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DRUGS OP DE KAZERNE
In de media wordt op dit moment veel aandacht besteed aan het drugge-
bruik onder militairen. Vooral de kazerneplaats Seedorf is mikpunt van
veel reacties. De helft van alle soldaten in Seedorf zou harddrugs, met name
XTC, gebruiken. Er wordt niet alleen gebruikt wanneer de mensen vrij zijn
en uitgaan, ook onder diensttijd zou er regelmatig gerookt en geslikt wor-
den. In de krant wordt gesuggereerd dat het gebruik flink zou zijn toegeno-
men als gevolg van het feit dat de soldaten beroepsmilitairen zijn en geen
dienstplichtigen. 'Ze zijn lager opgeleid en gebruiken vaker drugs', aldus de
officier van justitie Van der Krabben in de Volkskrant (3-7-96).
Een tweede verklaring luidt dat het komt door de nieuwe verblijven van de
jonge beroepsmilitairen. In de nieuw verblijven worden de BBT-ers nauwe-
lijks gecontroleerd. In een vakblad voor officieren werd onlangs juist een
pleidooi gehouden voor intensievere begeleiding en voor controle. 'Omdat
velen de vrijheid en verantwoordelijkheid niet aankunnen', aldus de officier
in de Volkskrant.
In een artikel uit de Volkskrant van 23 juli 1996 wordt een derde verklaring
genoemd. 'Het groepsgedrag, de macho-cultuur en het niet voor elkaar on-
der willen doen dragen bij aan het verslechteren van de sfeer op de kazerne.
Dit, gecombineerd met het te weinig controleren, zou het gebruik doen toe-
nemen', aldus de rechtbank in Arnhem.
De vraag is wat defensie aan het gebruik van drugs op de kazerne gaat
doen. Er wordt gewerkt aan een beroepscode die door iedere militair moet
worden onderschreven. In die code wordt duidelijk gemaakt dat in het leger
drugs ontoelaatbaar zijn. Betekent die dat al degenen die gebruiken ook
zullen worden ontslagen? Vooralsnog geldt dit niet, de militaire kamer van
de rechtbank heeft tot nu toe alleen celstraffen uitgedeeld. Maar er zijn ge-
luiden te horen die voor ontslag pleiten. VVD-kamerlid Van der Doel is een
voorstander van ontslag bij gebruik. En, 'Nu het een beroepsleger is gewor-
den kan ook gemakkelijker met ontslag worden gedreigd', verkondigt een
woordvoerder van defensie in de Volkskrant van 23 juli jongstleden.
Onze mening is dat met ontslagen het paard achter de wagen wordt gezet.
Het is werkelijk in niemands belang om langs deze beleidslijnen te hande-
len. De gestrafte militairen zijn er niet mee gebaat omdat ze terugkeren in
een samenleving die niet op hen staat te wachten. Het zal zowel voor de sa-
menleving als voor de personen in kwestie moeilijker worden.
Defensie zelf is er ook niet mee gebaat. Officieren en onderofficieren moe-
ten er op toe gaan zien dat er niet wordt gebruikt. Dit brengt hen in een
moeilijk parket: het controleren van privé-vertrekken en bezigheden in de
vrije tijd vormt een inbreuk op de privacy van de werknemers.
Voorts wordt ook het zoeken naar geschikte kandidaten moeilijker. Wie te-
kent er nog voor defensie als geen gebruik mag worden gemaakt van mid-
delen die op dit moment door jongeren als algemeen geaccepteerd worden
beschouwd? U mag het invullen.
Er is nog een ander bezwaar. Wat gaat defensie doen met alcohol? Is alco-
hol geen drug? Of komt het, na het matigingsbeleid, nu ook onder de noe-
mer 'ontoelaatbaar' te staan?
Kortom, wij denken dat verbieden en controleren niet werkt. Wij denken
dat het juister is om meer aandacht te besteden aan de kant waar het motief
ligt. Waarom gebruiken mensen? Kunnen wij op persoonlijk niveau men-
sen sterker maken, zodat ze minder behoefte zullen hebben aan drugs? Wij
opteren niet voor controleurs, maar voor goed getrainde begeleiders.
Mensen die willen luisteren naar de problemen waarmee veel BBT-ers zit-
ten. Want het zijn de problemen waardoor ze naar drugs grijpen.
Maar waarom kan defensie dit zelf niet bedenken. En: heeft defensie geen
maatschappelijke verantwoordelijkheid? Zonder de krijgsmacht nu als "de
school voor de maatschappij" te gaan zien kan men bedenken dat defensie
jongeren wel kan helpen weer met twee benen op de grond te gaan staan.
Daarmee worden ook belangrijke waarden in de samenleving verdedigd.
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JE HOEFT GEEN ZEEUW TE ZIJN VOOR
DE MARECHAUSSEE IN TERNEUZEN

