingen lwnt, Het is net zoiets als je in
Iklglë voor .\brokkananen zou werken.
Toch IS her goed bevallen, wa,uschijn-
lijk omdat de Vinnamczen van die toffe
menWIl Zlpl,

• Zaïre
In 1991 vertrek ik Tl,larZ;l1rt' voor m'n
tweede missie 19 JTM,lTlJeTl).Ik wt'Tk
daar met .-\ngnlezt' vluchtelingen .. \liJn
taak is IKt opsporen vall ondnvoede
kinderen. De situatie is hier rustig, Dl'

'.

,
f,

• Hong Kong
".\rn eer~te I1lI~sienlm .\Isr (.\lêJcCÎns
sans Frontirres Artsen zonder
Grel1lt'n) hren;.:t me llaar Ilong Kong,
Het i~19':10t'n ik P l'en periode \'an 6
maanden \"(lor \'ietnamese hoon,luchte-
lingen 111gt'slnren kampen werken .. \ISF
z.,11zidl \'oornan1t'hjk heIIg houden met
het ge\en van pn'n,na!t' consulten. \\'e
mogen :lllecll van 09:00 tut 17:00 uur
het kamp in. Hij elk bezoek wordl'll we
gefouillecrd. Fototoestellen lijn ten
strengste \'('rboden. ,\lt'diciITwn dit' \\T
biTlTll'nhrengen worden geregistreerd.
lets extra's voor Je Vietn,lm('Zt~nTntTne-



Plaatselijk ziekenhuis

op te vangen. Drie maanden in dit ver-
scheurde land l.Îjn bijzonder enerverend.

• Srebrenica
Vanaf januari 1995 zit ik in Srebrenica.
In eerste instantie voor drie maanden.
Als het bevalt en de situatie laat het toe
dan kan ik voor langer hlijven. Ik ben
aangesteld als verpleegkundig coördina-
tor met een drietal taken. M'n eerste
taak is het evalueren van de gezond~
heidszorg en het kijken naar de algeme-
ne toestand van de bevolking. Op het
gebied van voeding is de situatie nog te
overzien. De konvooien van de UNHCR
brengen het nodige binnen. Medisch ge-
zien gaat het elke dag slechter. Alle me-
dische konvooien worden tegenhouden.
De hygiënische toestand is echt drama-
tisch. Luis en scabies (schurft) komen
heel veel voor. Dit wordt nog eens be-
vorderd door het feit dat veel mensen bij
gebrek aan beter in kleine ruimtes leven.
Een tweede taak betreft de veiligheid
van MSF. We zijn voorzien van kogel-
vrije vesten, een bunker en communica-
tiemiddelen. Allemaal zaken die regel-
matig gecomroleerd moeten worden.

Daarnaast is het mijn taak contacten te
leggen en te onderhouden met andere
organisaties en de lokale autoriteiten.
Van het Internationale Rode Kruis krij-
gen we bijvoorbeeld materiaal om de
waterleiding van de stad repareren.
UNHCR voorziet ons middels haar kon-
vooien van diesel, triplex en ander mate-
riaal, wat wij weer verdelen onder de
plaatselijke bewoners. Met de organisa-
tie Norwegian People Aid hebben wc al-
leen, regelmatig, contact. Hun activitei-
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ten liggen meer op het sociale vlak.
Momemeel geven ze een cursus Engels
en zijn ze bezig met het opzetten van een
kindetgarten.

Contact met de locale autoriteiten, in dit
geval de Obstina (gemeenteraad), is
soms problematisch. Zij zijn in het zie-
kenhuis de baas en hebben zo hun eigen
wensen. Wij zijn van hun afhankelijk
wat betreft personeel. Het mareriaal is
voor onze rekening, niet alleen voor bet
ziekenhuis maar ook voor zaken als
vuilnisophaal en wateropslag.

• Samenwerking met VN
Daarentegen verlopen de contacten met
de VN goed. Elke dag is er een meeting
in het vootmalige PIT gebouw met
Dutchbat, UNCIVPOL en de UNMO's.
Wc krijgen dan een update omtrent vei-
ligheid en incidenten. Ouk op praktisch
gebied is er een goede samenwerking.
Op de compound van Dutchbat in
Potocari hebben we een materiaalop-
slag. Daarnaast werkt het Chirurgisch
Team van Dutchbat een dag in de week
in ons ziekenhuis. Tweemaal in de week
oemannen hun artsen onze ambulanta's
(hu~pposten). Soms kunnen we ook ge-
brUik maken van hun röntgen- en echo-
apparatuut. Hoewel het om politieke re-
denen van belang is dat r-.1SFonafhan-
kelijk van de VN gezien wordt, is elke
hulp welkom.

• Tekort aan medicijnen
MSF heeft vijf mensen in de enclave zit-
te!"!. Er is een deense gynaecologe, een
chIrurg uit de Oekraïne, een Ftanse alge-
mene arts, een Franse logisticus en ik-
zelf, een Belgische verpleegkundige. Het

probleem is echtet dat twee van de vijf
teamleden in Belgrado zitten te wachten
op een clearance om de enclave in te
kunnen. We zijn dus nog maar met drie
man en ik heb geen idee hoe lang dat
gaat duren. Ernstiger is het feit dat het
laatste medische konvooi in novembet is
geweest. We doen onze bestelling altijd
voor een periode van drÎe maanden, met
andete woorden we hebben niets meer.
Er is een schreeuwend rekort aan medi-
catie. Door gebrek aan essentiële medi-
cijnen is chirurgische intetventie vanaf
dondetdag onmogelijk. Ook is et al
sinds zes weken geen insuline meer in de
enclave. Dit kan doden kosten. Zelfs al
zouden we de enclave in en uit kunnen,
dan nog zouden we het niet aandurven
om stiekem wat extra mediciinen mee te
nemen. De Setven doorzoeken ons zo
grondig dat we geheid betrapt worden
en daarmee zouden we de hele ,MSF ope-
ratie in Stebrenica in gevaar brengen.

• Gebonden aan grenzen
:\1'n grote frustratie is het werken zon-
det middelen en dat je als Artsen zonder
Grenzen juist zo gebonden bent aan
gtenzen. Het is heel moeilijk deze zaken
uit te leggen aan de bevolking want die
verwachten zoveel van jouw aanwezig-
heid. AI met al leven dat best een flinke
portie stress op. Op logisriek gebied lo-
pen onze ptogtamma's min of meet
door. De vuilnis wordt opgehaald en het
ziekenhuis krijgt water. Verdet etvaart
de lokale bevolking onze aanwezigheid
misschien als morele steun. Hoe het hier
verder moet weet ik niet. Ik weet alleen
wel dat het zo niet verdet kan gaan.
Uiteindelijk beslist MSF Brussel op
grond van onze informatie of we kun-
nen blijven."



\V~.t heeft de muiterij op het oorlogsschi{' DE ZEVEN PROVIN-
CIEN in 1933 te maken met de VN aanweZigheid van I3 Infbat anno
1995 in Srebrenica? Op het eerste gezicht niets. Toch is er een ver-
band. Korporaal Ralph Satumalaij, 23 jaar, Nederlander van
Molukse origine, \'ertclt over deze en andere zaken.

"Als ik van de MTS afkom, besluit ik te
solliciteren bij de Koninklijke ~Iarinc.
Dienen bij dit krijgsmachtdeel is een tra-
ditie binnen onze familie en een elektro-
nica opleiding is een goede basis voor
een scala aan fUllcties. De con tranen
lijn 'lOOf de duur van 4 jaar. Dir vind ik
te lang. De mariniers hebben tweejarige
contracten. Helaas word ik daarnlO[ af-
gekeurd. Men adviseert mij Je luchtmo-
biele brigade re proberen, die 'redelijk'
overeen zou komen met de mariniersop-
leiding.

De opleiding is een fijne tijd. :'-Jatuurlijk
zijn er momenten van afzien, maar als
Molukkers echt iets willen, gaan 7.(' er
voor. \X'ij zijn echte doorzetters. \'\'at me
op de heen houdt, is dat mijn beidt:
opa's ook hele zware momenten in hun
militaire carrières hebben gehad. Als je
dan eenmaal die baret hebt, zijn ze hart-
stikke trots. Ook ddarvoor doe je het .

• Niet luchtmobiel, maar
uitgezonden
[n de parate tijd maken we weinig mee
van de luchtmobiele doelstellingen .
.\leteen gaan we ons yoorbereiden op de
VN-taken. Ik krijg een andere functie,

Op {liltmuil/('

OhSt'rl'<lli('post Echo, ~Uil/('Illl<11l dl' cnc/<1!'C

namelijk chauffeur op een pantserwa-
gen. Normaal gesproken ben ik plaats-
vervangend groepscommand.lnt van de
dragonschutters (draadgeleid anti-tank-
wapen dat van de schouder afgevuurd
kan worden).

• Levenservaring
Een uirzending heeft positieve en nega-
tieve aspecten, maar hoe je het ook
wendt of keert het blijft een geweldige
levenservaring. Sommige mensen uit
Srebrenica geven ie het idee ddt je niet
erg welkom bent. Ze schelden je uit of
kijken je weg, terwijl wij er toch echt
voor hun zijn. Misschien doen wij in
hun ogen te weinig, maar ja, wij zijn ook
met handen en voeten aan het VN man-
daar gebonden.

Positief is dar je de soldaten en sergean-
ten beter ll'ert kennen. De onderlinge
band is goed. Ook is het een hele erva-
ring om nu eens 'echt' patrouille te lo-
pen. De dingen die je geleerd hebt aan de
praktijk toetsen. Daarnaast is het goed
voor je relativeringsvermogen te zien
wat de oewlking hier allemaal moet
doen om te overleven. Op verlof in
Nederland kom je cr pas achter hoe
goed je het eigenlijk hebt. Je klaagt niet
zo gauw meer. Als iets er nier is, accep-
teer je het. In feite maken wc ons in

Nederland druk om niets. Als/'e de ellen-
de hier ziet, waardeer je het (es te meet
dat 7.ehet thuis goed hebben; het gevaar
is dat je je emotioneel laat meeslepen. Je
moet een zekere afstand zien te houden.

• Test voor de toekomst
Deze 6 maanden zijn voor m'n vriendin
en miJ een test om te kijken of dit werk
wel iets voor ons is. We willen dit dus
nier \'aker. Ik denk erover om na afloop
van dit contract hij de luchtmacht te sol-
liciteren. Iers in de vliegmigekktronica.
Een andere optie is de burgermaatschap-
pij, bi/'voorbeeld de audio-visuele hoek.
Deze )elangstelling komt ook voort uit
het feit dat ik hecllang in een semi-pro-
fessionele band" The King's Eye" ge-
speeld heb. We hebben zelfs een eigen
CD gemaakt. De bandleden zijn bijna
allemaal lOnen of kleinzonen van oud
m;lflne-mensen. Deze marine-
.\lolukkers \'ormen een heel hechte club.
Zelfs wij, de bandleden, noemen elkaar
neven.

• Molukkers en de Zeven
Provinciën
De meeste mensen denken dat alle
.\lolukkers bij het KNIL gezeten heb-
oen. Het feit dat er ook ~\Iolukkers bij
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PS Voor wie meer wil weten over mari-
ne-Molukkers, zie het boek: DE LAAT.

1995,

STE INLANDSE SCHEPELINGEN
van auteur Herman Keppy. Uitgever;;
Focus, Amsterdam 1994. ISBN 90-
72216-56-3

Srebrenica, februari.maart
Raadsman Bart Hetebri;

Srebrenica

Ra/ph Satuma/ay

-.\ '•

Mijn andere grootvader Dolf
Wattimena bevindt zich de tijdens de
muiterij als beginnend lichtmatroos aan
boord van DE ZEVEN PROVINClf.N.
Hij herinnert zich het vallen van de
bom, de paniek en de ledematen die in
de mast hangen.

De muiters worden bijna allemaal uit de
marine verwijderd evenals tientallen
schepelingen die niet eens direct bij de
muiterij waren betrokken. 164 muiters
krijgen gevangenisstraffen. Het bestuur
van de Inlandse Marine Bond wordt op
straat gezet, de bond verboden. Opa
Wattimena kan zich echter na een korte
internering op het eiland Onrust weet
vrij man noemen en mag in dienst blij-
ven. Pas jaren later zullen mijn beide
grootvaders elkaars aandeel in deze tra-
gedie te weten komen.

• Integratie?
In 1951 en '52 komen de laatste hon-
derd schepelingen naar Nederland, de
meesten dienen door tot in de jaren ze-
stig. In tegenstelling tot de KNIL gezin-
nen, waarvan de meesten tot in de jaren
zestig in de kampen verblijven, betrekt
het merendeel van de marine-gezinnen al
na een paar jaar een eigen huurwoning,
tussen de Nederlanders in. Dit beteken-
de een snelle integratie, maar ook het
verlies van een stukje cultuur. Bij mij
thuis bijvoorbeeld zijn we met de
Nederlandse taal opgevoed. In de Bravo
compagnie zitten nog een paar
Molukkers. Als zij Maleis praten, kan ik
ze nauwelijks verstaan. Dit vind ik jam-
mer. Vooral sinds ik in Srebrenica zit,
ben ik echt op zoek naar m'n Molukse
'roots'. Ik voel een soort lotsverbonden-
heid met mijn beide grootvaders, dat
geeft me extra motivatie om het hier vol
te houden."

Mijn grootvader Enos Satumalaij werk-
zaam bij de marineluchtvaartdienst,
krijgt 10 febtuari zondet uitleg opdtacht
een vliegtuig met bommen te beladen.
Diezelfde dag nog wordt DE ZEVEN
PROVINCIf.N, met voor het grootste
gedeelte Indonesisch personeel, vanuit
een vliegtuig gebombardeerd. De bom
doodt negentien opvarenden en ver-
wondt er achttien, van wie er later nog
vier aan hun verwondingen overlijden.

• De muiterij
Als het Ministerie van Defensie in 1932
een loonsverlaging afkondigt voor het
marinepersoneel, komen in Indië zowel
de Nederlandse als de Inlandse marine-
bond hiertegen in het geweer. In
Soerabaya worden protestvergaderingen
belegd en op sommige schepen wordt
dienst geweigerd. Zaterdag 4 februari
1933 begint een zwarte bladzijde in de
marinegeschiedenis. Op die dag breekt
er op het .'pantserschip DE ZEVEN
PROVINCIEN een muiterij uit. De ma-
rinestaf reageert met geweld.

Op de schepen van de Koninklijke
Marine kreeg het 'inlandse' marÎneper-
soneel veel minder betaald dan
Nederlanders van gelijke rang en sliepen
zij apart van hen in het inlands verblijf.
Ook moest men zich apart wassen in de
'inheemse mandikamer' (badkamer). Ze
waren te 'vies' om op de wc-bril van de
Nederlanders te zitten, maar mochten
die wel schoonmaken. Een vorm van
apartheid die pas na de tweede wereld-
oorlog opgeheven zou worden .

de marine gediend hebben, Îs een onder-
belichte zaak. Misschien wel interessant
om daar wat meer over te vertellen.
Mijn beide 0ra's zijn betrokken geweest
biLde muiterij op de ZEVEN PROVIN-
CIËN.
Hun rol in het geheel was echter fOtaal
verschillend.



DE GRIMMIGE
FILMMUZIEK VAN KONG

Bands zonder zanger zijn er niet zoveel in de popmuziek. De band ••en groe-
pen die zo hun muziek aan de man proberen te brengen, hebben doorgaans
niet het eeuwige leven. Een uitzondering hierop is de Amsterdamse band
Kong, die nu hun derde CD getiteld 'Push comes ra shovc' uit heeft ge-
bracht.

bouwden. j\;"u is alles strakker, beter en
meer helder geproduceerd. Het accent
ligt vooral op de dansbaarheid. Het los-
se en rommelige is er bij Kong duidelijk
afgesleten. De muziek is meer volwassen
geworden, de samples zijn veel7.ijdiger
en vrijer gebruikt. Ook is er meer ruimte
voor samenspel. Want \vaar de meeste
instrumentale bands het ontbreken van
een zanget opvangen Joor heftig tegen
elkaar in te snIeren, heeft iedereen bij
Kong zijn plaatsje. De nummers zijn op-
gebouwd uit losse onderdelen die niet
gaan vervelen doordat tijdig wordt over-
~e~aan naar een volgend smk. Je kan de
nieuwe Cd Push Comes T 0 Shovc onge-
twijfeld opzetten om erop te gaan dan-
sen, lllaar Kong blijft toch vooral je rein-
ste filmmuziek maken.

De band maakt hovendien prima ge-
bruik van elementen uit andere culmren.
Doot deze muzikale strooptochten zou
de band ideaal zijn om eens echt voor
een film te gaan werken of op Internet,
het immense computernet,verk, van zich
te laten horen.

Theo Pa}'mans

HOORBARE TEKST!

De band is op de derde CD veel cleaner
te werk gegaan. Op het debuut waren
het vooral het knersen van de gitaren en
het gebruik van feedback die essentieel
waren en 7.0 een grimmige sfeer op-

STRAKKER EN CLEANER

hoorbaar. Op '.\-Iure Poer Vocalizer' en
de tweede CD 'Phlq;m' uit 1992 was er
sprake van uiterst obscure brokjes, bij-
voorbeeld Oostenrijkse deuntjes die ver-
volgens uitgesponnen \verden tot vreem-
de muziek. Nu zijn de gekozen samples
meer in dienst van het lied, en wordt een
nummer niet om een bizarre sample
heen gebouwd.

Ook zijn er stukken tekst hoorbaar, zo-
als in het eerste nummer van de CD,
'Results', Daarop venelt een vrouwelijk
stem wat de voordelen 7.ijn van een sa-
menspel tussen fantasie en masturbatie,
en hoe dit kan leiden tot een heter resul-
taat.
In het nummer 'Atabloop' zijn verschil-
lende oosterse stemmen op de achter-
grond aan het neuriën. Deze stukjes met
de vreemde dans hare ritmes zijn zwakke
echo's van andere culturen. Ze verplaat-
sen je mentaal naar andere plaatsen zo-
als een Arabische markt, ot ze laten je
even onwillekeurig dromen over verio-
ren uurtjes op een exotisch strand.

Dit muzikale concept legde de band geen
windeieren. Bovendien werd de in 1990
verschenen debuut-CD ':\tIute Poet
Vocalizer' in heel Europa goed ontvan-
gen.

DANSBARE MUZIEK

Koog bestaat sinds 1988 en begon als
een onschuldig hohbybandje van de for-
matie Slauerhoff. Toen die hand als een
nachtkaars uicsputterde, richtten de le-
den hun aandacht volledig op Kong. Het
Amsterdamse kwartet Trok vanaf het
eerste oprrcden de aandacht door het ge-
bruik van vier individuele podia. Dar wil
zeggen dat de handleden ieder in een
hock van een zaal stonden tC spelen, cn
het puhliek zo van vier kanten bestookt
werd met de dansbare maar keiharde
muziek.

De muziek van Kong is keihard, hypno-
tiserend en biedt een intrigerende mix
van dans bare ritmes, hip-hop, housemu-
ziek en metal. Door het ontbreken van
een zanger of zangeres heeft het ook letS
weg van muziek voor een donkere en
sferische science fietÎon film à la Blade
Runner.
Op de nieuwe CD heeft Kong geen ver-
rassende nieu\ve wendingen aangele-
verd, maar wordt dit recept gewoon ver-
der uitgesponnen. Op de twaalf num-
mers van Push Comes To Shove wordt,
net zoals op de vorige CD's, veel lllet
samples gewerkt, Toch is er een verschil

VIER PODIA
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HET SOCIALE LEVEN
OP EEN PEUTERSPEELZAAL

In de lichte, niet 7.0 erg grote ruimte (on-
geveer ter grootte vall een klaslokaal)
tussen een herg speelgoed staat Lydia
funncman, peuterleidster van "t Oude
Weeshuis" in Nijmegen sinds 1991. Wc
praten met elkaar tcnvijl zij de rommel
vall die ochtend opruimt cn ik haar daar
een handje hij help.
'Opruimen laat ik Je kinderen wel doen,
maar ik doe dat meer om het ze te leren.
Jan dar ik cr zelf wat aan heh. Eén hlok-
je Duplo III Je doos tcgcn ik twintig.
Ook een tweejarige moet weten dat op
rommel m,iken, opruimen volgt.'

Lydia is peuterleidster gcwonlen omdat
lt' eigenlijk altijd al vcel met kinderen
optrok. of het nu de jongere zusjes en
hroertjes van vriendinnen waren, of Je
buurkinderen, Lydia sloot ze allemaal in
haar hart. 'Ik heb nu zelf twee kinderen.
.'vlaar dat is toch heel anders cl,1nde kin-
deren van de peuterspeelzaal. Ik kijk
professioneel naar de kinderen up de
crèche. Pmheer ze steeds een stapje ver-
der te helpen in hun omwikkelin~. Dat
doe je bij je eigen kinderen toch wel in-
tuïtiever. Veelmeer door emoties geleid
dan door je verstand. Niet dat ik niet
van de kinderen van de crèche houd,
hoor! Ik ben echt gek op de meesten!
.'vlaar of ik veel of iNS minder dol op ze
ben doet er niet zo toe, Ik kijk even
nauwkeurig ll:lar elk kind. Naar voor-
uitgang, omwikkeling en achterstanden,
of dat nu het gehoor, de spraak of een
psyr.:hisr.:hear.:hterstand is. Als een kind
bijvoorbeeld helemaal geen contact met
andere kinderen of met mij lOekt, dan

8-J:::GO/JUNII99.'i

merk ik dat Illeteen op. Dan neem ik met
toestemming van de ouders contact op
met een logopediste of met de psychu-
loog van het VTO (vroegtijdige onder-
kenning van ontwikkelingsstoornissen)-
team. Die nemen dan contact op Illet de
ouders.'

Lydia werkt op een van de twet. pellfer-
speelzalen van "'t Oude Weeshuis". Zij
leidt de groep van m'aalf 2/3 jarigen en
haar r.:ollega heeft een groep van vijftien
3/4 jarigen. Samen verdelen ze drie sta-
giaires en twee banellpolllers, zodat de
kinderen ook in kleine groepjes begeleid
worden bij hun spel. Peuterspeelzalen
7.ijn lil de regel van 9 tot 12 open.
Kinderdagverblijven zijn veel vroeger
open en daar kunnen de kinderen vaak
ook de hele <bg hlijven.
'Een peuterspeelzaal is cr naruurhjk pri-
mair voor de kinderen; van 9-12 kun je
als volwassene niet veel meer doen d:m
het hUISstofzui~en en even een krantje
lezell. Ook best fijn, om dan even de
handen vrij te hebben, maar als ouders
echr opvang nodig hebben voor hun kin-
deren omdat ze moeren werken, d;ln
brengen ze hun kind niet bij mij, maar in
een kinderdagverhlijf, dar soms alom 7
uur open is.' Lydia vindt her leuker om
op een peuterspeelzaal te werken dan op
een kinderdagverblijf. '.Ic hoeft je alleen
maar mer het spel en de ontwikkeling
van het kind bezig te houden, nier mer al
zijn nat jes en droogjes. Kinderen slapen
en eten niet hij ons. Dus de problcmm
die dat exrra geeft, heb ik niet.'
I.ydia heeft wel moeite met de kleine

ruimre waar ze in mot.t werken. 'Het is
vroeger een kantooruimte geweest, (Ie
ruimte is zo akelig vierkanr. Er I.ijn ner-
gens leuke hoekjes voor de kinderen. Ik
vind het heerlijk als wc naar buiten kun-
nen. \X'e hebben l"l'n grote speelplaats
buiten. De kinderen zijn buiten meteen

Kinderopvang bij
Defensie
Het is soms moeilijk te begrijpen dat
zo veel militairen en burgers niet
meer zeker zijn van hun baan, ter-
w;/'I tegelijkertijd Defensie maarre-
ge en aankondigt om een "aantrek-
kelijke werkgever" re worden voor
nieuw aan re trekken personeel. Een
maatregel, die al enige jaren van
kracht is, is de regeling kinderop-
vang voor militairen en burgers,
werkzaam bij Defensie. Deze maat-
regel was bedoeld om het werk bij
Defensie ~.oor vromven met kinde-
reil aantrekkelijk en in ieder geval
mogelijk te maken. Ondertussen
maken zoOn tweehonderd mensen
gebruik van de regeling en is er een
wachtlijst, omdar het geraamde
budget niet voldoende blijkt te zijn.
Een succes dus, deze regeling, nu ell
hopelijk ook in de toekomst. Maar
bereikt hij zijn doel: werken bij
Defensie voor meer vrouwen aan-
Trekkelijk maken? Hoe denken ou-
ders erover en hoe ziet kinderop-
vang er eigenlijk uit? In een drietal
EGO's (mei, juni en I'uli/augustus)
aandacht voor verschil ende vormen
van kinderopvang en een antwoord
op deze vragen.



rustiget dan hinnen. Dan weken ze hun
eigen plekje op en spelen hun spel.
Gelukkig hebben wc hiet in het gebouw
ook nog een gymzaal waar de kinderen
ûch kunnen uitleven.'

'Ik zou het alle ouders aanraden om hun
kinderen naar een peuterspeelzaal of

kinderdagverblijf te laten gaan. Zeker
nu de gezinnen zo klein zijn en op heel
veel plaatsen buitenspelen met huurtkin-
deren niet meer kan, zijn de kinderdag-
verhlijven en peuterspeelzalen heel be-
langrijk voor de sociale ontwikkeling
van kinderen. Ik lTlerk het aan kinderen
die pas later bij ons komen en de eerste

drie jaar van hun leventje alleen thuis
hebben gespeeld. Die hebhen soms echt
moeite met contact leggen.'

Sahine Fmmeman

KINDEREN IN HUN EIGEN
BELEVINGSWERELD
AI ruim \'ijftien jaat werkt Luitenant ter Zee A20e Carin Hofman-
Kleim'c1d bij de Marine. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen: een zoon
van vijf en een dochter van drie. Ze hoopt binnenkort weer te gaan varen,
maar op dit moment is ze Coördinator Kinderopvang KJ\t. Ze kent dus de
regeling kinderopvang KM goed èn heeft als werkende moeder ervaring met
de praktijk.

Hjörn geboren werd, zaten we lil

\Vashington en heeft mijn l11<1nde eerste
tijd voor hem gezorgd. Toen we terug-
kwamen in Nederland is mijn man weer
aan hel werk gegaan. Ik werkte £oen nog
full-time en de opvang van Björn ging
heel goed: via een particulier kinderdag-
verblijf en een buurvrouw. Toen onze
dochter Brit geboren werd heb ik ouder-
schapsverlof opgenomen, en, omdat
Björn nog geen 4 was, meteen dat voor
hem. Ik kon toen een jaar hlllg 50%
werken. Daarna gevraagd om een deel-
tijd-baan. Dat kon natuurlijk geen ope-
rationele functie zijn, maar het was nn
mijn beurt om mijn carril're even stil te
7_etten.
We hebben erg goede ervaringen met zo-
wel de regeling als met de kinderopvang
lelf. In het kinderdagverblijf in Velzen,
waar beiden opgevangen zijn (de oudste

C>

joan Merells

zit nu op de hasisschool), heeft capahel
personeel, her ziet er schoon en gezellig
uit en bovendien wordt voortreffelijk
gerapporteerd over je kinderen. Je moet
je wel realiseren dat je de opvocding
deelt met de medewerksters van het kin-
derdagverblijf, maar als je goed op de
hoogte blijft van hoe het met je kind
gaat is dat prima te doen.
Hjörn heeft het altijd naar zijn zin gehad,
hij was dol op de juf, maar nu hij niet
meer bij de "kleintjes" hoort, heeft hij
het cr nooit meer over. Brit loopt me
omver als ik haar op kom halen, ze is al-
tijd blij me weer te zien, maar ze hoeft
dan niet zo nodig weg: ze wil me dan al-
les laten 7.Îen wat ze die dag gedaan
heeft.

Ik vind het helangril'k dat kinderen hun
eigen belevingswere d hebben en dat ze
leren dat er ook andere kinderen zijn die
met het speelgoed willen spelen. Een
omgeving met andere kinderen is goed
voor ze. En verder, als maar één van ons
heiden cr is, is het goed: mama gaat va-
ren, dan zorgt papa voor ons en omge-
keerd!"

. "

•

,

"Het is voor ons nooit een discussiepunt
geweest dat wc beiden zouden blijven
werken, ook niet voor mij, al wist ik dat
het niet eenvoudig was hij de K:\1. Toen

"De :\1arine heeft een budget voor kin-
deropvang; in principe komt iedereen in
aanmerking \'oor kinderopvang, maar
omdat het een vastgesteld budget is han-
teren we wel een paar criteria: Houwen
en alleenstaande ouders hebben priori-
teit. Dit komt voort uit het positie\'e ac-
tieplan van de krijgsmacht. Gelukkig is
er maar een kleine wachtlijst, er staan
minder dan tien mensen op. Iedereen in
de :\1arine kan op de hoogte raken van
de regeling kinderopvang via ":\1ed-
DPKM(alg)5~, maar het behoort tot
mijn taak om ieder die daar om vraagt
van verdere informatie te voorzien. Ik
zorg cr voor dat een informatie-pakket
en aanmeldingsformulieren naar het
privéadres gestuurd worden, niet ieder-
een wil immers voor zijn of haar werk-
omgeving .meteen weten dat er een kind
op komst 15.
Voor de Marine treedt de Stichting Hop
.\-1arianneke op als ll1termediair, zij hu-
ren de kindplaatsen bij alle vormen van
opvang (kinderdagverblijven, gastou-
ders, 24-uurs opvang en buitenschoolse
opvang). Hop ,\iarianneke verwrgt ook
de financif1e afwikkeling voor ons.
Op dit moment \vorden 114 "marine-
kinderen" via de regeling opgevangen
op 61 full.time kindplaatsen. Net als bij
de KL ligt de verhouding bii militairen
(meer mannen dan vrouwen maken ge-
bruik van de regeling) precies omge-
keerd aan die bij het hurgerpersoneel.
Maar ia, daar werken ook veel meer
vrouwen. Gemiddeld gaat elk kind 6
dagdelen per week naar enige vorm van
opvang. Er is een lichte verschuiving
naar iets minder dagdelen per week,
misschien komt dat door de verhoging
van de ouder-bijdrage. Deze is naar (ge-
zins-)inkomen en kan variëren van (93,-
tot 11025,- per maand voor hele dagen
opvang ...
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11 I"",uurm"numontcn ,ii" i" h.;h,','r hij ,k
\'l"To"'l(i"l: Nalllurmonumem.n.I .•J.mnf",matie
,do (l35.55~':Il1. lidm"",,,,h,,p/ .l'i.-I"'r pH
I(coft f,.,hah-o ccn I:id, nt<!
",,,ndd,oule, ook I:rafi, ""'1:""1:
<>1'all. "'""inc", in hot k,i, ,..1n
Je 'n,'n'l:,nl:i

is. Een kennis van mij was how..-achter.
Ik had liever zijn haan overgenomen
maar dat hleek niet mogelijk.

Vanwaar die helangstelling UV(Jrde l!a-
tIIt/r?
Dat zit er van I'ongsaf aan in. Ik ben bo-
vendien graag miten. Als de meeste men-
sen nog slapen trek ik er op uit met een
oom van mIJn vrouw om waarnemmgen
te doen. In het gehied tussen Grave en
.Mill, in het natuurmoIlument "de
Tongdaer" II heb ik pas nog een ijs\"ogd
gellen. Ook zirten er nog ,tl wat dassen.
Foto'~ maken van flora en fauna doe ik
ook. Ik probeer die belangstelling ook op
.\bnouk (4) ('n Bjorn (6) o\'t'r re hrengen.

Hoe lIind ie dJI de(ellsit' meI het miliell
omgaat?
Niet altijd even hest, maar wel beter dan
vroeger. Dat hegim al bij de kadtdhouw
huiten. Er wordt nu, net 70als hij het tan-
kt'n, tenminste met lek-lappen gewerkt.
Daardoor loopt er ved minder olie dl'
grond in. In het donker een tank bijvul-
len ging ook niet altijd even correct.
Snelheidshalw werd het slurf je op de jer-
rycan nog wel eens vergeten. Ik vind het
wel goed dat daar zorgvuldiger mee
wordt omgegaan. \'('el constateer ik dat
bij het tank-camoufleren nodeloos jonge
hoompjes worden uitgerukt. liet is ook
niet nodig om met l'en halve boom op je
helm rond te lopen. Als \\'t' er allemaal
wat mecr rekening mee houden, lal het
met de natuur \'aluelf beter gaan.

Ke,'s Rozil ell

Richard SchoollderlJeek

Wal Kebetlrl er ,lls HHTers de rode ba-
ret niet halen?
Er wordt een andere plaatsing voor ze
gezocht of ze krijgen een herkansing, als
7e medisch zijn uitgevallen. Ik vind het
sums wel demotiverend als er vcel afval-
len. Na twee keer negatief heoordeeld te
zijn kan men het hier als BBT'er verge-
ten. We werken nu met 4 pelotons van
zo'n 30 tnt'men. Dc opleiding dUUT[6
m,landen. \Ve proheren echt iedetcen er
doorheen te slepen, maar bij JO a 40%
lukt dat dus niet altijd. Wat je ook mee
maakt is dat mensen afhaken omdat 7e
zich op grond van de \\Trvingsspotjes
een heel ander heeld hadden gevormd.
Of omdat ze een goede hurgerbaan kUll-
m'n krijgen.