Zeeland lijkt voor veel Nederlanders ver weg en "Terneuzen", gelegen in Zeeuws-Vlaanderen, al helemaal. Dat dit
noordelijke stukje Vlaanderen wel degelijk bij Nederland hoort hebben we de laatste tijd gemerkt. Vroeger stonden
wel eens smeuïge stukjes in de krant over de pornowinkels in Sluis en Hulst en winkels geopend op zondag (ter ge-
ruststelling stond er dan bij; "speciaal voor de Belgen"). De laatste tijd komen drugshandel en drugstoeristen, voor-
al uit Frankrijk, ter sprake. Een dag na onderstaand gesprek stond alweer een groot artikel in de Volkskrant, ge-
sprekken met plaatselijke winkeliers en de politie in Terneuzen. De KMar werd daarin niet genoemd, maar heeft in
dat criminele geheel wel degelijk steeds meer taken.

De Groninger:
Commandant van de brigade Terneuzen
is kapitein K. van der Molen. Hij vertelt
over zijn lange loopbaan bij het Wapen
der Koninklijke marechaussee, over wat
hij zo al heeft meegemaakt (nu al ge-
schiedenis voor veel jongeren) en over
het werk van nu.

Kapitein van der Molen blijkt oorspron-
kelijk uit de provincie Groningen te ko-
men. Hij is in 1960 bij de KM ar geko-
men en heeft de opleiding in Apeldoorn
gevolgd, waarna hij, zoals gebruikelijk
was, op een wachtbrigade werd ge-
plaatst. Voor hem werd het de brigade
Soestdijk.
"Je kwam aldaar tot rust en kreeg van

de wachtcommandant een soort voort-
gezette opleiding. Tevens leerde je tij-
dens het werk aan een paleis poort om te
gaan met allerlei functionarissen.
Daarna werd het de brigade Ijmuiden,
Nieuwe-Schans, Delfzijl en, na de oplei-
ding tot onderofficier, als wachtcom-
mandant weer terug naar de brigade
Soestdijk. De functie van wachtcom-
mandant werd als positief ervaren,
vooral de begeleiding van jonge mare-
chaussees van de paleisbrigade. Door
een tekort aan jong personeel moesten
de oudere marechaussees nogmaals voor
een periode terug naar de wachtbrigade.
Veel ouderen en dus bekenden kwamen
weer terug in de groep en zo konden de
ervaringen en begeleiding worden voort-
gezet.
Bij de verplaatsing naar de brigade
Soestdijk volgde in 1968 een verhuizing
van Delfzijl naar Soest in de veronder-
stelling na ongeveer drie jaar terug te ke-
ren naar het Groningse land. Na allerlei
pogingen was er geen plaats in het
Noorden en werd het een verplaatsing
naar Soesterberg. Ik ben in Soest blijven
wonen en woon daar nog steeds: je
vrouwen kinderen wortelen daar, ook
al blijft er veel onzekerheid door ver-
plaatsingen.
Je verhuist niet meer als je samen over-
een bent gekomen om voor goed in
Soest te blijven wonen."

"Na de opperwachtmeestercursus werd
het wederom Soesterberg en in 1985
kwam er een uitdaging: overplaatsing
naar de Staf KMar Den Haag. Aldaar
werd je geconfronteerd met zaken als
o.a. economisch beheer, financieel be-
heer en automatisering. Door deze erva-
ring kijk je geheel anders tegen deze or-
ganisatie aan. Het was heel interessant
om te zien hoe procedures in werking
gaan en om in een andere wereld dan de
algemene politiedienst of grensbewa-
king te zitten. Men ziet wat meer van het

Kapitein van der Molen
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beleid en de andere kant van de proble-
men. Iedereen die leiding gaat geven
moet eigenlijk een districts- of staffunc-
tie gehad hebben."

"In het district Utrecht werd het een
functie bij het Bureau Uitvoerende
Dienst, waar de functie van Hoofd
Uitvoerende Dienst op dat moment
vacant was. Als adjudant-onderofficier
werd ik toegevoegd aan die functie en
heb ik die functie gerund tot er na 21/2
jaar een nieuw Hoofd kwam. Dat was
een vrouwelijke officier, met wie ik heel
prettig en positief heb samengewerkt.
In 1991 kwam de benoeming van offi-
cier bij de KMar in de rang van eerste
luitenant in de functie van Commandant
Afdeling Grensbewaking te Terneuzen.
In 1994 volgde de benoeming als kapi-
tein in de functie van brigadecomman-
dant Terneuzen."