Als kind reed hij rond met een tamme kraai voorop de fiets. Ook voedde hij
een uit het nest gevallen torenvalk op.
Ron van den Hoogen is natuurliefhebber en militair.
Na zijn schoolperiode - de lagere land- en tuinhoU\vschool - vervulde Ron
zijn dienstplichtperiode bij de KLu. Als 17-jarige kwam hij op bij de Limos.
Later werd hij te Volkc1 geplaatst.

maanden in het "luchtledige" te hehhen
rondgelopen hcb ik de rode baret ge-
haald. Het buiten 7ijn vind ik het fijnste
van alles. We ûtten hier in ecn mooie
omgeving en de sfeer is prima.
Ik ben nu aan het solliciteren bij de heli-
groep en heb inmiddels de gPZ
(Bijzondere Personeclszorg)-cursus ge-
daan. Ik hen per 27 maart 1995 bij de
Heli-groep gcplaatst.

Hoe vil/d je !Jet werkenlllet RRT'ers?
HerkeIl ;e ;11dit verb,/llIi !JetxeclI we ;11
de Hl'7..-tt-'eekIh'bben bestJrok(!lt?
Op zich prima, alleen zijn er nest wel veel
jongens die naar mijn lllenin,l!.niet hele-
maal de juisu' instelling hebben als
BUTcr zoals je die zou mogen vetwach-
ten \'an een beroeps, (zelfstandigheid. ac-
tief, motiverend) 7eker hij een eenheid als
de LlJ:\IBL Hrigade. f let afvalpercemage
is erg hoog. Wat in de BPZ-week ter
sprake hvam ISheel hl'rkenbaar.

Frt/strerend?
Nee, zeker niet. Ik vind her een uitdaging
om mensen wat mt'cr aamlacht te geven
al gaat da<lr wel extra tijd im.itten. De
doelstelling om meer vrouwen te laten
meedoen halen we ook hij lange niet. Ik
vind ouk J.n een vrouw niet bij cen
(LU.~IBL)Infanterie-eenheid hoort. :\t(;D,
Administratie of Be\'o is geen probleem.

Wat zijn ie amhities l'vor de 1fJt'kolllst? i?~~
Ik zou gmag nog eellS mijn hobhy -de ~. ,-
n;uuur- met mij~ w~.rk w.illen verenigen. /7t~..
Boswachter te zl1n lijkt hlcr het emde. Ik \"i \ ..
wilde dat ook alti/'d worden, vand,l<lT i f.Ai - 'Y7"
de keuze voor de and- en tuinbouw- _;~\i,~~_&. _
school. Later bleek me echter dat er ~'-~ ~.~
voor hoswachter geen echte opleiding 1

EEN RODE BARET
ENDE NATUUR

Ze wildelI ie graag temg hchhef/ Mi de-
(elisie?
Nou, als ik dat moet afmeten aan de pe-
riode die voor hij ging tussen mijn sollici-
tatie en daadwetkelijke intrede .... f let
duurde precies een jaar voordat ik weer
aan het wetk kon gaan. Op 2 mei Ins
hen ik op de K:\tS in \"h'ert hegonm'n.
D<lar kreeg ik te horen dat ik wu wor-
den opgeleid tot infanterie-instructeur in
functiegroep I.
:"Ja 12 maanden was ik sergeant-titulair.
Toen ging ik nog 15 maanden naar het
OCI voor \XTapen Technische Vorming.
Ik kan wel zeggen dat ik de sfeer in
Weert beter vond dan op het OCI. Ik zal
nooit vergeten hoe ik in Harderwijk
werd verwelkomd door de instructeur:
"'Ik feliciteer Jullie niet want je bent er
nog niet"'. Vond ik toch wat kinderach-
tig.

Als ik ie g(Jed begriip VVllIi ie zi;1l hella-
derillg nogal m(allltfiserelld?
Ja, inderdaad.
Na het OCi kwam ik terecht bij 12 Painf
Bat. Ikgonm'n bij dl' A cie en vervolgens
geplaatst bij de Charlie.
Na 2,5 jaar kreeg ik een overplaatsing
naar de school Luchtmohiele Bng,Hle.
Niemand wist nog wat het was. Na 7

Leg eens lIit wal we d,Mro"dcr moeten
volstaan?
Zo'n handelskwl'kcrij sluit contracten af
met de overheid en bedrijfsleven urn
kamoorruincomplexcn van planten en
hijbehorend onderhoud te voorzien.
Ik specialiseerde me in hydra-cultuur.
Eigenlijk was ik een soort. vertegen-
woordiger. \vant vanuit St. Oedcnrode
hadden VVI: overal in het land klanten. In
het Provinciehuis in Den Hosch heh ik
hed wat voetstappen liggen.

\Vaarum [Iell ie toch weer teruggekeerd
bi; militair bedrijf?
Alhoewel het werk mij goed beviel, zat
er geen toekomstperspectief in. En om
nou altijd in die hydrocultuur te hlijven,
nee, dat zag ik toch ook niet zitten.

Ron: Omdat ik hij de bewaking laf had
ik tamelijk wel vrijt: tijd. Je kon cr nog
ct"nseven het bos in. ~a mijn luchtlll<lcht-
periode ging ik de burgermaatschappij
weer in. Ik kreeg een haan hij een han-
delskwekerij in kanworbeplaming.
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Wim Heii

Tijdens de kerstvacantie bezocht ik de
openingstentoonstelling in dit nieuwe
Groninger Museum, "Atelier :-'1endini
'90-'94". Ondanks een verlenging van
deze expositie is deze, bij het verschijnen
van dit nummer, alweer enige tijd heëin-
digd. Maar, de lezer vermoedde dit wel-
licht reeds. de wisselende tentoonstellin-
gen in dit museum hebben sleclus een
toegevoegde waarde. Deze Tempel van
Mem{ini is op lichzelf al een kunstwerk
van de eerste urde waar niet voor niets
tienduizend mensen (lOt van ver over de
grenzen) per weck op af kwamen. Dus,
tentoonstelling of geen tentoonstelling,
gewoon een keer de trein pakken naar
Groningen!

te o.a. mee aan het zojuist voltooide, be-
roemde complex aan de Port de la
Vilctte te I\trijs}. In dit paviljoen is de
collectie kunsmij,,'erheid (waaronder de
prachtige verzameling Oosters kera-
miek) ondergebracht.
Van het centrale middengedeelte (waar-
voor Mendini zelf tekende) valt de der-
tig meter hoge, goudkleurige toren di-
rect op. Dit is de opslagruimte en tevens
de ingang van het museum. Bil' andere
musea is het depot een kelder 0 een hij-
gebouw. ,\Iendini heeft daar een geheel
andete opvatting over: het depot is de
schatkamer van een museum, de plaats
waar hèt bezit van het museum wordt
bewaard (het goudkleurige verwijst der-
halve naar de kostbare inhoud).
Het oostelijk deel wordt gevormd door
eveneens twee op elkaar geplaatste pa-
viljoens. Het onderste paviljoen bestaat
uit twee verdiepingen en ook dit is ont-
worpen door !vlendini. De onderste ver-
dieping is bestemd voor wisselende ten-
toonstellingen. Via een grote betoJlnen
trap bereikt men de verdieping erboven
en belandt men bij de collectie heden-
daagse heeldende kunst. Dezelfde trap
voert de hezoeker naar het tweede (en
meest spraakmakende) paviljoen van het
museum: een chaotisch aanJoend, van
staalplaten en gehard glas opgetrokken,
onderkomen voor de beeldende kunst
van 1500 tot 1950 (met o.a. het kleurrij-
ke werk van De Ploeg). Over met name
dit deel van het museum, ontworpen
door het archtectenduo Wolfgang Prix
(Wenen} en de Pool Hclmut
SwinC7inskv. heter hekend onder hun
werk naam 'Coop 1limmclh(l)au, is men
in Groningen nog lang niet uitgepraat.

uitzonderlijke allure

logie en geschiedenis van Groningen,
kunstnijverheid, oude en hedendaagse
beeld('nde kunst, met inbegrip van de
prachtige verzameling van de Groningse
Kunstkring De Ploeg). Daarnaast stelde
de gemeente een aantal eisen. Zo moest
ct via het museum een directe \'erbin-
ding komen tussen station en binnen-
stad, mocht de scheepvaart niet helem-
merd worden en moest men van de ene
oever de andere kunnen hlijven zien.
Ook moest het nieuwe museum een
staalkaart zijn van de omwikkelingen in
de kunst en de an;hitectuur van de jaren
tachtig. Hovenal moest het museum een
heel bijzonder gebouw worden.
Toch duurt het nug, door een heroeps-
procedure. tot voorjaar 1992 alvorens
met de definitieve houw kan worden he-
gonnen. Ruim twee jaar later, op 29 ok-
tober 1994, wordt het nieuwe
Groninger Museum, ook wel aangeduid
als de T('mpel van J\lendini. officieel ge-
opend. Over één ding zijn alle
Groningers het met elkaar hartgrondig
eens: het is inderdaad een héél bijwnder
gebouw geworden.

• Het museum
H(,t tt1us('um hestaat uit drie. naast el-
kaar liggende, strakke !'oouwvolumes die
met elkaar verbonden worden door gan-
gen. Haaks daarop de verbindingsbrug
tussen station en binnenstad. een op-
haalbrug voor fietsers en voetgangers
(waarmee Je voorkeursbehandeling van
(le7.e stad nlOr deze categorieën wegge-
bruikers nog eens wordt onderstreept).
Het westelijk deel hestaat uit twee pavil-
joens op elkaar. Het onderste, vierkante
paviljoen presenteert de an.:heologle en
geschiedenis van stad en provincie
Groningen (ingericht door de Italiaanse
ontwerper ~1ichcle De Lucchi).
Hovenop dit. uit bakstenen opgetrok-
ken, paviljoen ligt een tweede. circelvor-
mig paviljoen (bekleed met aluminium-
platen) vormgegeven door de bekende
Franse ontwerper Philippe Starck (werk-

Recht tegenover het station van
Groningen, in de zwaaikom van het
Verbindingskanaal, ligt het OIeuwe
Groninger ;....luseum. Een museum met
een niet alledJ.ags uiterlijk, een doolhof
waarin de schotten tussen design, archi-
tectuur, kunsf en llledia volledig zijn op-
getrokken. Een museum waar je van de
elle in Je andere verbazing vair. Een mu-
seum waar er maar êên van is en daarom
alleen al een aanwinsT vnor kunstmin-
nend Nederland.

DE TEMPEL VAN M1
Het Groninger Museum:~n-ku
. \ d \\

• Ilil .~
\

Als het gaat over bouwen inrichting van
musea voor beeldende kunst dan wordt
daar onder architc<:tcn heel verschillend
over gedacht. In dit verband zijn grotere
uitersten, dan tussen het pas gerenoveer-
de (sobere) Singer museum in Laren (zie
het februari-nummer van EGO) en hl't
gloednieuwe (uitbundige) Groninger
museum van l\.1t:ndini, nauwelijks d('nk-
baar. Het museum in Groningen is met
zijn opvallende kleuren en vormen een
waar <lfchitectonisch kunstwerk dat
l'venveel aandacht verdient als het ten-
toongestelde in het IllUSl'Ulllzelf.

• Ontstaansgeschiedenis
De start van het nieuwe Groninger mu-
seum hegint in septemher 1987, wan-
neer de N.V. Nederlandse Gasunie (ter
gelegenheid van her 2S-jarig bestaan) 25
miljuen gulden schenkt vuur een nieuw
te houwen museum in Gruningen. Een
commissie, bestaande uit vertegen\voor-
digers van de museumwereld, de ge-
meente en de Gasunie, begint over plaats
en architect na te denken en een pro.
gram ma van eisen op te stellen. Na veel
discussiëren valt in 1990 de beslissing:
het wordt het ontwerp van de Italiaan
Aless;lndro ~1t'ndini (bijgestaan door di-
verse gast-architecten}. De plaats: het
Verbindingskanaal tegenover het sta-
tion.
Volgens het programma van eisen moest
het museum naadloos aansluiten bij de
collecties van het oude museum (archeo-
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OORLOG EN RELIGIE:
GEBRUIK EN MISBRUIK

dienst een grote rol speelde, waren de
succesvolle pogingen van Karel .\1anel
en diens in de kerstnacht van 800 door
P<lUS1.1.'0 IJl tot keizer gekroonde klein-
zoon Karel de Grote, om de Sar.Kenen
in het zuiden en de heidenen in het noor-
den en oosten huiten het Heilige
Roomse Rijk te houden;
de 80-jaTlge oorlog (1568-1648), waar-
in in het post-reformatonsche tijdperk
het katholieke Spanje het onderspit
moest delven tegen de overwegend pro-
testMltSe NoorJelijke ;-';ederlanden;
de 30-jarige oorlog (1618-1648), waar-
in wederom katholieken en protestanten
Je ge7.cgende zwaarden kruÎsten alleen
nu op het grondgebieJ van de Duitse
staten.

• Christenen onderling
Opvallend is dat in die laatste twee oor-
logen christenen streden, ofschoon zij
toch allen diezelfde mali volgden Jie op
een berg ovcr naastenliefde had gefiloso-
feerd. Je kunt je natuurlijk afvragen of
we bergrede inderdaad het centrum van
Je7.lls' predikaties is gewecst, of dat de

weinig bloedeloze verhalen
uit het Oude
Testament niet
evenzeer tot de
kern van het
Christendom gere-
kend moeten wor-
den. Hue dan ook,
het christendom
heeft zijn gehele
bestaan door, zo-
als mct het vraag-
stuk van religie en
rijkdom, gewor-
steld met de v"lag
in hoeverre een
krijger ook een
godsvruchtig per-
soon kan zijn. Dit
leidde tot vrij hi-
zarre consequen-
ties. Toen Willem
de Verovcraar Paus
Gregorius VII dui-
delijk had kunnen
maken dat hij een
recht haJ op
Engeland, kreeg hij
toestemming om

• t dat Lllld binnen te
vallen en gewapenderhand te

veroveren, Geef Willem wat Jes Willems
is, niet waar. \'{'el echter hleef het zonde
te doden en te verwonden, ('11 dus moest
na de strijd voor elke doJe en gcwonde,
die Willems leger op het geweten had,
een x-aant.ll ~wces-gegroetjes" worden
gebeden. Toch vnbaast het gemak
waarmee de christelijke kerk afstand
nam van het linker- en rechter- wang
adagium en mèt Je geestelilke macht de
wereldlijke macht aanvaardde en daar-
mee de instrumenten waarmee die
macht wurdt afgedwongen dan wel in
stand moet worden gehouJen. Wat ech-
ter niet vt'rgeten moet worden, is dat
godsdiellst geloof is en blijft. Een geloof
de waarheid in pacht te hebben en voor-
al in tijden waarin de grondslagen vau
dat geloof fel ter discussie sta;ln, zijn er

• ••

• Godsdienstoorlogen

opnam, claimde zij daarvoor de op-
dracht van God telf te hebben ontvan-
gen. DezelfJe Goj overigem die door de
Engelsen werd aanbeden, en dus niet al
te onpartijdig was. Dit zien we later te~
rug in bijvoorbeeld de ecrste wereldoor-
log. Ofschoon volgens vermeend Von
Cbusewitli,lanse opvattingen een
voortzetting van Je politiek met andere
middelen, sprak de kerk een h<lTtig
woordje mee. De Duitse geesrelijkcn ze-
genden het Krupp-staal en de Franse
God droeg een ~pantalon rouge". De
VIjand aanbaJ weliswaar Jetelfde God,
maar todl was het zeker dat hij ollze
vrimd was. Zeiden beide zijden.
Oorlogen die naast de kruistochten
godsdienslOorlogen mogen worden ge-
noemd of waarin in ieder geval de gods-

Om met het laatste te beginnen. Toen
een zekere Jezus Christus door een aan-
tal joodse medeburgers als de verlosser
en de zoou van God werd gezien, nadat
hij lichzelf als dusdanig haJ betiteld,
was het overgrote (led der joden het niet
met hen eens. Als de verlosscr zou ko-
men zou hij het zwaard opo('men en de
Romeinse overheersers over Je kling ja-
gen, cu nice bovenop een herg over naas-
tenliefde staau kwezelen of frases als
"Geef Goj wat des Gojs is, en Caesar
wat des Caesars IS" hezigen. Toen
Jeanne D'Arc ten tijde van de
HonJerdjarige Oorlog, aan het einde
\.an de Middeleeuwen,
het zwaard tegen ~
de in haokrijk .lI:. $
rondtrekkende \ ~
Engelse legers ~

c•

Q

~EN~
?"..rZONDER GRENZEN

() (),I

De oorlog in Joegoslavië is een etnische
oorlog, zegt men. Serviërs vechten tegen
Kroaten te~cIl moslims. :\Ioslims? Wat
is dat nu weer voor een etnische groepe-
ring? Is het dan soms enGer l'en goJs-
dicnsroorlog? Katholieke Kroaten VCT-

sus orthodoxe Serviërs versus ishUlliti-
sehe Bosniërs? Noord-Ierland: prote-
stanten tegen katholieken. 1);1'5 duide-
lijk. Is het dat? De protestanten komen
van oOTsprong uit Schotland. Bovendien
haddl'o zij 'onze' stadhouder Willl'lll 111
nodig om in 1688 hun macht te vcsti-
gen. -"lacht? De protestanten vormden
de economische bovenlaag van de
Noord-Ierse samenleving. Vaak wordt
een stempel op ecn oorlog gedrukt wat
hij nadere hcsrudcrmg niet terecht blijkt
tc zijn, of op zijn minst vail enkele ande-
re stempels gezelschap zou moeten krij-
gen. Zo ook de godsdienstoorlog. Zelfs
de oorlogen Jic als hét voorbcdd van

godsdienstoorlogen worden gezien - de
kruistochten ~ verJicncn nuancering. De
oproep van de paus, eind lil' eeuw, om
Jeruzalem te bevrijden van Je islamiti-
sche uverhecrsers geschiedde ook in de
hoop dat daardoor de Europese edelen
even zoujen ophouden bij elkaar Je
schedel te splijten. Voeg daarbij de zuchr
naar avontuur in verre, onbekende lan-
den m Je verhalen ovcr de onmetelijke
rijkdommen van het ~vlidden-Oosten, en
het heilige karakter van de kruistocht
wordt al heel wat profaner. Dit neemt
echter niet wcg dat er oorlogen zijn ge-
weest die Je term godsdIenstoorlog ver-
dienen - zoals, ondanks bovenstaande,
de kruistochten -, of dat godsdicnst eu
oorlog dichter bijeen horen dan de vele
kerstbestanden zoudcn doen Jenken.
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KRIEBELSOVER "HOGERHAND"?

Je moet cr toch niet aan denken, dat
zoiets door ons aller "hogerhand" van
ons allen wordt verwacht. Zelf harder
moeten werken om anderen te helpen bij
het vervullen van hun godsdienstige
plichten. Dat kan kwaad bloed zetten en
dat kan leiden tot vooroordelen en ge-
voelens van etnocentrisme, zo niet ras-
senhaat. En dat versterkt religieus fana-
tisme en fundamentalisme. Het protest
tegen abortus heeft in Amerika al geleid
tot moord uit naam van het geloof.

Godsdienstige gevoelens die leiden tot
moord kunnen beter in de kiem worden
gesmoord dan bevorderd door onbe-
perkte verdraagzaamheid.

Karel RoskJ11l

christelijke feestdagen.
Dus zal het wel zo hlijven zoals het nu is,
met verplichte christelijke feestdagen en
mrt wettelijk voorgeschreven zondags-
heiliging (die overigens wel alom ver-
STOord mag \",orden door beierende
kerkklokken). Even belachelijk is het
om kerstman en paashaas christelijk te
noemen, of lekker eten en drinken te as-
sociëren met godsdienstige bezinning.
Christelijke feestdagen zijn immers al-
lang overgenomen door de commercie
en slechts een minderheid van de
Nederlandse bevolking is actief lid van
een kerkgenootschap.
We mOl.ten in Nl'derland meer aandacht
hebben voot godsdiensten en hun fees-
ten, maar ik kan me
toch ook voorstellen
dat mensen geïrri-
teerd raken als ze
gedwongen wor-
den om in hun
dagelijks leven

"Zutld./gsmst"
extra inspanningen te le~'eren ten behoe-
ye van andermans geloof. Waarom moet
je als niet-gelovige opdraaien voor de
gevolgen van het geloof van een ander?
Waarom draaien de gelovigen daar zelf
niet voor op, londer andersdenkenden
daarmee te belasten?
Dus ik vond het aan de ene kant wel een
heet je flauw van die mopperende spoor-
mensen, want die befaamde "hoger-
hand" van Je Nederlandse Spoorwegen
lal het goed hedoeld hehhen met het ver-
zoek om hun Turkse collega's til'dens de
vasten te ontzien. \1aar rege ijkertijd
zou ik toch ook de kriebels krijgen als
van mij verwacht wordt dat ik mijn le-
ven en werken moet aanpassen om gelo-
vigen nog meer ruimte te gunnen, dan ze
al hebben.

In de trein zaten spoormannen te praten
over de Islamitische vastentijd. Zij had-
den van "hogerhand" te horen gekre-
gen, dat zij er een schepje bovenop
moesten doen, nu hun Turkse collega's
door de vasten overdag niet voor de vol-
le 100% konden werken.
De Nederlandse spoormannen waren
het daarmee oneens. Eerst vond ik dat
flauw van ze. \X'anr er zal na carnaval
ook niet veel gepresteerd worden door
Hrabanders en I.imburgers - katterig en
slaperig presteren die carnavalsvierders
(lok niet hest. Dus gun Moslims hun ge-
ringere arheidsprestatie tijdens de vas-
ten, dacht ik eersT. Verdraagzaamheid
tegenover andere religies hoort cr bij in
ecn echte democratie.

En voor mensen die jaarliiks een paar
weken vasten heh ik bewondering, bij-
voorbeeld voor \toslims in Zuid-Afrika,
die in hun warme klimaat overdag zelfs
geen slok water drinken. Ik heb nog
nooit één van hen horen klagen. De
gelovige kiest er zelf voor om
overdag nier te eten en te drin-
ken, maar verder gewoon
door te gaan met het dage-
lijkse leven. Ik heb ook nog
nooit iemand aan een niet-
gelovige horen vragen of die
wat harder wilde aanpak-
ken.

Terwijl de spoormannen
doormopperden vroeg ik
mij af hoe een multiculTUre-
le samenle~'ing om moet
gaan met al die voorschriften
van al die godsdiensten: de tientallen
christelijke varianten; de talrijke stro-
mingen van de Islam en de verschillende
takken vall de joodse religie. Daarnaast
moet ook nog rekening worden gehou-
den met o.a. het Hindoeisme, het
Boeddhisme, het Shinroisme en de
Haha'i.
Wat moeten we mer al die feestdagen ge-
basrerd op geloof? Veel mensen weten
niet eens meer waar Pasen vandaan
komt of Pinksreren of Hemekaart. Toch
lijn dat allemaal vrije dagen - voor
christenen en niet-christenen. (.\laar die
ene dag, waarop alle Nederlanders geza-
menlijk de hevrijding kunnrn vieren van
de Duitse heletting in de Tweede
\X'ereldoorlog, is nog sterds alleen maar
eens in de vijf jaar een \"fije dag.)
Je zou natuurlijk aan ieden.'rn de vrije
dagen kunnen geven, van ieder's eigen
religie, maar dat is practisch nier moge-
lijk, want dan moeten de vrijdag en de
zaterdag voor grote groepen mensen in
Nederland net zo Hij zijn als de zondag.
Zo'n regel is trouwens niet eerlijk tegen-
over de atheisten, want die zouden dan
nooit Cl'n extra vrije dag hebbcn (tenzij
natuurlijk het heidense midwinterfeest
in ere wordt hersteld). Bovendien werkt
zo'n regel Je schijnheiligheid in de hand,
want geloof maar, dat mensen zich dan
tot een christelijke godsdienst gaan he-
kellnen, om vrij te kunnen I.ijn op die

altijd wel enkelen en al snel velen die
desnoods die w;arhcid kwaaJs~hiks
willen verdedigen en opleggen. Het is
dan ook niet opvallend dat, ondanks al
het christelijk gepraat over geweldloos-
heid, het vaak de oorlogen met een hoog
religieus gehalte zijn geweest, die de
term "wreed en harbaars" verdienen,
veelal meer dan die oorlogen, waarbij
simpel land veroveren het doel was. In
naam van 'het hogere' of in naam van
'de juiste interpretatie van hetgeen de
Here heeft bedoeld' zijn de messen door-
gaans zeer scherp geslepen. Figuurlijk,
maar zeker ook letterlijk.

• De islam
Dit is niet specifiek voor het christen-
dom. Doordat ~luhammeJ wwel koop-
man als krijgsheer was, heeft de islam
nooit gestreden met vragen over de toe-
laatbaarheid van rijkdom of geweld.
Gewelddadige strijd ter verbreiding van
het geloof, ter onderwerping van hen
buiten het huis van de islam, was en is
toelaatbaar, de zogenaamde Jihad (het-
geen natuurlijk icts anders is dan 'poli-
tiek en economÎsch verstandig'). Voor
islamieteIl onderling, voor hen die reeds
wonen in het huis van de islam, is strijd
echter verboden. Toch lijn er waar-
schii'nlijk maar weinig gewelddadiger
con rontaties geweest dan die tussen de
shi'ietische en soennitische moslims.
Ofschoon de oorlog tussen het shi'ieti-
sche Iran en het door soennieten over-
heerste Irak van oorsprong nauwelijks
een godsdiensTOorlog was te noemen,
werd hij het in ieder geval in naam al
snel, en werd het mede of zelfs juist
daardoor lO'n shlchting.

• Gebruik of misbruik?
Het verschil TUssendeze oorlogen en de
voor heelden van Jeannc D'arc en WO I
is dat bij het één in naam ~'an de gods-
dienst wordt gestreden, en bij het ander
voor het vaderland waarbij God als lJle-
dcstandl"r wordt opgevoerd. Wat mij he-
treft lllag je bij dit laatste gerust van mis-
bruik spreken, bij het eerste echter is dit
niet zeker. Zoals gezegd: fOdsdienst is
geloof en wie gelooft wi overtuigen.
Niet de godsdienst wordt misbruikt om
oorlog te rechtvaardigen, nee, de oorlog
wordt gebruikt om het geloof te ver-
spreiden.(Zic hijvoorbeeld ook de con-
quistadores, ofschoon het verschil in
vuurkracht en resistentie tegen Europese
hacillen zo enorm was dat het woord
oorlog, dat toch een zeker risico in zich
herhergt ook zelf te sneuvelen, misschien
hier nietJ'uist is.) Dit nu geldt niet alleen
voor go sdienst, maar \'oor alle geloof.
Iloe aardig en redelijk ook in het nor-
male verkeer, als de grondslagen van het
geloof \vorden aangetast hebben gelovi-
gen soms de neiging wild om zich heen
te gaan slaan. Christenen, moslims, hin-
does, maar ook communisten, humanis-
ten, antroposofen en, wie weet, zelfs pa-
cifisten.

/,eo van Bergen

(Dit artikel is Ol'ergellomen uit 't Kali
anders, febr/mrt 9S)
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DE MODERNE DOELMAN
liet tcgenhouden van een ha! lijkt nou
nier de hoogste opgave die een mens zich
kan stcllt"Tl. Niet dat doelman een min-
derwaardig metiér zou zijn, integendeel,
maar wie haalt het in z'n hoofd om die
eenzame positie tussen drie levensge-
vaarlijke palen te verkiezen hoven het
dartelen op een uitgestrekt veld? Dan
moet je toch een vresdijke jeugd gehad
hebben. een Jeugd vall schuld en hoete?

Ik weet waarover ik schrijf want ik hen
zdf enkele jaren een succesvol doelman
geweest. Van het schoolteam dus. Ik liet
er nooit één Joor. Eerlijkheidshalve
moet ik daarbij aantekenen dat daaraan
zeker niet mijn eigen capaciteiten ten
grondslag hlgcn. En zelfs niet mijn leng-
te. ~liin grootste verdienste was dat ik
me anderhalf uur kon vervelen 1,onder
één maal naar mI In verdedigl'rs te roe-
pen dat ze die bal best eens mochten te-
rugspelen. Ik moest toch ook een beetje
in de wedstrijd komen! Begrepen ze dat
dan niet?

Het probleem was daT \\'e een onver-
slaanbaar Team hadden. Zodra we aan
het jaarlijkse Paasroernlloi be-
gonnen verloor ik het contact
meT mijn ploeggenoten. Die wa-
ren tot en mt.t de finale alleen
nog maar doende in het straf.
schopgebied van de tegenstander
en ik moeST turen om 7e te her-
kennen. Ik kan me één wedstrijd
herinneren die we met 114-0
wonnen, een record voor
Haarlem en omstreken. Voor mij
was het een even ontluisTerende
ervaring als voor de jongens van
de Tweede Handelsschool, of
hoe hun weinig sportieve leerin-
stiTllllTook mocht heten.

Ik STond voor straf op doel.
Kartekwaad uitgehaald, zak
drop gestolen of zoieTS, in de ka-
mer van de rector ontboden,
dreigement met poliTie-inschake-
ling aangehoord en tenslotte heT
bevel gekregen: "lij gaat keepen
in het schoolelfta". Daar kon ik
m'n schuld mee afkopen.
Als dat alles is kom ik er genadig
af, was mijn eerste gedachte en
ha kwam niet eens in me op om
direct een paar keepershand-
schoenen Te gaan jaTTen. Zo
slecht was ik dus nog nieL
Iloewel, die keepershandschoe-
nen bestonden misschien nog
niet eens. Je "leende" de glacé\
van je moeder, tenminste als heT

16 - EGO I JUr\1 1995

regende en de bal te glad dreigde te wor-
den. Waarna je moeder de dag vervloek-
te dat je keeper was geworden.

Ofschoon een generatie jonger, moeT het
meT Ed de Goey heTzelfde zijn gegaan.
Waarschiinlijk kwam hij uit een dorp
waar nog dezelfde ge\voontes heersten
als in de grote stad van mijn jeugd.
Afschuwelijk moet hij het hebben ge-
had, Gepest door Hiendjes, straal voor-
bijgezien door klasgenotes, een onhan-
dige sul in de gymnastiekzaal, gefaald
bij de CITO-toets, gedomineerd door
een meedogenloze vader, en veroordeeld
rof het "'doel". Ik zou cr een trauma van
hebben overgehouden, maar hii liet een
snor staan. En tot mijn verbijstering
werd hij het prototype van de "nieuwe
ket'per" .

De legendari~che doelmannen waren
hijna zonder uitzondering gevoelige jon-
gens, lichtgeraakt zelfs, zoals Van
Breukelell t'n Schumachtr. Geen won-
der, als je steeds m,lM weer gekoeie-
neerd wordt en nooit iets goeds kunt
doen. Het is normaal als je een een bal

UiTde bovenhoek haalt, daarvoor hen Jt'
nu eenmaal aangesteld, en je staat voor
doelpaal als een tegenstander je door de
benen speelt.

De grote voorganger van Van Breukelen
was Van Bneren, Een zachtaardige
PSV-er met een sterke moederhinding.
We herinneren ons Lev /asjin, de
Russische stilist, voorbeSTemt om vroeg
dood te gaan. Heinz Sruy van Ajax ging,
naar ik meen, aan de drank en eindigde
bij Telstar. I'im Doesburg schijnt nog
steeds keeperstrainer te zijn, hij heeft
dus heT vreselijkSTe lot opgezocht.
Hoewel Jan Jongbloed nog groter Tra-
glek ovcrkwam: zijn zoon werd op her
voetbalveld getroffen door de bliksem.
Ze vormen een bijzonder gilde, de doel-
wachTers.

Alleen in België weten z_eiets van hun le-
ven te maken, maar daarvoor lijn het
dan ook Belgen, Preud'holllme is in z'n
jonge jaren nooit gestraft, zo veel is ze-
ker. Arme Van der Sar. Zijn carrière kan
nog zo lang duren en hij kan de meest
onwaarschijnlijke "reddingen" verrich-

ten, hij zal altijd horen tot de klas
van De Gon. Op de achTerste
b,lllk! En mond dicht! De moderne
keeper hedt grote hand~choenen
en een kleine mond.

Behalve als zijn vrouw op bevallen
staaT. Excuses voor de uiTdrukking
maar De Coer gebruikte die zelf.
Van Hanegem kon hoog en laag
springen, maar als het kindje
kwam dan zou [cl geen Eurocup
spelen. Heel goed was dat van Ed,
er zijn tenslotte belangrijker din-
gen dan een hal tegenhouden. Van
Breukden zou mer een drieling op
komst hebben volstaan meT een
fax om zijn eega te herinnert'n aan
heTfeit dat hij in het leven ook dik-
wijls had moeten afzien en zeer be-
nietm'd zou ik zelfs zifn geweest
naar het commentaar van Fans de
:\tlunck.

Ach, u weet niet wie dat is? \'('c!,
toen ik zelf moest boeten in het
doel, verzamelden wc nog plak-
plaatjes van befaamde voeThallers,
De "zwarte panter" was er één
van, Zo'n bijnaam is ondenkbaar
geworden. De huidige doelman is
een grijze sprinkhaan.