• De Groninger in Zeeland:
"In het Zeeuwse land voel ik me thuis,
het landschap, de bewoners en ook in
het werk in de scheepvaart, grensbewa-
king/mobiel toezicht vreemdelingen.
De bevolking van Zeeuws Vlaanderen is
anders dan in Walcheren, Beveland of
wat voor gedeelte van Zeeland ook, ze
zijn veel Bourgondischer. Ik heb voor-
treffelijke contacten opgebouwd met het
Openbaar Ministerie in Middelburg,
Regiopolitie Zeeland en Het Bestuur
van de 7 gemeenten en uiteraard met de
Belgische politie en Waterschout. Bin-
nenkort ga ik met Functioneel Leeftijds-
ontslag (FLO) en komt er een einde aan
het weekendhuwelijk en het prachtige
werk. Voor mij is mijn verblijf in
Zeeuws- Vlaanderen een fantastische tijd
geweest."

• Over de BBT -ers:
"Op de brigade Terneuzen zijn 43
wachtmeesters geplaatst, waarvan 14
wachtmeesters als BBT-er. Ook hier ligt
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voor de leiding van de brigade een taak
weggelegd om deze BBT-ers te begelei-
den. In de eerste plaats in het werk van
de KMar en in de tweede plaats met wat
te doen na het einde van hun contract.
Vier wachtmeesters hebben een aanstel-
ling gekregen bij de politie Zeeland en
één wachtmeester krijgt vermoedelijk
een aanstelling bij de politie Amsterdam
(een andere baan vinden valt niet altijd
mee). Wij stimuleren en begeleiden de
wachtmeesters dan ook om te gaan stu-
deren en zich niet alleen te richten op
een BOT-contract bij de KMar. Enkele
wachtmeesters zijn begonnen met een
schriftelijke cursus HBO.
Sommigen zijn bezig een baan te zoeken
en willen eerder bij de KMar weg terwijl
hun contract nog niet is afgelopen. Door
de organisatie is in die wachtmeesters
BBT-er geïnvesteerd (o.a. opleiding, kle-
ding, materieel) berekend over hun con-
tractperiode. Het zou reëel zijn om, als
men zijn contract niet uitdient, een ge-
deelte van de investeringskosten terug te
betalen.
Het ligt voor de BBT-ers ook niet voor
de hand om automatisch over te gaan
naar de politie. Zij moeten solliciteren
en worden opgenomen in een selectie-
procedure.
Het voordeel is dat een BBT-er bij de
KMar ervaring heeft opgedaan in het
politiewerk en dat de opleidingskosten
voor de politie worden verlicht o.a. door
vrijstelling voor bepaalde vakken en dat
ze eerder inzetbaar zijn."

"Er zijn natuurlijk veel meer vrouwen bij
de KMar dan vroeger. Ik verwacht wat
betreft het werk bij de brigade Terneu-
zen qua inzet van een vrouw net zo veel
als van een man. Bij de brigade Soester-
berg indertijd werkte ik voor het eerst
met vrouwen bij de KMar. Natuurlijk ga
je met de een makkelijker op patrouille
dan met de ander, maar dat is met man-
nelijke collega 's niet anders. Ik heb nooit
problemen gehad met de aanwezigheid
van vrouwen bij de KMar. Ik heb dat al-

Terneuzen, grensplaats

leen als positief ervaren. Op de brigade
Terneuzen werken momenteel vier vrou-
welijke wachtmeesters, waarvan er twee
BBT-er zijn. Zij worden volledig door
iedereen geaccepteerd. Zij zetten zich
volledig in en hebben het volgens mij in
het Zeeuwse goed naar hun zin."

• Over de relatie met de
lokale politie:

"De taken van de KMar Terneuzen zijn:
grensbewaking, het Mobiel Toezicht
Vreemdelingen en grensoverschrijdende
criminaliteit. De grensbewaking ge-
schiedt o.a. in het havengebied van
Terneuzen, Walsoorden en de Paal door
de grensbewakingscontrole uit te oefe-
nen op de zeeschepen. De grenspatrouil-
les vinden plaats in het havengebied,
doch ook langs de gehele kust van
Zeeuws-Vlaanderen, alsmede de zuidzij-
de van de Westerschelde.
In het akkoord van Schengen is Ter-
neuzen aangewezen als een buitengrens
van Nederland.
Het Mobiel Toezicht Vreemdelingen ge-
schiedt over een strook van 65 kilometer
langs de grens met Belgie. De controles
vinden plaats in de vorm van steek-
proefsgewijze, gerichte controles in het
achterland, waar kan worden vastge-
steld dat de vreemdelingen uit het bui-
tenland (België) zijn gekomen.
De centrale aansturing van het KMar
personeel belast met het MTV geschiedt
door de Minister van Justitie, die ook
zorg draagt voor de afstemming met de
Korpschefs van de betrokken politie-re-
gio's. De operationele aansturing ge-
schiedt vanuit de Staf, district en in
Zeeland, de brigade Terneuzen.
Bij aantreffen van illegale vreemdelin-
gen/asielzoekers wordt ter verdere af-
handeling gehandeld volgens de vastge-
stelde richtlijnen met bijbehorende ver-
plichte registratie, vingerafdrukken en
fotografie, om zodoende de identiteit te
achterhalen. De vreemdelingen worden
volgens de richtlijnen daarna overgege-
ven aan het Hoofd Plaatselijke Politie
(afdeling Vreemdelingenzaken).
Om efficiënter te werken zijn met het
Openbaar Ministerie Middelburg en de
regiopolitie Zeeland een aantal conve-
nanten gesloten betreffende de we-
genverkeerswetgeving, milieuwetgeving,
opiumwetgeving, vreemdelingenwetge-
ving en de wet wapens en munitie.
Zo is er ook een een convenant gesloten
over het leefbaar en beheersbaar houden
betreffende de drugsproblematiek in
Zeeuws- Vlaanderen.



Samenwerking met de regiopolitie Zee-
land vindt plaats binnen de wettelijk aan
de politie en de KMar opgedragen poli-
tietaken, voor zover de zelfstandige uit-
oefening van deze taken niet in het ge-
drang komt. Je kunt op deze manier een
breder terrein bestrijken zonder op el-
kaars stoel te gaan zitten.
In Zeeuws-Vlaanderen zijn geen militai-
re objecten. Een enkele keer een vlootbe-
zoek van de Nederlandse of buitenland-
se marine. Met de Natres in Zeeuws-
Vlaanderen wordt wel contact onder-
houden, bijvoorbeeld vergaderen in de
conferentiezaal van de brigade."

• Over asielzoekers en
illegalen:

"We hebben natuurlijk hier te maken
met zowel asielzoekers, verstekelingen
als illegalen. Er is een duidelijk verschil:
asielzoekers komen meestal spontaan
het land in en melden zich aan als asiel-
zoeker, omdat ze in hun eigen land ge-
vaar lopen om vervolgd te worden om
politieke- en/of godsdienstige redenen.
Illegalen hebben geen dak boven hun
hoofd of geld en wensen meestal ano-
niem te blijven en/of economisch te pro-
fiteren van de welvaart. Er zijn hier be-
trekkelijk veel illegalen, ze zwerven door
Europa en zijn mobiel. Het komt door-

dat sommige landen mensen niet terug-
nemen en wij ze dan moeten laten lopen.
Meestal verdwijnen ze hier in het drugs-
circuit. Verstekelingen proberen om via
een zeeschip Nederland binnen te ko-
men. Bij aantreffen blijven zij aan boord
van het schip en de rederij is verplicht
om ze mee terug te nemen naar het land
van herkomst, behalve als zij ook asiel
verzoeken.
De asielzoekers worden via de Hoofd
Plaatselijke Politie (Vreemdelingen-
zaken) verwezen naar een meld/opvang-
centrum voor Asielzoekers."

• Contact met de Belgische
Politie

"We hebben heel goede contacten met
de Belgische politie zowel uit de grensge-
meenten als uit het district Brugge en
Gent. Maandelijks komen we bijeen om
te spreken over recherchezaken en de
kleine criminaliteit in de grensstreek.
Dat is wat anders dan de georganiseerde
criminaliteit, die door een aparte groep
wordt gepleegd. De grens Nederland/
België is open maar toch zijn er grenzen
betreffende het justitiële gedeelte. Onze
bevoegdheden stoppen bij de grens,
maar er zijn wel aparte richtlijnen bij
grensoverschrijdende achtervolgingen.
Ook hebben we dikwijls te maken met

verdachten die worden uitgeleverd naar
of vanuit België.
Wat betreft de werkzaamheden ten be-
hoeve van de scheepvaart onderhouden
we goede contacten met de scheepvaart-
politie en Waterschout te Gent"

• Over de grote
veranderingen:

"Vroeger was alles veel strakker, van
jonge marechaussees of wachtmeesters
werd door een meerdere geen tegen-
spraak geduld. Het is in de jaren 70 veel
democratischer geworden en in begin 80
ook op beleidsniveau. De opleidingen
zijn anders geworden, veel meer gericht
op zelfontplooiing. Toch ben ik blij met
de militaire structuur bij de KMar. Er
wordt gedisciplineerd hard gewerkt. Je
identiteit hangt samen met de kwaliteit
van werken. Het gaat niet om zwart-wit.
Als de communicatie naar boven en naar
onderen goed is, weet men wat er van je
wordt verwacht, hetgeen het werkple-
zier ten goede komt. Door vele over-
plaatsingen en andere functies krijg je
een bredere blik voor je zelfontplooiing.
De overgang van onderofficier naar offi-
cier ging via de caft-procedure. Je wordt
beoordeeld o.a. op je ervaring, leiding-
gevende capaciteiten, kennis van zaken,
personeelszorg etc. Ook personeelszorg
is in dit werk van groot belang."

• Geestelijke verzorging
"Vroeger zag je ze nauwelijks op een
brigade, maar mede doordat het SCC-
team van het District ZH/Zld dikwijls in
de brigade Terneuzen een vergadering
houdt en de Raadsman en Almoezenier
wel eens onaangekondigd een bezoek
brengen worden de contacten beter. Dat
is een goede zaak, ook al hebben de
meesten hier of thuis wel "GV" bij hun
eigen kerk. Als GV geregeld komt raak
je vertrouwd en komen de mensen mak-
kelijker met hun problemen. Vroeger
was er meer angst om problemen naar
buiten te brengen."

"Volgend jaar ga ik de dienst verlaten.
Ik heb dan 37 jaar met trots bij het
Wapen van de KMar gediend en geen
dag gebaald. Ik ben behoorlijk strak en
soms eigenwijs en beslist geen meeloper
dat weet het personeel zeer goed. Er
heerst een goede sfeer op de brigade, zo-
doende is het ook uit te houden om een
week van huis te zijn."

De cellen bij de brigade zijn bijna altijd bezet
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Wachtmeester Fralls Driessells

De Zeeuw:
Frans Driessens is 42 jaar en wacht-
meester 1e klas . Hij woont in I]zen-
dijke, gelegen in Zeeuws-Vlaanderen.
Hij is een zogenaamde "wachtmeester
specifiek": vroeger was de eindrang ma-
rechaussee I, maar na een functie-analy-
se vond men dat de zwaarte van de fUllC-
tie overeenkwam met die van sergeant.
Zodoende werden de marechaussees Ie
klas, die geen mogelijkheden meer had-
den om carrière te maken, bevorderd tot
wachtmeester specifiek met als eindrang
wachtmeester Ie klas. Als wachtmeester
specifiek hoef je geen loopbaanpatroon
te volgen.

Als zeventienjarige kwam Frans
Driessens bij de KMar. Hij herinnert
zich nog dat iedereen in opleiding te
Apeldoorn alleen in looppas via de ach-
terdeur naar binnen mocht. Het was een
complete wereldreis voor hem, hij was
nog nooit van huis geweest. In het begin
had hij wel heimwee, maar dat ging
over. Na de opleiding zat hij 9 maanden
op Clingendael in de beveiliging. Daar-
na 6 maanden op de doorlaatpost
Bocholtz: 5 uur reizen naar huis, maar
dat gebeurde alleen in het weekend. Je
was in die tijd een verplichte binnensla-
per.

Op 9 september 1973 kwam Frans in
Terneuzen terecht, overigens niet eens
op verzoek want hij had het best naar
zijn zin tussen de Limburgers. "Natuur-
lijk vind ik het prettig hier tussen familie
en kennissen, maar als ze me overplaat-
sen dan heb ik daar geen probleem mee.
De brigade heeft een paar jaar geleden
bijna op zijn gat gelegen, dan was ik
misschien naar Schiphol gegaan."

.Het werk
"Na Schengen zijn er natuurlijk veel
grensposten opgeheven en zijn er geen
binnengrenzen meer in Benelux. Ter-
neuzen is aangewezen als een buiten-
grens voor schepen en ik houdt me daar
mee bezig. Daarnaast ben ik gespeciali-
seerd in de wegenverkeerswet en ver-
richt technisch-onderzoek aan motorrij-
tuigen en bromfietsen. Ik ga de schepen
op en controleer de zeelieden op: mon-
sterboekjes, passagierslijst en paspoor-
ten. Indien nodig verstrekken wij door-
reis- of transit-visa en verrichten we de
aan-en afmonsteringen van schepelin-
gen. Tussen de zeehavens is een overeen-
komst dat bij vertrek van een zeeschip
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de bemanningslijst alvast wordt doorge-
faxt naar de haven van bestemming. Bij
binnenkomst dient de gezagvoerder een
bemanningslijst af te geven. Men heeft
dan een controle of de bemanningslijs-
ten overeenkomen. Als het dan niet
klopt moet er onderweg iets gebeurd
zijn. Of de gezagvoerder verzwijgt iets.
De reden daartoe wordt dan uitgezocht.
De mogelijk is ook aanwezig om een uit-
gebreide controle op een zeeschip te ver-
richten, of de bemanning aanwezig is of
dat er verstekelingen aan boord zijn.