HallS van \Vissen



EEN LEVEN NA DE LIMOS ....
Op 1 oktober a,s. wordt de Luchtmacht Instructie l"tilitairc Opleidingen
School (LI1\'IOS) ~cslotcn. J.)e school heeft dan ruim 42 jaar dienstplichtigen
binnen de Koninklijke Luchtmacht (KLu) opgeleid.
Nadat De Muur in 1989 afgebroken was, veranderden de onderlinge ver-
houdingen tussen Oost en West.Europa dermate dat het steeds begrijpelijker
is geworden dat de dienstplicht in z'n totaliteit ter discussie is komen te
staan, om straks helemaal te verdwijnen. Het personeel van de LIMOS heeft
daarom op dit moment niet alleen te maken met de lopende reorganisatie
hinnen de KLu; men wordt ook geconfronteerd met de totale opheffing van
de school. Voor veel mensen betekende de afgelopen periode ccn gespannen
tijd, die voornamelijk gevuld \vas met onzekerheden. Wat gaat cr met mij
gebeuren? Word ik nog overgeplaatst? Blijf ik werkzaam binnen de
Koninklijke Luchtmacht? Zal ik zelf gaan solliciteren buiten de organisatie?
Vragen alom. Raadsman Peter Samwcl vond SM. Peter Benschop bereid om
zijn ervaringen aan EGO te vertellen .

\'Vif ;e iets ~'ertellell (jun ;ezel( iJl relatie
met de UMOS?
Toen ik van de Kaders<:hool afkwam,
ben ik hier in maart 1977 geplaatst. Ik
had aanvankelijk de keuze om tif
chauffeur te blijven óf om her GRO-
vak(Grond Operatiën) in te gaan en in-
struo.;reur re \vorden op de 1.1.\105. Ik
wilde hier graag naartoe, dus dat was
eenvoudig. Ik heb hier straks ruim 18
jaar gezeten, dus ik weet wel zo'n beetje
wat hier speelt.
De dienstplichtigen zijn altijd in twee
groepen verdeeld geweest op de Ll.\10S.
De ene groep was de LH, de Luchtmacht
Bewaking, en de andere groep was de
L\I, die een meer specifieke furKie hin-
nen de KLu kregen, b.v. chauffeur, hulp-
administratie enz .. Zo gemiddeld liepen

cr op de L1.\10S door de jaren heen
lOon soldaten rond.

• Elke dag anders
Je hebt ccht xekozen om als illstmctellr
up eCII 0IJ!eidingssc1JOo/ werkzadnJ te
Zi;II?
Ja.lk vind dat ik op de Ll;\lOS meer van
mijn creativiteit bVljt kan dan ergens
anders binnen de KLu. Hier zijn geen
twee dagen hetzelfde, want elke klas
hrengt weer heel eigen werkzaamheden
met zich mee. Elke klas heeft vour mij
Ins nieuws. Tevens vind ik het leuk om
jongens die overal vandaan komen en el-
kaar helemaal niet kennen, tot één groep
te vormen. Na verloop van weken zie je
dar proces groeien. Dar vind ik mooi. En
dan natuurlijk het feit dat ik mijn kennis
kan overdragen; ik kan ze echt iets le-
ren .... Ik heh het gevoel Jat ik m'n leer-
lingen iets h~b meegegeven.
Elke klas is dan steeds een nieuwe uitda-
ging voor me. want ver~eet niet dat zij.
op hun bellrt, mij verphchten om bij te
houden wat cr onder jnngnen speelt. Ik
vind het belangrijk dat ik met dit'Jl~r-
plil"htigen over hun leven kan meepraten.

Aanvankelijk was hier een wat andere
structuur. Als Sergeant ;\1ajoor kreeg je
een klas toegewe7.en en je werd dan bij.
gestaan door een Sergeant( I). Die
Sergeant ~tond alleen al qua leeftijd wat
dichterbij die jongens en hij sprak
meestal ook hun "taal" war beter. Het is
helangrijk binnen de opleiding dat
dienstplichtigen zich in hun leventje he-
grepen voelen en als wij dat kunnen, dan
is leiding geven ook gelijk een stuk een-
voudiger. In die tijd vulden de kaderle-
den elkaM du~ goed aan. De Sergeant
~1ajour werd door die jongens dan meer
gezien als l'en soort vaderfiguur, waar je
mee kon praten over dingen waar je mee
lat. Toch hcdt de KLu deze strategie
losgelaten. Alle Sergeanten werden ver-
vangen door Sergeanten ~1ajoor en
zij lijn uiteindt'lijk allemaal uit de oplei-
ding verdwenen. Soms vond ik dan toch
dat wij, Sergeanten :\1ajoor, alweer re
oud waren om de jongens echt te kun-
nen begrijpen.

• Verschillen
Zi;n er l'erschi/len tUSSCIl tB- Ol een
LM -d icnst!)/ ieh tigel/?
LR-jongens worden dikwijls in blijvende
groepen op de onderdelen geplaatst, ter-
wijl LM-~rs allemaal specifieke functies
hadden en dus men verspreid werden
over de onderdelen in het hele land. Ik
heb met LR-jongens toch meer comact
gehad dan met de U.1. Dat heeft zeker
ook te maken met de LB-opleiding die
op de UMOS 4 weken langer duurde
dan de L:\I-opleiding.
De L\l-jongetls konden theoretisch be-
ter mee, maar in de praktijk moest ik ze
vaak meer motiveren. Zij zagen van he-
paalde \verkzaamheden gewoon her nut
nÎet. De LB-er daaremegen was precies
andersom. Voor theoretische lessen had-
den ze vaak geen belangstelling, maar
als ik ze een opdracht gaf in de praktijk,
binnen een bepaalde tijd gesteld, dan
was het klaar. Over het algemeen was de
l.B-er dus meer praktijk gericht en de
L~t-er juist meer theorie gericht. De
theorielessen waren voor mij dus we]
leuker om te geven aan tM-ers. Zij stel-
den meer vragen en gingen dieper op de
stof in.

• LIMOS eerder dicht
\'Val/Ileer werd ;011 dllideli;k dat de Lf-
A10S ZO/I gaan sluiten?
Toen "De :\luur" viel in Berlijn, voelde
ik dat cr iets stond te gebeuren.
Aan\'ankelil'k hoorde ik dat de dienst-
plicht voor opig nog ni~r afgeschaft zou
gaan worden en dat de 1.1;\105 zeker
nog zou blijven tot 1998. Vrij plotseling
werd dM al teruggebral"ht naar 1996 en
vorige jaar ineens naar 1995. Ik bad het
graag afgemaakt tot 1998. Dat zou me,
mede gezien mijn leeftijd, want ik ben
nu SI jaar, beter zijn uitgekomen. Kort
daarna, in 1999, zou ik dan met FLO
zijn gegaan. Dar was overzichtelijk voor
me. Dat laatste jaar zou ik dan, Stel dat
het b.v. Woensdrecht ZOII zijn gewor-
den, een weekend - huwelijk hebben ge-
had maar dar had ik geen bezwaar ge-
vonden. Ik heb die zaken allemaal thuis
uitvoerig doorgesproken en daarover
waren mijn vrouwen ik het wel eens.

• Geen FLO maar URM
Kijk, ik werk naar m'n rLO toe, dat is
een natuurlijk proces. Elk~ beroepsmili-
tair weet dat het werk hier stopt op z'n
55s[e. De opheffing van dir onderdeel
kwam tOl'h nog vrij onverwal"ht. Ik ben
daar echt van geschrokken. De sluiting
is als een koude douche over me heen
gekomen, zeker ook toen mij werd voor-
gesteld dat ik er maar het beste nu al uit
kOIl gaan.
Ik had her liefste mijn werk gewoon af-
gemaakt, ook in de situatie zoals deze
nu is. Toen echter kwam de KLu, medio
septemher vorig jaar, met het voorstel
dat de mensen van 50 jaar en ouder ge-
bruik zouden kunnen maken van de
U.H.~t.-regelillg (Uitstroom Bevorde-
rende .\1aarregcl). Personeelszaken van
de LlMOS heeft ons prima begeleid; ik
heb daar niets dan lof voor. Ik kon altijd
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bij K.lpitein nlankestevll en ook nu bij
Kapitein Simons terecht. Zij dm'tl echt
alles wat ze kunnen. Aanvankelijk leek
het echter u,1t het uittreden met vrijwil-
ligheid vall mij te maken zou hehben.
Het kek erop dat ht'! vervroegde uittre-
den op basis van t"t'tl eigen zelfstandige
keuze tot stand 7.0U komen, Zo werd het
me althans in het hegin gcprcscmcerd. In
oktober van het vori~ jaar hadden wc
echter een bijeenkomst in Den H,ug.
Daar werd door de Overste van Os duÎ-
delijk gt'zcgd dat cr knelpunten waTen
binnen de GRO. \X'anneer alk- betrokke-
nen van 50 jaar en ouder gebruik zou-
den maken van de U.B ..\1., dan zouden
deze knclpulUcn, althans voorlopig, op-
gelost zijn. Dat zou betekenen dat er
geen gedwongen onTslagen zouden hoe-
vetl vallen. "iaar, vertelde de Overste,
wanneer er onvoldoende mensen ge-
bruik zouden willen maken van de~,e re-
geling en er dus knelpunten zouden blij-
ven, waardoor mensen gedwongen zou-
den worden tot omslag, dan zal als eer-
ste naar de groep 50 jaar en ouder wor-
den gekeken.

• Niet zo vrijwillig
Ik kreeg toen het idee: dit is dus slikken
of stikken! Die Hij\villigheid was eigen-
lijk helemaal geen vrijwilligheid. Als Ik
zou worden ontsbgen, dan zou ik finan-
cieel in een slechtere regeling komen dan
wanneer ik gebruik zou maken van de
U.B.:v1., dus waar praten we dan nog
over. ....
Ik ga er dus uit als ik 51 jaar ben maar
dat vind ik wel veel te vroeg.

\l?il ie uith'ggen waarom ie dat Nel te
vroeg Ililld; ik hoor ook lleel meI/sen die
het lJeerli;k vinden om eruit te kunnen
nll ze /log ZU ;ung zi;lI.
Ik vind het b.v. aan mijn kinderen bijna
niet te verkopen dat ik straks op mijn
leeftijd geen duidelijke functie meer heb.
En ook Ilaar mijn \TOUW toe zijn Cf wel
wat haken en ogen. Die heeft nu ook
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haar eigen leventje en straks wordt ook
haar kven beïnvloed door de U.B.~L-re-
geling. Dat vind ik allemaal moeilijk.
Ook heb ik vr,lgen voor mezelf, want
wat ga ik met m'n levcn doen? Als ik stil
blijf zitten, dan stomp ik geestelijk
enorm af en dat \vil ik natuurlijk niet.

Al ICllke I)lamlet;es?
Ik heb nog studerende kinderen en die
kosten gewoon geld, dus wil ik graag die
20% die ik via de U.R.M.-regeling moet
inleveren, ergens anders gaan bijverdie-
nen. Dan hlijf ik op hetzelfde loon als
nu. In de beveihgingsbranehe zijn veel
part-time functies. Op dit moment ben
ik bezig met de opleiding Basis
Beveiliging, die ik in septemher hoop af
te ronden.
Daarnaast is er dan nog een zee van tijd
om een hobb\" te gaan beoefenen, iets
wat ik altijd af graag heb gewild en wa,u
hl,t nog nooit van is gekomen. Ik ga aan
de Open Universiteit ges.ehiedl'l1is srude-
ren. Dat IS heel zim.ol voor mij. ,\har ik
wil dat niet te vril'bliivend; ik heh afstu-
deren als einddoc gesteld.

• Goed geregeld, maar: absurd
I lol' hik ;1.' nu tcmg op de Konil/kli;ke
Luchtmacht?
Ze hebben prima voor me gezorgd; een
goeie afvloeiingsregeling ... , daar heb ik
niets over te zeggen. :\laar todlook is
hct in mijn ogen absurd dat dit nu ge-
beurt. Het afbrokkelc[] van De ,Muur is
misschien een zegen voor dl' burger-
maatschappij, het is een ramp voor de
militair. Die ontwikkeling is ook erg
snel gegaan. De grote' dreiging, zegt de
KLu, is nu verdwenen en da,trom kun-
nen we best gaan minderen. Dat is na-
tuurlijk ook zo, dat ontkent niemand.
;\1aar dl' KLu heeft te maken met perso-
neel Jat een p,lar jaar terug nog te ma-
ken kon kriigen met een directe ge-
vechtshandeling op eigen grondgebied.
Diezelfde mensen zijn nu dan weliswaar
overbodig, maar ik vind Jat Defensie

dele mensen nu niet naar
huis kan sturen. Ik vind
dat de KLu om op functie
had moeten houden, ook
al had dat wat meer geld
gekost. Nu raakt het be~
drijf ook een brok erva-
ring kwijt.
En kijk eens lil de
burgermaatschappij. Daar
wordt de VUT-regeling
steeds minder en wordt er
al gesproken over flexibe-
le pensionering terwijl
Defensie haar mensen op
vijftig-jarige leeftijd met
vervroegd pensioen stuurt.

• Afgedankr
Ik krijg toch het gevoel,
hoe raar het ook klinkt.
dat ik afgedankt word.
De KLu heeft mij nu niet
meer nodig. Dat heeft, ze-
ker in het begin, invloed
gehad op mijn motivatie.
Ik vond dat heel moeilijk

en heb cr ook last van gehad om mijn
lessen enthousiast te blijven geven. Ik
mcrkte dat ik mijn werk nog deed, maar
ook niet meer dan dat en zo kende ik
mijzelf niet. Ik had geen puf en motivatie
meer om, buiten Je lesstof om, er inte-
ressante ,mdere dingen bij te halen.

De U.fl.At-regelillg heeft dlls ook z'n
lIadeiell?
Kijk maar om je het'n hier. Oefenmgen
worden nog uit de kast gehaald, maar cr
wordt niets nieuws meer van gemaakt.
.\.-lensen zijn niet meer bereid er iets ex-
tra's aan te doen. Vroeger vonden we
dat leuk. W'e staken er energie in om oe-
feningen te \'Cranderen en cr iets bijzon-
ders van te maken. Ik merkte nu bij me-
zelf dat ik de energie niet meer had om
dit te hlijven doen. Ik deed steeds minder
werk met plezier en dat is natuurlijk
jammer. En ik vind het normaal gespro-
ken voorwaarde om huiten je normale
taken bl'reid te zijn iets extra's van je
werk te maken.

Ik keil iou nit'! ,Jlleen als een echte le-
raar, maar ik ûe ook bi; ;ou dat ie echt
liefde l'Oelt voor het berocI) t'all militûir .
Je geeft me het idee d,lt ;/list dit laatste,
door wat ie 1111 t'ia de U.B.Af. Ol'erkol1lt,
wordt aallgevretclI, notahe/le door de
KLu - orgJl/isatie zelf. Is dat ;uist?
Dat is heel duidelijk. Er IS een heel stuk
liefde voor het vak bij me weggehaald.
Ik weet nu dat het een aflopende za,lk
voor Ille is en dat ik er op 1 oktober a.s.
uitga. Ik ben ook wel iets anders over de
Kl.u gaan denken. Voorheen zag ik in
het algemeen weinig fouten bij de orga-
nisatie. Ik kon goed leven met de orders
en richtlijnen die uitkwamen. Ik kon me
daar goed in vinden. Ik sta nu anders te-
genover Defensie. Ik zeg niet dat dat nu
negatief is, maar het hele pusitieve is een
stuk minder. Ik voel me door de KLu nu
aan de kant gezet en dan zeg
ik:"Luchrmacht, dat heh ik niet ver-
diend!"

• Klu niet meer heilig
Toen ik in het hegin begreep wat er met
me ging gebeuren, heb ik gelukkig veel
steun van mijn vrouw gelud. Ze luistert
goed n,lar me en heeft me altijd goed op-
gevangen. Zij zei dan wel 'ns: "Die
Luchtmacht is niet heilig voor JOU; JIJ
moet straks verder, dus ga buiten die KLu
wat zoeken." Ik denk dat zij gelijk heeft,
want er is meer dan de Luchtmacht.
Ik was vroeger uitsluitend gericht op de
l.uchtmacht. Zowel mijn werk als mijn
sociale contacten kwamen daaruit
voort. De KLu was echt mijn wereldje.
.\laar nu heb ik goeie plannen voor m'n
toekomst. Ik wil echt weer aan de slag
met iers nieuws. Nog wat werken in de
Ikveiliging en veHler colleges volgen op
de Universiteit in Nijmegen. Ik zoek
weer naar nieuwe mogelijkheden en ik
heh er zin in om met iets heel anders te
gaan beginnen in mi in le\'en.
Ik wells;e e('l1goede toekomst 1.'11 dal/k
ie well'oor dit gesprek!

RaadsmalI Peter Samu'e/



NOBELE SCHURKEN
EN VERDOEMDE HELDEN

Sluit je aan bij ccn 3 meter lan~e dinosaurus die zijn vijanden in één keer ver-
slindt en hun zielen en passant in stoom verandert. Hang eens tegen midder-
nacht rond op het kerkhof en loop daar dan een bloedmooie vrouw tegen
het lijf. Alleen, als je tegen haar ophotst hch je grote kans dwars door haar
heen te tuimelen, want ze is ccn geest. Helemaal ongevaarlijk is ze niet: ze is
bewapend met twee forse pistolen die ccn maar al te echt resultaat opleve-
ren. En vermijd vooral donkere steegjes, want ticn tegen één dat ccn gemas-
kerde onverlaat daar broedt op nieuwe avonturen. Of misschien dat daar
nct ccn huurmoordenaar zijn wapentuig aan het oppoetsen is terv~'iil zijn
electronisch brein koortsachlig strategieën bedenkt. Als je dan nog tijd heht
om te genieten van een mooi uitzicht op de volle maan, zie je even het sil-
houet van een vleermuisachtig figuur ertegen afgetekend. Je kan dan met een
gerust hart gaan slapen, want de immer onvermoeibare Batman is net op
weg een klusje te klaren.
En wie dacht dat er niks te doen valt in ons zonnestelsel, komt bedrogen uit.
Dagelijks wordt de aarde een miljoen keer van de ondergang gered door een-
zame superhelden die ons planeetje beschermen met hun vreemde superga-
ven tegen hordes boosaardIge superschurken.

AI deze maffe scenario's liggen maand
na maand zij aan zij in de stripspeciaal-
zaken. In de wereld van de comics gaat
hef cr bikkelhard aan roe. Neem biJ-
voorbeeld een typische aflevering van de
comic Sal'age Dragon, een overgespier-
de groene kerel met een hanekam op zijn
kop. Als hij het aan de stok heeft met
een superschurk waar de slechtheid zo-
wat uit alle poriën druipt, wordt achter-
ecnvolgens zijn hand tot stof verpulverd,
krijgt hij een laser-stoor dwars door lijn
ribbenkast en wordt hij door een ruit op
de driehonderdste ~'erdieping van een

wolkenkrahber gemept. Zo vair hij naar
beneden om gespietst te worden op de
punt van een kerktoren. Een peuleschil-
let je voor Savagc Dragon, want de vol-
gende t'pisode staat hij weer fris en mon-
ter para:lt.

• Comic geschiedenis
Ofschoon cr tegenwoordig
een ijverige verZ3meb:lrs-
markt is voor comics en
vroege numlllers V:ln
Superman en Batman voor
grof geld geveild worden, is
het verschijnsel al veel ouder.
Het begon allemaal aan het
eind van de vorige eeu\\', toen
er in de kranten cartoons zoals
de Katzenj:lmmer Kids updo-
ken. En aan het hegin van de
twintigste eeuw was cr al sprake
van echte strips, compleet met
tekstballonnen. Een pionier uit
die tijd was Windsor mc Kay, de
tekenaar en bedenker van LinIe
Nemo, een jongetje dat rond 1900
allerlei avonturen in zijn dromen
beleefde.
Toch zijn comics niet te vergelijken
met de 'gewone' strips zoals
't\steriks en Obeliks' of 'Suske en
Wiske'. Hij comics gaat het immers
om superhelden die het aflevering na af-
levering moeten opnemen tegen even zo
sterke superschurken. Het begin van de
echte comic kan je dan ook vinden rond
de jaren veertig. Toen arriveerden
Superman en Captain America op her
strip-toneel.
Superman werd al in 1938 bedacht door
twee Amerikanen, Jerome Siegel en
Joseph Shuster. Superman omleende
zijn enorme kracht aan het feit dat hij

onder een rode 7.on geboren was. Het
legde meteen een basisregel voor een
echte comic-held vast: hij of lij moest
beschikken over vreemde gaven en bui-
tenissige krachten. Ook de verkleedpar-
tijtjes, maskers en verborgen identitei-
ten, zoals bij Superm:ln en B;ltman,
speelden een grote rol.

.Jack Kirby
Eén tekenaar wordt door de comic-
adepten vooral gezien als baanbrekend:

lack Kirby, die overleed in 1994. Deze
egendarische figuur die een mythische
status heeft verworven legde eigenhan-
dig de fundamenten voor de hele heden-
daagse comic-industrie. Hij was de be~
denker van letterlijk honderden super-
helden en -schurken, waaronder De
Hulk, The Fantastic Fout en Captain
America. Kirby begon zijn loopbaan bij
1vlax Fleischer, de tekenaar van Popeye.
In de jaren vijftig, het 'zilveren tijdperk',
werden de comics harder en pcweldda-
diger; waar Capuin Amenca vanaf

1941 nog
braaf tegen de Nazi's

over Je hele wereld vocht, verplaatste
het strijdtoneel zich nu n,lar de binnen-
steden van Amerika. Dit kwam door de
misdaadgolf en het verdwijnen van een
overduidelijke moraal. Ook het beeld
van de superheld als een weliswaar iet-
wat vreemde maar nobele ridder verloe-
derde. Vaak had een superhcld een don-
kere kant in zich, en was een super-
schurk ook wel eens in staat tot een goe-
de daad, Ook het zonnesrelsel ot de
diepten van het heelal werden uitgeko-
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zen als achtergrond voor de vetes tussen
goed en kwaad .

• Colden Age
In de jaren zestig, de 'Golden Age', ont-
dekten de hippies en de muzikale un-
derground de comic als medium. Allerlei
bizarre, psychedelische verzinsels deel-
den opeens het universum met de strak
in het pak zittende superhelden. Zo lie-
pen de Freak Brothers, drie permanent
stoonde hippies, aflevering 11,1aflevering
in alle sloten tegelijk en vloog er
'Wonder \'l;'art-hog', een everzwijn in
een superman-cape rond, Uit die tijd ko-
men ook de nu immens populaire
Teenage Ninja Mutant Turtles.
Tot en met de jaren tachtig lag het alle-
maal vast in de comic.wereld. Iedere
maand lagen er honderden comics in de
winkel waar de lezer uit kon kiezeil.
Want behalve maffe verhalen en leuke
plaatjes, was het gebeuren ook uitge.
groeid tot een flinke industrie waar heel
wat lui een vette hoterham aan verdien-
den. Er moet \vel bil gelegd worden dat
de tekenaars en de )edenkers dan vaak
op de laatste plaats kwamen, als het er-
om ging de winst te verdelen. Zo zijn Je
bedenkers van Superman er nooit riJk
van geworden. in tegenstelling tot d",
uitgever. Veel leek er niet te veranderen,
tot 1985 .

• De comics industrie
In ]985 ging :'vlarvd-Comics, één van de
grootste comic-uitgeverijen, Jlll't aande-
len op de beurs. Dit verplichtte het he-
drijf om ieder jaar sn'ed" meer winst te
maken. Door het toch al zo onoverzich-
telijke veld van de comic-wereld trok
eell schokgolf. J'vlarvcl-Comics vroeg
l.ich namelijk af wat er nou nog verzon-
nen kon worden om de lezers nog mec:r
geld uit de zak te kloppen. Er werdcn in
ijltempo nieuwe markten aangehoord.
Superman, Barman en TI1C Mask wer-
den verfilmd, Jonge doelgroepen werden

20 - EGO I JUNI 1995

aangeboord en gelokt met steed~ moote-
re omslagen waarop holograms tt' zien
waren of dit: in zilver- of gouJfolie ge-
Jrukt werden. Om verzamebars tevre-
den te houden werden er ~peci,11e'col-
lectors-editions' op de markt gebracht.
Tevens weHkn cr 'cross-overs' bedacht:
supt'rhelden kwamen elkaar tegen in af-
b'eringen, Dit had ook het voordeel dat
de lezers van een serie kennis konden
maken met een andere Sl'Tle. nat was
dan weer goed V(lorde verkoop,
Als tegenkracht ontstonden er tal van
kleine uitgevers, zoals Image, Dark
Horse, .\1alibu, Kitchen Sink en Flaming
Carrot. Die waren immers de hegemonie
van de enkele grote uirge\'t~rs, zoals
Marvcl Comics en die andere gigant DC
Comics, go",d zat.
\let hun op heter papier gedrukte en van
heter tekenwerk voorZiene strips lukte
het inJerd.lad om o\"Creindte blijven.

• Nobele schurken en
verdoemde helden
Ku is het universum val] de comics over-

\'01 en no/;!.dagelijks groeien de rijen su-
perhelden en superschurken. Of liever
gezegd nobdl' schurken en verdoemde
helden. want zwart-wit zijn de karakters
allang niet meer.
Bijv'oorheeld figuren als Spawn, een gl'-
dode CIA-agent die na een pact met el'n
duivel terug op aarde is aanheland, Pin
een soort Iluik in het kwadra.1t of het
team van Freak-Force, waarbij een \'ct-
pleegster zit die na haar polsen tegen el-
kaar aan te slaan in een oersterke kerel
verandert,
Cyberforce, Cyherangd, Zen
Intergalacric Nin]a, Armarure. The
Elementals en Starry Knight, de lijst is
eindeloos. Iedere maand komt er een
overzicht van de nieuw verschenen co-
mics uit. Dit ovetzlCht is zo dik als een
telefoonh()ek. Verzamelaars verzuchten
Jolt ze het allemaal niet meer kUllnen bij-
henen.
Wat va~t staat is dat het hL'dal nog nooit
zo vol is geweest als nu, ondanks het feit
dat Chriet Titulaer en de Ilubbie teles-
coop ons wat anders willcn vertellen.

TIJ/'o l'a)'malls



ABRONXTALE

Cha::;zrd/min/eri ell RoiJert DeNim

"Dat is de eerste en de laatste keer geweest", zei I'aul Newman na 'Harry
and Son', ccn film die hij zelf had geregisseerd en waarin hij ook één van de
hoofdrollen speelde. Newman vond het ondoenlijk om beide functies te
combineren. Maar Robert DeNiro draait voor zn'n karwei zijn hand niet
om: met 'A Bronx Tale' debuteert hij als regisseur, en hij speelt eveneens één
van de hoofdrollen. En bij dat alles staat zijn naam ook nog eens op de cre-
dits vermeld als co-producent: TriBeCa, de maatschappij in Ncw Yark die
DeNiro enkele jaren geleden oprichtte, bracht 'A Bronx Tale' uit.

quenties zouden zijn voor zijn positie in
de buurt. Nog net op tijd weet Sonny
hem te behoeden voor een gruwelijke af-
rekening waarbij vier van zijn vrienden
omkomen ..,

LcrJnore Ua/IOpzeelalld

• Voorgeschiedenis
A Bronx Tak heeft een boeiende voor-
geschiedenis. Het auwbiografische ver-
haal werd op papier gezet door Chazz
Palminteri die zijn catrière als acteur
enigszins zag stagneren, en besefte dat
hij de aand.1Cht op een andere manier op
zich moest zien te vestigen. Hij was zelf
opgegroeid in The Bronx en had in zijn
jeugd ooit een moord zien plegen. Van
dat gegeven maakte hij aanvankelijk een
monoloog waarbij hij alle buurtbewo-
ners, zijn ouders, de gangsters en het
zwarte vriendinnetje zelf speelde, De
voorstelling was een enorm succes. Hij
stond er eerst negen maandelI mee in
Los Angeles op de planken voor uitver-
kochte zalen, en herhaalde dat succes
naderhand vier maanden in New York.
Toen Robert DeNiro ging kijken, wist
hij dat hij had ge\.onden wat hij al lang
zocht: een idee om als regisseur te debu-
teren. Ook Det\:iro kende het milieu
waarin het verhaal zich afspeelde, uit
zIJn eigen jeugd en uit een aantal be-
roemde filmrollen die hij inmiddels had
gespeeld.
Hij vroeg auteur/acteur Chazz
Palminteri, die hij het script had laten
schrijven op grond van zijn eigen toneel.
stuk, voor de cruciale rol van Sonny, en
koos zelf de rol van de vader. Dat de
film zo'n authentieke, bijn;] documentai.
re indruk maakt, is, naast de Italiaanse
'roots' van de schrijver en de regisseur,
ook te danken aan de casting, DeNiro
koos veel acteurs die voor het eerst voor
de camera stonden. en liet ook ettelijke
oorspronkelijke buurtbewoners mee-
doen, onder wie voor de hoofdrol de ne-
genjarige francis Capra en de achttien-
jarige Lillo Brancato, die allebei in de
Bronx zijn gcboren. Ook de lokaties
werden zeer zorgvuldig uitgezocht, en
minutieus ingericht volgens de geldende
normen van de jaren zestig.
Voor Palminreri, die momenteel ook te
zien is in 'Hullets over Broadway" het
jongste succes van \Voody Allen, \"as de
film A Bronx Tale een soort jongens-
droom die in vervulling ging.

Geregisseerd worden door de grootste
actellr die Amerika op dit momell/ rijk
is, in een film die ik zelf heb geschru'en,
wat wil een //lens /log meer".?

Vanaf dat moment is Calogero de
protégé van Sonny; hij geniet met volle
teugen van die \'oorJeel-positic, on-
danks het feit dat zijn vader er absoluut
niet van gt'diend is, Als de jongen bij een
gokspelletje enkele honderden dollars
heeft gewonnen, brengt de vader ze te-
rug. Hij geeft Sonny te verstaan. dat die
zijn zoon met rust moet bten. }o,bar
Sonny heeft aardigheid in het slimme
jongetje en hlijft zijn rol als een soort
tweede vader vervullen. l.orenzo kan
weinig meer Joen dan lijdelijk toezien
en zijn kind proberen uit te le~gen dat de
populanteit van Sonny in de buurt niet
is gebaseerd op liefje eTl vriendschap,
m.lar voornamdijk op angst.
Als hij eenmaal een puber is, raakt
Calogero steeds meer in het half crimi-
nele circuit verstrikt, samen met de
vriendjes die in alles lijken op de gang-
stets Jie ze zo hewonderen. ;\lau dank-
zij zijn rechtschapen ouJers is Calogero
toch uit ander hout gesneden.
Weliswaar onderhoudt hij ('en sterke re-
latie met Sonny die hem de wetten van
de misdaad leert, maat hij verloochent
toch ook zijn eigen vader niet, en met de
racistische uitspraken van zijn maten
heeft hij grote moeite.
Dreigend wordt de situatie, wanneer
Calogero \.er1iefd wordt op een zwart
meisje uit een andere wijk. Tijdens relle-
tjes waarbij de vrienden van Calogero
betrokken zijn, raakt de broer van het
mClsje gcwond. Eigenlijk wil Calogero
zich d,1Il losmaken van zijn kornuiten,
maar hij realiseert zich wat Je conse-

Op een dag schiet deze Sonm' voor de
ogen van Calogero een man n~er. Als de
jongen even later van huis wordt ge-
haaid en voor de politie moet getuigen.
verzwijgt hij dat hij Sonny bij de rij ver-
dachten heeft herkend, want al is hij pas
negen jaar, hij kent de wetten van de
maffia. In Je kerk biecht hil' weliswaar
zijn zonde op, maar zelfs de )iechtvader
heeft begrip \'oor de logica waarmee
Calogero zijn daad verdcdigt: in de he-
mel is God dc haas, maar hier op a.ude
is het erg gevaarlijk om Je God van de
huurt tegen je in het harna~ te jagen.

Het verhaal had voor DeNiro geschre-
ven kunnen zijn. Het is gesitueerd in de
Italiaanse wijk van The Bronx, een nog-
al herucht gedeelte van New York.
Centrale figuur is de verteller, Calogero
Anello, die met zijn vader en moeder op
een etage woont. In hun directe omge-
ving houden zich veel kleine mafiosi op.
zoals we al in talloze andere films heh-
ben kunnen zien, met name in 'Good
Fellas' van fo.brtin Scorsese, waarin Ray
Liotta een rol speelt die erg veel op die
van Je verteller uit A Bronx Tale lijkt.
De vader van Calogero, Lorenzo, is bus-
chauffeur. Hij ,ldoreert zijn enige zoon,
en ziet met hezorgdheid hoe de jongen
wordt gefascineerd door de halve en he-
le criminelen die de buurt bevolken. De
kleine kent alle buurtbewoners bij naam
en kan ze feilloos imiteren. Zijn idool is
de zelfbewuste elegante Sonny, Je onge-
kroonde koning van het groepje lokale
gangsters.
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THE BROWNING VERSION
Als gevolg van de alom tegenwoordig-
heid van de Britse acteur Allthony
Horkins dreigen we af en toe te vergeten
Jat er meer grootheden in Engeland
rondlopen. Alhen Finncy bijvoorheeld,
van wie wc na zijn hoofdrol in 'MilIers
Crossing' van de gcbrocJrs enen niers
meer hebben gehoord. Voor de fans is
hij deze maand gelukkig weeT eens te
zien in l'en film waarin hij al zijn talent
kwijt kan. Finncy, inmiddels ook alweer
59 jaar, speelt een k'raar klassieke talen
aan c('n Britse kostschool . .\Iaar Je mo-
derne tijd slaat (lok hier toe: de oude ta-
len stJ..\l1 op de tocht. Je jongens hebhen
meer aandadu voor spon, en voor Je
populaire Amerikaanse leraar scheikun-
de. Ook Je veel jongere vrouw van de
classicus ziet meer in die jonge Yank (lan
in haar eigen rechtschapen echtgenoot,
Als de lllan Jan ook nog onvrijwillig in
een vut-regeling wordt genunoeuvreerd,
dreigt het helemaal mis met hem te gaan,
Juist op Jat mOlm'nt komt een van zijn
minder briljante leerlingen hem verras-
sen met een vertaling van één van zijn
geliefde klassieke schrijvers, e('n mooi
oud bot'kk dat hij bij een antiquariaat
voor hem heeft gekocht. Dat gebaar
brengt de leraar aanvankelijk verschrik-
kelijk van zijn stuk, maar geeft ht'lIl na-
derhand de kracht om eindelijk eens te
'jtaau op de rechten die hij heeft. Thc
Browning Version is af cu toe een tikjt,
sentimenteel, m,tar als tijdsbeeld en
vooral als karaktertekening de moeite
waard.