Het werk in Terneuzen is zeer geva-
rieerd. De ene keer doe je scheepvaart-

controle en de andere keer patrouille
door Zeeuws- Vlaanderen belast met
mobiel toezicht vreemdelingen. De bri-
gade haalt aan boetes en beschikkingen
ongeveer voor een kwart miljoen gulden
per jaar binnen voor het Openbaar
Ministerie. "

• Preventie
"Ik heb Terneuzen van een gezellige stad
een stad met veel criminaliteit zien wor-
den. Er werd volgens mij vroeger te wei-
nig aandacht besteed aan de drugs. Het
is een havenstad op de grens van
België/Frankrijk, Engeland en de rest
van de wereld. Het is een verdeel punt
geworden voor drugs. Fransen, Belgen
en ook vele andere nationaliteiten tref-
fen we aan om naar Terneuzen te gaan
voor de drugs. In samenwerking met de

regiopolitie proberen we het weer be-
heersbaar te maken. Ook wordt er veel
meer aan preventie gedaan dan vroeger,
o.a. door voorlichting te geven. Hoewel
de voorlichting een zaak is voor Het
Bestuur van een gemeente wordt er in
overleg ook door de KMar nu en dan
voorlichting gegeven aan de jeugd in
Zeeuws- Vlaanderen."

"Ik heb hier de opkomst; de neergang en
weer opkomst van de brigade meege-
maakt. In de jaren is er veel veranderd:
met de leiding kun je beter communice-
ren dan vroeger, men luistert beter naar
je inbreng. Respect moet er wel zijn en
de commandant moet het voor het zeg-
gen hebben. Er wordt inmiddels van je
verwacht dat je kennis van zaken hebt
en tevens wordt van je verwacht het jon-
ge spul een beetje te begeleiden. Maar ik
moet zeggen dat de meesten het vak snel
leren kennen. Tien, vijftien jaar geleden
was alles intern, daardoor was je meer
bij elkaar. Nu werkt ieder van 08-17 uur
en ook niets extra. Iets is gauw een over-
uur en moet dan verroosterd of uitbe-
taald worden. Vroeger liep je eerst een
aantal jaren mee voordat je opsporings-
werk mocht verrichten, maar nu ben je
na de opleiding al opsporingsambte-
naar. Indien de BBT-ers net zijn inge-
werkt en het vak in de vingers hebben,
verdwijnen ze weer. Het is wel een goe-
de zaak als ze in de periode bij de KMar
gaan studeren, dan hebben ze in de
maatschappij meer kans van slagen. Als
BBT-er is het volgens mij geen goede
zaak om tot je dertigste te blijven han-
gen en dan nog de burgermaatschappij
in te gaan."

"Maar over het algemeen gezegd: Ik heb
het reusachtig naar mijn zin en ik werk
graag bij deze baas!"

Met dank aan kapitein van der Molen en
Frans Driesssens,

Joan Merens



MARK KNOPFLER
IS D IRE STRAITS
IN Z'N EENTJE

Eén blik op de concertposter zegt eigenlijk voldoende. Naast de grote foto
van Mark Knopfler staat de allesomvattende zin "songs from the new album
en Dire Straits classics". Inderdaad. Tegenwoordig vormt de Londense zan-
ger/gitarist in zijn eentje Dire Straits. Want hoewel alleen DS-toetsenist Guy
Fletcher tegenwoordig nog in Knopflers begeleidingsband speelt, is aan het
geluid slechts weinig veranderd.