Atb!:r/ Fi,me)' l'n Gr{'t<l Se.lcchi in
Th" BmI/mil/EZ Versioll

ROBROY
De geschiedenis blijkt de laatste maan-
den voor veel filmmakers een rijke bron
van inspiratie. Farinelli, De Vliegende
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f1ol1ander, :":osrradamus, Immortal
Bclo\"t'd, allemaal stukken aanschouwe-
lijke historie, goed of minder goed ge-
shugd, waar cen mens iets van op-
steekt. Rob Ro)' past in dat rijtje prima
thuis, De film speelt zich af in de acht-
tiende eeuw, in de Hooglanden van
Schotland. Robert Ror .\1acGregor is de
leider van een clan die het niet makkelijk
heeft. Om de leden van zijn gcmn'n-
schap roch de wimer door te loodsen,
leent hij geld van de .\tarkies van
.\1outrose. Het bedrag wordt echter ge-
stolen door de viIeme rechterhand van
dne edelman, Cunllingham. Het kost
Rob Rol,' de grootste moeite om het
recht te laten zegevieren, maar dankzij
de steun van zijn fiere vrouwen zijn clan
komt hij uiteindelijk, na een klassiek du-
el met Cunningham, als overwinnaar uit
de stijrd. Het verhaal is uitermate simpel
j;ehouden, met duidelijk omlijnde gren-
zen tussen goed en kwaad, Veel nuances

Tim Ru/IJ {'n U<1/1l Nee5(JIl ill Rob RtJ)'

h(~bhen de figuft'n daardoor niet, al weet
Tim Roth van Je doortrapte
CUllllingham toch een boeiende figuur
te maken doordat zijn hoofse manieren
en de pastelkleurige, glalll.ende kleren
waarin hij rondstapt, zo mooi contraste-
ren met zijn zwarte karakter.
Liam Neeson, hijna twee meter lang en
imposant in zijn gt'ruite kilt, is een pri-
ma, zij het één-dimensionale Ror. De
Amerikaanse Jessica Lange, al lang blij
dat ze eens een simpele HOUW mocht
spelen wnder 'de gebruikelijke neuroses
van ome twintigste eeuw" voldoet uit-
stekend als zijn VfOUW. De ademhene-
mende lokaties dot'n de rest: het Schots
verkeersbureau mag de lll.\kers van de
film wel dankbaar zijn voor zoveel gra-
ris publiciteit.

SNAKEEYES
Ahel Ferrara, controversiële regisseur
van o,a, de leer spraakm,lkende film
'Bad Lieutenant', laat in Snake [yes een
regisseur opdraven (gespeeld door
Harvey Keitel die van de Lieutenant ook
al zo'n melllorabel personage m.lakte),
die steeds meer verweven raakt met de
film waar hij aan werkt. De film gaat
over twee mensen die na een aantal jaren
huwelijk varl elkaar ver\"feemden, Ook
in het leven van de regisseur zelf voltrekt
zich et'Tl dergelijk drama, onder meer
doordat hii, nt't als de hoofdrolspeler uir
zijn film trouwens, verliefd wordt op de
vrouw die de vrouw in de film speelt, 't
Lijkt ingewikkelder d.lIl het is, want
Ferrara heeft van Snake Eye~ et'n sfet'f-

volie, emotioneel gehlden film gemaakt
die duidelijk aangeeft hoe moeilijk het
voor een kunstenaar, in dit geval een ci-
neast, kan zijn om de grenzen te rrekken

~
Alad"ml<l ell Hwr'}' I\.t"itd in SlIake cyes

russen zijn werk en zijn 'echte leven'.
.\1adonna, die de rol vall de HOUW in de
film van Keitcl speelt, revancheert zich
uitstekend voor haar verschrikkelijke af.
gang in 'Body of Evidcnce',James Russo
speelt haar film-echtgenoot.

SLEEPWITH ME
:"Jog een lief, romantisch tussendoortje
tot slot, In Sleep "'i(h Me speelt de
knappe roodharige Eric Srolz, deze
maand ook te zien in 'Rob Roy' en in
'Killing Zoe', één van de drie hoofdrol-
len, De andere man is Craig Shaffer, be-
kend geworden door zijn rol als de ou.
dere broer van Brad Pin in 'A River
Runs Through It', De vrouw die deze
twee gezworen kameraden uit elLur
dreigt te drijven is .'.leg Til1r, die wel is-
\vaar met de êén trouwt, maar intens be-
mind wordt door de ander, ;-':a een hele-
boel vieren en vijven, aardig in heeld ge-

\ftnr Eric Stol::, .'.'kg TiU)' ell Cri/iK S!Ja«(eT in
stc!'/! with me.

bracht doof{iat de hetrokkenen zelf
voortdurend met een VIdeocamera in de
weer zijn, knmt het tot een kon roman-
tisch inrermezzo tussen de vrouw 1,'11 de
vriend van haar man, maar het huwelijk
loopt er niet op stuk, De film moet het
voornamelijk hebben van de originele
vnrmgeving, want de intrige beklijtt niet
echt.

Lu,a,



"De kloof tussen arm en rijk 10
Engeland is groter dan die sinds de
Tweede Wereldoorlog ooit geweest Îs",
aldus kr;lntcbcrichten over de sociale
toestand op het grote eiland waarmee
wil" sinds kort door middel van een lUn-
nc verbonden zijn. De inkomensver-
schillen zijn daar inmiddels zo groot ge-
worden dat zelfs conservatieve lieden
zich verontrust afvragen of dergelijke
verschillen nog wel ten gunst" van de rij-
ken zijn.
De koopkracht van de rijkste 10 procent
van de bevolking is sinds de conservatie-
ven in 1979 aan de macht kwamen met
50 procent gestegen, terwijl de armste
10 procent van de bevolking er 17% op
achteruit ging. Engeland staat na Nieuw
Zeeland, als het gaat om landen waarin
de tegenstellingen tussen arm en riik het
meest toenemen, op de tweede plaats
van de wereld top-tien maatschappelijke
ongelijkheid.

Nederland neemt overigens een eervolle
zesde plaats in. \Voordvoerders van de

ENGELAND
Britse industrie waarschuwen, dat de
Britse economie bedreigd wordt als ge-
volg van de ongelijkheid. De groter wor-
dende, uit de maatschappij gestoten,
minderheid in Engeland betekent hoge
uitgaven ter ondersteuning van de maat-
schappelijk uitgerangeerden en uitera:ud
een toenemende kans op ontwrichting
van de maatschappij, waarmee niemand
gediend is. Ook met name de rijken niet,
wam die hebhen nog wat te verliezen,
hetgeen van de armen in steeds mindere
mate gezegd kan worden.

Wat een geluk dus dat wij sledlts op de
zesde plaats sta.ln, als het gaat om ver.
groring van de kloof tussen arm en rijk.
of moeten we zeggen wat een probleem
en wat een schande dat ons welvarend
Nederland op de zesde plaats staat als
her gaat 0111 de groeiende afstand tussen
mensen in on7.e maatschappij die heb-
ben en mensen die niet hebben. Een zes-
de plaats is immers toch nog relatief
dicht bij een eerste plaats: we zouden
onze handen dicht knijpen als we steeds

~~.~--=-

op die plek konden eindigen bij het in-
rern.ltionaal songfestival.
Onze economie trekt aan, de bedrij\'en
maken meer winst en, zo zou je zeggen,
dan zal bij het nog immer matigen van
de looneisen de werkgelegenheid toene.
men en langzaam maar zeker de, ook in
Nederland groeiende, kloof russen rijk
en arm wel afnemen. Of louden cr teke-
nen zijn die in een andere richting wij-
zen, in de richting van het Perfide
Albion? Zou bijvoorbeeld her afschaffen
van de basisbeurs voor alle studenten,
niet zo'n reken zijn? De kansen voor ar-
men op bijvoorbeeld universitair onder-
wijs zullen op papier wel niet verminde-
ren. En voor de wet blijft iedereen gelijk.
Dat geldt voor blank en zwart in
Amerika en voor rijk en arm in
Engeland en ook voor de jeugdige
Nederlanders nu en straks. Iedereen
houdt op papier dezelfde kans met
slechts één kanttekening: de werkelijk.
h~id van de maatschappij is nier van pa-
pIer.

Leun W'eeke
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Uit eell recellt onderzoek onder jOl/ge-
reil kWdm ndar l'oren dat er twee groe-
peil hestaan, llilllst ,lilde,,' stromingen,
die op het eerste gezicht I'er uitef'n lig-
gm. 111 Frije tijd ot tuf/-time zijn de zoge-
n,1<IlIIdereli-jfJllgeren bezig met het I'er-
kondigelI /'a/1 de "fJlijde l)(Jodschap".
01l(/er de lelts dat jezus Jr.'eftmet veel
z,mg en 1I11/ziekwordt de groep groter.
De EI'mlgelisd,e Omroep laat de sa-
menkomstell 0IJ TV aan het I'olk zien
11'/('tals //lotto wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst. Regelmatig laat /1/('11 een
imiil'idu getuigen d,u dankzij jezus een
eimi kW,111laan de jarenl,mge drugsl'er-
slaFing.

Een geheel andere groep z;;n de )'uIJIJen
waarl'an Illt blijkt dat hUil gedrag reeds
0IJ de middelhare school "q;illt.
Vand.:wr d,lt, wamleer parlements/!er-
kiezingeIl op die scJmlen worden nage-
speeld, de VVD doorgaam als grootste
U'iml,J,lT lIit de bus komt. Alen is er kell-
Iielijk van ol'ertuigd liJ de stlldie ollmid-

Zandloper
Dit keer weer eens een zandloper waar-
van elk woord oestaat uit dezelfde lee-
ters als het voorgaande, ('{'rHmin één en
daarna plus één letter.
De omschrijvingen luiden als volgt: 1-
kerven (8 letters), 2-slangegcluid (7), 3-
bijdehande (6), 4-kweker (5), 5-theorie
(4), 6-hert (3), i-nom (2), 8-klinker (I),
9-plus (2), lO-schrijfgerei (3), II-wonel
(4), 12-tepel (5), 13-kindervermaak (6),
14-11itwassen(7), 15-sputt('ren (8)
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delfijk te be/mren tot de halJp), {eli'.
HJIIS 'Viegel zei vroeger altijd dat jOllge-
rel/ socialist ziJn, maar als ze wat ouder
wordelI ell meer l'erstalld krijgen, toch
//Iel lid 1'<111de VVD u'orden. D,lt is dlls
radic<1algeu'ijzigd.

Zoals gezegd lijkt het dat deze twcc
gmepen mijlen I'er lIileell liggen. Doch
op enige afstalld hekeken is er een OI'er-
/!Cllkomst wailr je eigenlijk heel trellrig
1'<1/1wordt. Ddt is een lel'emstijl /liet pri-
lII.,;r het persoonlijk heImIg. In de jaren
tU'lIItig zei Koos Vorrink, als leider /!<1n
dl.' georgmliseerde arheiders jongeren:
"Ht'f strel'en is eell ide<1alener samel/fe-
I'illg, waar trouw eli kall/eraJdsd1<1p,
waar gt'IlU'clIsc!Japszin elI solidariteit de
hoogsle gebodcJI zip'. "

De reli-jongeren lIemen geel:t,'I.'I/()(!gl.'l/
//Iet af/el.'l1dit tijdelijk I'ablij op deze
a,l"ie. 1/11/1{el'ensdoel is, en ililr //lOT/ft
dl/es ail/I onderKesc!Jikt gem,I,lkt, 0111

,foor jezus 'Jet eeuwige lel 'eli te I/erkrij-
gen, De )'uppen ziclI dit korte lijdelijke
hest<1,lII<1lseell ~egl.'/'{'lIl(Iaarje U,lIImoel
genieten, dlls ptuk de dag. HIIIl stre/!C1Iis
eell hoge persoonlijke 1l'e!l'd,lrt,

lil beide groepelI trekt men zich lerug op
eigen terrein. De dnder, die niet tot lm/1
territorium wil of kdll hehorell, besla,lt
ee/l/!oudig /liet, Gemeenschapszin en so-
lidarileit komen l1iet I'oor in /)//11 OPI',11-
tingelI.

Cor Ollt.

Vijf Voor Afrika
Woemdag 19 april j.l. werd in Het
SO('terijn te Amsterdam h(,t startselll ge-
geven vuor de campagne Vijf Vuor
Afrika.
Vijf organisaties, flivos, \X'ercldwinkels,
S~, Fair Trade Organisatie en INZET,
hehnen zich tot Joel gesteld om ieder op
zijn eigen gebied de sociaal-economische
situatie in Afrika te verbeteren.

De Vijf bundelen hun krachten om de
Nederlanders bewust te maken van het
positieve dat Afrika te hieden heeft.
De Vijf willen zich vooral richten op het
steunen van de kleine Afrikaanse onder-
nemers. Door hier Afrikaanse prodllk-
ten op de markt te brengen en
~ederlalldse investeerders warm te krij-
gen \"OorAfrika hopen de vijf de positie
van deze Afrikaanse ondernemers struc-
tureel te verbeteren, Zo worden er pro-
Jukten vonr een eerlijke prijs ingekocht
(Fair Trade Organisatie) en weer ver-
ko..:ht lil :-.J"eJerland (o.a. via de
\'\'ereldwinkels),

Tegelijk met de officiële ondertekening
van het tweejarig samcnwerkin~sver-
hand was er ook Je presentatie van de
campagne-cd \Vat voor wereIJ en een
door Frits Spits ingesproken radio-single
waarin hij oproept de campagne te steu-
nen,
\Iet de ~wingenJe mini-cd van de
:\'ederlands-Afribanse band de Kuni
Kids wil Vijf \'oor Afrika ook het jonge-
re puhbek hereiken. De Kuni Kids zullen
optredens verzorgen door heel
Nt'JerianJ.

De door de fair Trade Organisatie
geïmporteerde projukten zijn te koof, in
de Fair Trade shops en Wereldwinkc s,
De mini-cd \Vat voor \\'erdd vind je
daar ook, maar hij ligt ook gewoon in
de pbtenmak.

Hl/go de Kruijff



.!\lijn land in de mist
Mijn hart in de greep
van de vorderende dood
die ik al zo vaak beluisterde
in al zijn zachte openbaringen.

Levenmet verandering

Veranderingen in on, leven ma-
ken we allemaal voortdur",nd
mee: kleine of grote, weinig op-
vallen,le of diep ingrijpende, zelf
gekozen of ons overkomende ge-
beurtenissen. En of we ze nu als
positief (huwelijk, gebuurtl.'.
nieuwe haan) of negatief ("hei-
ding, >terfgeval, ontslag) en'a-
ren, vrijwel 'lltijd gaan we door
een aantal dl.'zdfde fasen in zo'n
\'CranJeringspnxes, De organi-
satieadviseurs ell trainers Sabin.\
Spencer (Eng.) enJohn Adams
(VS) schre\'en ,'r een praktisch

dl.".In dl."w~'I'k HlOr zijn dood-
terwijl hij ,amen met een vriend
experimenteerde met speed-
OI\l';[nnden nog 12 gedichten,
die een maand later in dl."gevon-
den volgorde werden gepuhli.
(;eerd als 'De laMST",gedi,htl'n'
(no\'emh",r '77). Een vierde bun-
del 'Puezebel'st" nog gebeel
persklaar gemaakt door Jmie
T'llooft. ver"h",,,,n pustuum in
1978 (alk bi, .\lanteall,lIrllssel).
Later werden nog uitgehracht
'Verzamelde gedichten' (Bru,sc!.
1981) ",n '\'('itboek' (Borgerhout,
1984). De voorg;wnde gegevens
zi,n ontleend aan \X'nerberghs
uitvoerige verantwuurding bil
dete nieuwe bundel, die 68 van
de 256 tot nu tol."niet gepubli-
ceerde gedichten hevat. alsnll'd~'
een pa,\r fOIO'S,een hanJ>ehrift
en l'en negental eigen grafschrif-
ten, waar\'an de 1;J;Jt~leluidt:
Zeil ~'o",ihij zijll IJ,'diciJll'1/ maf
"1/ is h"II/Ul"/ gCI'o/gd ill '/ grill.
Kiet minder rYJX,renJ, en tevens
meer getuigend van d•.•grote
poëtische gaven die Jotie
T'Hooft oczat, i, het hier afge-
drukte gedicht '.\lijn land in de
mist' uit dele indrukwekkende
bundel.
Jotie T'Hooft: In bossen op een-
zame plekken. Houteki",t, .
Antwerpen - Baarn 1995.99
blz. gcm, f 29,90. {I'S)

onder dezelfde titel, met de S;l-
menstdling waarvan de dichter
hczig was toen hij stierf.

Tildens l.ijn leven verschenen er
m,wr twee bundels:
'Sdueeuwlandschap' (1')75) en
'runkin-erdriet' (1976), welke
1~1a!s{eleven h~'rdrukken bekcf-

Bijna twintig jaar na de vroegtil-
dige Jood van de hekende dich-
ter en cultfiguur Jotie T'Hooft
(1956-1977) is cr nog altijd
vraag naar zijn kennelijk IITr

Jansprekende poëzie, Dit I'oor-
j;wr bra(;ht de Antwerpse uitge-
verij Houtekiet een nieuwe bun-
del Uil, getiteld In hussen op een-
zame plekken, De grotendeels
niet Cl'rJer gepubliceerde gedich-
ten w'uden geselecteerd door
Jotie TIloofts s~'hoonvader en
uitgever Julien Wnerbergh, die
Je nalatenschap heheert. De ge-
dichten werden voürnamelijk ge-
schreven in 1976 en 1977 en ze
waren bedodd voor een bundel

Jotie T'Hooft

De reis niet tot het eÎnde moeten maken,
na deze beker, niet een volgende.

Het veld heeft ogen,
het woud heeft oren.
Ik wil zien, zwijgen en horen
hoe het menselijk verhaal
voortdurend wordt verteld.

III

In het westen verzint de zon
een bloedig einde voor de dag
die ik weer niet ,"'uilenkon,
Duisler besluipt de struiken.

Over het landschap keren vogels
weer naar hun vertrouwdc struiken.
V/ij slechts naar gehuurde imizcJl
(waarrond. in de bedauwde tuinen,
de doden liggen onder gras)
en horen hoc de tijd vreet
aan om: sterfelijk karkas.

fMir T'lfo()11

en verhelderend hoek over.
Onl<lng, "",rscheen Je
Nederlandse vertaling: Op de
stroom van verandering-
\Verkboek voor persoonlijke
ontwikkeling.
Bijna Je hdfl van hun bock be-
steden de auteurs aan een leven-
tal door hen ondasch,'iden ver-
and",ringsfa,en, t'" weten:
I. Cl'vod \'Oot onwerkclijkheid,
2. Rdariwren en ontkennen,
J. De put,
4. Het verleden losl'llen,
5. Onderzoekl.'n van je moge-

lilkheden,
6. Zoeken n;l,lt lin erl hcleke-

nis.
7. Integratie.
In aparte hoofdstukken worden
van elke fase de kenmerken uit-
eengczet. hoc ie hulp ",n steun
kunt vinden, ll(}e je vragen Stelt
aan jezdf en daadwerkelijk klei-
n", stappen kllnt zetten op de
weg na.lr ht'tSlel van ",senwi(;ht.
Door hewu't stil te staan bij
jouw proces en elke fase daarin.
zul je hij \'o!l-'ende veranderingen
in je lel'en ,aken eerder hnk",n.
m'n en heter kunnen hanteren.
Het derde l'n Iaat,!e deel van het
hoek ocvat een keur aan prakti-
sche wenken. nuttige vaardighe-
Jen en tips voor het kven met
veranderingen, maar ook hoofd-
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stukken over de rol van -meer of
minder hewuste- overtuigingen,
gelOndheid en stress, het belang
van l'l'n positieve instelling en
van een doel in je lel'en. Voor
val mel/s£'/I is eell illf{rij/Jelllie
f'erJIIJeri'lg dml ook de a,mlei-
dillg tot !Jet oll1lkkh'l/ o( her-
u/ltdekh'l/l1i/1I !Jet Wi/re doel
VJII hUlliel'ell.
\Iede door de verduidclijkendl."
tekeningetjes, (Ie vele praklijk-
voorheelden en de eenvoudigl"
leeshaarheid een prima (desge-
wenst zelfwerk-) boek.
Sahina A. Spencer en John D,
AJams: Op de stroom van ver-
andering. Ankh-Hermes,
Deventer 1995, 1SS hlz. f 39,50
(FS)

Patagonië

Ook nll'nsen die geen idee heh.
hen WJJ[ I'Jragonië ligt kennen

vaak de n;l;lffi, als naam van een
land dar in elk gt",'al ver weg is
en WJar dingen gebeuren die an-
ders zijn dan hier. !'\iet voor
niets begil}[ Drel' I'eremans zijn
Verhalen uil de t:ncydupcJia
Palagonica met: Ik weet !Jet wel,
/'JtJgIJllië Izgt Iweml. 0/ tell-
millste, mell kJ1/ het met ee'l
beetje (Jnras;/' ill elk doodge.
WOOIImense>lhoo(d I'erpl"atsell
>ld,lr welke plek dd/! ook.
Er is hl'cl WJt afgefantascerd
owr Patagonië, en het is aardig
dat het hoà begint met een
hoofdstuk over l'l'n fantast: de
koning van Patagonië. Dat WJS
een Fransman in de vorige eeuw,
die in 1~60 een heuse grondwet
voor ~Aurac,mië en Patagonië"
atlondigde. Nog get:n jaar later
was de koning gearresteerd door
de Chilenen. Deze laat>ten had-
den zich nooit I"eel aangetrok-
ken ,'an het land in het zuiden,
maar vonden dit wat vcr gJJn.
Hl't bt~k staat vol van ,'erhalen
over de mensen die op één of an-
dere wijze door het onherherg-
zame Lmd onderaan Zuid-
Amerika gefascineerd \\'\'rden.
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Van ~laggellaan en Kapitein
Cook tut en nll't Bouciewijn
I~iich. "'ekende reisverhalen-
schrijn'rs als Chatwin en
Theroux komen aan het woord
evenals de ontdekkingsreizigers
met hun verhalen over reUlen en
rampen.
Voor wie in lijn of hJar Stoel
gmag op reis gaat en over een le-
vendig I'oor~tellings\"l.'"rmogen
heschikt is Verhalen uil de
Encydopedia I'atagoniea een on-
misbaar boek. Verzinsel~ over
het onhekende land worden on-
deruit gehaald, maar er hlijft ge-
noeg over om Patagonil' voort te
laten hestaan in de eigen LllltJ.
sic. tiet blijft heel VCf Iwg en er
zijn ongelooflijke dingen OVCT
verzonnen.
Vour ue ware liefhd,her is een
lange literatuurJil~t !<ocgevoegd,
zodat u zich stof tot wegdromen
kunt verschaffen voor de vakan-
tie. Of gaJt u naar Patagonië?
Dree PCTeman~:Verhalen uit de
Encydopedia l'ataguniea, deel 1.
De Prom, Raam 1995.1115 blz.
/34,50. UM)

Tantra-wijsheid

In dl' afgelopen titfl jaar hracht
Ser\'ire hijna even lO,'e1l' vert.
alingen uit V,Ul hoeken van
Chügram Trungpa. Ruim een
jaar na l-ijn gt"hoorte in 1940 in
Ou,t-Tibel, werd ChiigYJm
Trungpa herkend als een belang-
rijke tiilkll, een geïncarneerde
verlichle kraM, Onmidddlijk
werd ge~tart met een inten,ieI'C
opleiding in de theorie en de
prJktijk van de b~Jdhistische
leer. Op l-ijn achr~te werd hij tot
novice-monnik gewijd en als Ill-
jarig was hij doctor in dl."theolo-
gie. [n 1959 oTltsnJpte Trungpa
tefllauwernouJ aan ge\'Jngenne-
ming hij de Chine~e inval in

Tibet. Naar India gel'lucht be-
noemde de DalJi LJma hem als
,pirituccl raadgever van een
,cho,,1 voor jonge Lama \. [n
I%3 ging hil in Oxford vergelij-
kend..: gtllhdit"nstweten,chap-

pen, filosofie en heeldende kunst
studeren. Na de stichting van
een meditatiecentrum in
Schotland ('68) en een ,lfgezon-
derde retraite in Bhutan ('69)
werd hij leek, trouwde een
Engelse vrouwen vertrok met
h'lilr naar de VS in 1970, waar
hij in 1987 overleed.
T rungpa gaf honderden cursus-
sen in Amerika, Canada en
Europa en stichne in 1974 het
Naropa Instimte, de enige er-
kende boeddhisti,che universi-
teit in dl' VS, De neerslag van
zijn Shamhhala-trainingspro-
gramma (mediratieheuefening
vanllit een wereldlijke I'isil.")is te
vinden in zijn glasheldere en hui-
tengewoon inspirerende hoek
'Shamhhala, Dl."Weg van de
Krijger'
(l9R6). De hier ook eerder he-
sproken vi~ie van Trungpa op
'liet TihetJame Dodenbock '
(1991) wordt al evenzeer geken-
merkt door een grote tol'ganke-
lijkheid. Dat geldt minder 1"00r
de jongste uitgave Rei~ londer
doel, gebJseerd op et'n reeks le-
zingen ~an TTllllgpa in 1974
owr de tantra-wijshcid van de
ROl'ddha. WJt moeilijkt"r maar
eWIl b"l'iend i~ hel te lezen over
deze niet-godsdienstige benade-
ring \'an ecn a:lntal spirituele za-
ken zoals het rnand'llJ.principe,
meditatie, visualisatie, inwij-
ding, magie, hewll~twording van
de energiL'ën in jezelf l'n de tan-
trische rei~.
Chiigyam Trungpa: Rei~ zonder
doel. Sen'irc, UITecht 1994. 160
hit. gei11.f 34,50, (FS)

De Dagdromer

In Italië werden hinnen korte
tijd twintigduizcnd eXl'mplaren
vJn De Dagdromer verkocht aan
volwassenen, Ik ,eh rijf met 11:1-

druk "volwassenen" omdat de
Engel~e schrijver bn :\IcEwan

dit bock presenteerde ;lJSzijn
eerste kinderhoek.
In De Dagdromer hlikt dt"
hoofdpersoon, Peta Fortuin, te-
rug naar lijn dagdromen uit de
tijd d'lt hij tien jaar oud wa,.
Peter vorml met ZiPl \'ader, UlOe-
der l"n zusje een heel gewoon ge-

zinnetje .. \laar als Peter zich le-
rllgtrekt in zijn eigen gedachten-
wereldje gebeuren er de meest
fantastische dingen: hij overwint
z'n angst voor het rotjoch van de
"hooi, kruipt -lecterlijk- in dl;
huid van een kat, hij omma,kert
een inhreker, wordt weer bahv
en krijgc mot met de poppen \:an
zijn lUsje.
Een heerlilk boek mer een knip-
oog naar onz<' eigen, rnisschil."n
all"Crgeten, kugd waarin we '-elf
nog dagdroomden.
lan :\leE wan: De n'lgJrumer;
De Harmonie, Am~terdam
199.~, 10.~hb f 22,-';0 (EK)

Erika J.:.ri;t
joall !l1erells

Frank Spodstra



SPIEGELEN
Onlangs kwam ik, zappend, terecht in
een programma over onnvikkelings-
werk. Een blanke vrouw vertelde de in.
terviewer het volgende verhaal. Ze had
foto's gemaakt van de kinderen uit haar
klas en deze opgehangen. Ze vroeg de
kinderen aan tc wijzen wie wie was. Alle
kinderen wisten aan deze opdracht te
voldoen, maar opvallend was dat geen
van de kinderen wist hoe ze cr zelf uitza-
gen, ze wezen dan ook niet naar zlchl.clf,
hadden bij hun eigen gezicht geen naam
te noemen.
Ik vind dit bijwndn. Vooral omdat de
kinderen tussen vijf en tien jaar oud wa-
ren. Ik vroeg mij af wat dit voor hen be-
tekende. Een spiegel geeft iemand een
gezicht. Hel is het beeld waarvan je weet
dat dat her beeld is d;H anderen zien .lls
ze naar je kijken. Her is ook het beeld
waarbij je denkt: 'Dat ben ik. Zo zie ik
cr uit.'

Wat gebeurt er met je als je nuuit een af-
beelding van je gezicht te zien krijgt?
Ontstaat er dan evenzogoed een
'zelfbeeld, want daarover gaat het?
Waarscbijnlijk wel. Een kind leert dar
het het lichaam, waarmee het in de om-
geving handelt, mag beschouwen als
'mijn' lichaam. Dat veronderstelt al een
soort van centrum in het denkpatroon
van her kind. Als het 'mijn' kan denken
en zeggen, is er ook een 'ik', hoewel een
kind in het begin van zijn denkend leven
zichzelf bij naam noemt (en mischien
daarom ook nog 'zijn' gebruikt in plaats
van 'mijn'). Het vereist een bepaald

mentaal inziçht om tot het woord 'ik' te
kunnen komen.

Toch is het anders, denk ik. Het heeft
met identifîçeren te maken, met 'je-zelf
cen identiteit geven'. Ik denk dat mensen
die hun gezicht nooit hebben gezien an-
dere identificaties (identiteiten) maken.
Die identificeren zich meer met hun ge-
hele lichaam. Waarschijnlijk zullen ze
ook anders ant\voorden op de vraag
waar ze her centrum in hun lichaam er-
varen. Ze zullen misschien antwoorden
dat het in hun borst of buik ligt. Ze zuI-
len zehr ook aangevcn dat hun handen
en voeten belangrijke delen zijn van het
zelfbeeld . .\.tensen die \veten hoc ze cr in
hun gezicht uitzien, zullen, wanneer ze
aan zichzelf denken, aan hun gezicht
denken. Zij ervaren hun identiteit, hun
zelfbeeld waarschijnlijk in hUil hoofd,
tussen de ogen.

Is dit alles belangrijk? Misschien nier
wezenlijk. Voor iederet'Il gddt dat hijlzij
met het ouder worden meer en meer
wordt mt'egenomen door het denken
van de hersenen, waarin her ik-centrum
als een vast gegeven, als tegelaar de
sçepter zwaait. Het maakt feiten lijk niet
zo uit wat de kenmerken van het ik-
beeld zijn. Of iemand zichzelf nu ziet als
x of als y, hij zal zeggen dat hij x is, of y
en met zr"n denken 7.al hij de belangen
van x, 0 y behartigen. Het ik-denken
zal wel steeds aan lichte veranderingen
blootstaan. Wc passen ons aan, wc her-
definiëren ons-zelf steeds een beetje,

Raadslieden - waar en wie

soms heel rigoreus, maar altijd met een
ik-beeld in het centrum.

Belangrijk is wd dat zelf-definiëring kan
worden versneld. Bijvoorbeeld door een
spiegel. ,\lensen reageren op hoc ie er
uitziet. Als je in de spiegel zelf kunt zien
hoe je er uitziet, begrijp je heter waarom
je omgeving reageert zoals ze reageert. Je
kunt je beter verplaatsen in de positie
van een ander. Dat geeft voordeel. Het
wordt ook eenvoudiger om iets aan je
zelf te veranderen, wat dat ook moge
zijn. Een spiegel leert Je om naar 'je zelf
te kijken'. Hiermee bedoel ik dat je leert
om jezelf als ohject, als ding te zien.

Tot nu toe heb ik her alleen nog over ui-
terlil'ke zaken, immers de spiegel vertelt
je a leen iets over hoe je er aan de bui-
tenkant uit ziet. Voor innerlijke kenmer-
ken kun je je eçhter ook spiegelen. Ik
denk dat de meesre gebeurtenissen in je
teven een soort spiegel kunnen zijn voor
wie je innerlijk bent. Door die gebeurte-
nissen te hestuderen leer je wie je zelf
hent. Wat geheurt er, wie zijn er bij be-
trokken, wat doet elk en waarom, en
waarom reageer ik zoals ik reageer.
Zulk onderzoek kan schokkend zijn, net
zoals het voor de kinderen schokkend
was toen ze hun eigen gezichten te zien
kregen. Je zult er maar achter komen dat
je toch eigenlijk minder mooi en aardig
bent dan dat je 7.elfdacht.

Net zoals je aan een spiegel voorbij kunt
gaan, zonder cr in te kijken, zo kan lIlen
ook het leven lewn en geen dieper zelf-
inzicht ontwikkelen. Die keuze heeft een
ieder. En het is goed dat die nijheid er
".
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