Het eerste solo-album Golden Heart
past zonder moeite in de lijn van de pla-
ten die Dire Straits vanaf 1978 opnam.
Oké, er zijn misschien wat meer coun-
try- en folk-invloeden te beluisteren,
maar Knopflers uit duizenden te herken-
nen stem en gitaarspel, de uitgebalan-
ceerde, gladde produktie en de 'Iaid
back' -sfeer van de plaat zijn zonder
meer 'des Dire Straits'.
Toch heeft de 46-jarige Brit bewust ge-
kozen voor een solocarrière. Alleen al de
naam Dire Straits, dat wereldwijd onge-
veer 85 miljoen platen verkocht, levert
een hoop extra 'balast' op, meldde
KnopfIer onlangs in een interview met
Louis du Moulin. "Touren met Dire
Straits betekent zeer waarschijnlijk weer
een jaar rennen en vliegen met honder-
den mensen achter je aan. Daarin heb ik
even geen zin meer. [k weet ook niet of
ik me er ooit weer toe kan zetten.
Misschien dat de groep incidenteel nog
bij elkaar zal komen."
KnopfIer denkt daarbij vooral aan op-
tredens tijdens benefietacties. "Daar-
voor is iedereen nog het meest te porren.
Aan de onderlinge verstandhouding zal
het niet liggen, die is namelijk uitste-
kend. We zoeken elkaar nog geregeld
op. Jolm (Illsley, de bassist en mede-op-
richter van Dire Straits) en ik waar-
schijnlijk het vaakst. Hij heeft een mooi
huis aan zee, waar het perfect doorzak-
ken is."

HUISVADER
Mede door Knopflers 'tweede carrière'
als huisvader, staat de huidige tournee
vooral in het teken van kleinschaligheid.
Althans, in vergelijking met vroeger tij-
den. Geen optredens in voetbalstadions,
maar bijvoorbeeld wel tweemaal een uit-
verkocht Ahoy in Rotterdam. De En-
gelsman speelt tijdens de tour overigens
vijf maal in Nederland, waarna koers
wordt gezet richting Duitsland,
Zweden, Denemarken, Tsjechië, Hon-
garije, Frankrijk en Spanje.
Dat Nederland zo rijkelijk wordt be-
deeld zal geen toeval zijn. Dire Straits
brak pas echt door nadat 'Sultans of
swing' (1978) in Nederland in de hitlijs-
ten kwam. Hoe vreemd het ook klinkt,
de groep paste destijds precies in de
heersende punk- en wave-explosie en
sprak met name aan door de simpele,
frisse uitstraling. Pas na Nederland volg-
den successen in de Verenigde Staten en
Groot Brittannië. Het titelloze debuutal-
bum zette de toon voor het latere werk:
stemmige popsongs en subtiel gitaarspel
waren de belangrijkste kenmerken.
Pas op de derde elpee 'Making movies',
in 1980, was de Dire Straits-stijl vol-
groeid. Mede door de inbreng van pro-
ducer Jimmy [ovine klinkt deze plaat
steviger en directer dan de voorgangers.
Het leverde de band (en vooral Mark
KnopfIer) allerlei aanbiedingen op voor
het componeren van filmmuziek. Onder
zijn eigen naam vulde de gitarist dan
ook verschillende albums met sound-
tracks, maar die zijn nauwelijks verge-
lijkbaar met het nieuwe album 'Golden
heart'. De soundtracks bevatten voorna-
melijk lang uitgesponnen muziekstuk-
ken en (dus) weinig compacte liedjes.

PERFECTIE
Op de latere albums 'Love over gold'
(1982) en vooral 'Brothers in arms'
(1985) bleek de artistieke vooruitgang
langzamerhand plaats te hebben ge-
maakt voor geluidstechnische perfectie.
De groep heeft dan wel meer succes dan
ooit tevoren, hetgeen wordt vertaald in
een miljoenencontract met Philips. Dit
bedrijf sponsort in 1985 een gigantische,

één jaar durende tournee door 25 lan-
den. Begin '86 kreeg Dire Straits een
Grammy Award voor de single 'Money
for nothing'.
Direct daarna begon een wat onzekere
periode rond de groep, die in feite tot op
de dag van vandaag voortduurt. Mark
KnopfIer ging zich steeds meer richten
op losse projecten en het produceren
van andermans werk. Aan het begin van
de jaren negentig komt Dire Straits nog
eenmaal sterk terug met zowel een live-
als een studio-album en een wereldtour-
nee, die ruim 3,5 miljoen bezoekers
trekt. De afgelopen twee jaar legde de gi-
tarist zich toe op zijn eerste 'echte' solo-
album.
Wat betreft de huidige tournee zit het
werk er al bijna weer op. In hometown
Londen speelde KnopfIer onlangs drie
maal in de Royal Albert Hall. Telkens
was de klassieke concertzaal, met een
capaciteit van zo'n 7000 toeschouwers,
uitverkocht. Net als vroeger werden de
kaartjes tegen woekerprijzen aan de
man gebracht. Een tarief van vijftig
pond, ongeveer 135 gulden, was op de
zwarte markt geen uitzondering. Aan de
kassa werd de toegangsprijs relatief be-
scheiden gehouden: twintig pond, zo'n
55 gulden.

OUDER
[n Londen werd opvallend duidelijk dat
niet alleen Mark KnopfIer ouder is ge-
worden. Zijn publiek is met hem meege-
groeid; de Royal Albert Hall was voor-
namelijk gevuld met welgestelde veertig-
plussers. Kennelijk is de beschaafde
rockmuziek van de grijzende Engelsman
ook in society-kringen geliefd. Op de
ereloge werd tijdens de concerten druk
gedineerd. En anders dan in de rest van
de zaal was daar ook plaats voor een
dansje. De aanwezig van een strijkkwar-
tet maakte de bijna klassieke sfeer van
het popconcert compleet:
Ook zonder strijkers blijft Knopflers
muziek voor een brede groep muzieklief-
hebbers toegankelijk. Hij is nou een-
maal geen gitarist die eindeloos blijft
werken met feedback en distortion. In
de meeste gevallen weet de virtuoos zijn
gitaarspel zo te doseren, dat het liedje
voorop komt te staan. [n de klassieker
'Walk of life' bijvoorbeeld, of in de re-
cente single 'Cannibals', dat qua sfeer
sterk doet denken aan voornoemde hit-
single.
'Golden heart' staat trouwens vol met
dit soort 'echte liedjes'. De bescheiden
hit 'Darling pretty' - zowel op de cd als
op de bühne het openingsnummer - en
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UITSPRAAK
Bij herhaling moet het geconstateerd
worden. Het lijkt wonderlijk, maar ze
zijn er nog steeds en tegelijk zijn ze ver-
dwenen, verdwenen uit het collectief be-
wustzijn. En dan heb ik het over de
kernwapens. Ooit waren zij in staat
honderdduizenden te mobiliseren en het
leven in Den Haag en Amsterdam voor
een dag plat te leggen. De publieke ver-
ontwaardiging over een mogelijk besluit
tot het plaatsen van kruisraketten zette
meer dan half Nederland op z'n kop.
Maar hoewel er nog duizenden exem-
plaren voor handen zijn, in eigendom
van de Verenigde Staten, Rusland,
China, Frankrijk, Engeland en mogelijk
India, Israël en Pakistan, en sommige
landen nog steeds verdacht worden van
pogingen ze in bezit te krijgen: wij heb-
ben ze vergeten.

De Franse kernproeven brachten ze even
terug, maar tot massale bewogenheid
heeft het niet geleid. Maar voor degenen

het cajun-achtige 'Je suis désolé' zIJn
twee onbetwiste hoogtepunten.
Tekstueel is vooral 'Rüdiger' opvallend.
Dit nummer gaat over een gestoorde
Duitse Dire Straits-fan, die de groep
blijft nareizen om handtekeningen te ja-
gen.

COMMERCIEEL
Hoewel KnopfIer bewust een stapje te-
rug heeft gedaan, blijft commercieel suc-
ces wel degelijk van belang voor hem.
Hij zegt maar weinig te begrijpen van
bijvoorbeeld zijn vakbroeder Sting, die
het weinig kan schelen hoe het publiek
reageert op zijn nieuwste album
'Mercury falling'. "Ik maak muziek om
iets te kunnen betekenen voor anderen
en wil graag door zoveel mogelijk men-
sen gehoord en gewaardeerd worden",
aldus KnopfIer.
Niet zelden krijgt de zanger/gitarist reac-
ties op nummers uit het verleden. "Pas
nog in de trein kwam er een spoorweg-
employee naar me toe om te vertellen
dat sommige van mijn nummers hem
echt door barre tijden hebben gesleept.
Zoiets motiveert me geweldig. Ik zou zo
een dikke pil kunnen schrijven met ver-
halen die ik heb teruggekregen over
'Private investigations', maar ik heb te-
veel respect voor echte schrijvers om me
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die nog steeds echt bezorgd zijn over het
feit dat de mensheid voor zichzelf on-
geëvenaarde verpulvering, verbranding
en mismaking tot in de volgende genera-
ties in voorraad houdt, werd dezer da-
gen een lichtpuntje verwacht. Het
Internationaal Hof in Den Haag zou na
gedegen studie een uitspraak doen over
het internationaal rechtelijk aanvaard-
baar zijn van kernwapens. Zou de mens-
heid nu eindelijk met een juridische oer-
knal tot zinnen zijn gekomen en voor nu
tot in alle eeuwigheid het ontwikkelen,
bezit en gebruik van die kernwapens al-
thans in strijd met het internationaal
recht verklaren? Het zou te mooi zijn
om waar te zijn. En dat was het ook.

Het Internationaal Hof heeft bepaald
dat "het dreigen met of inzetten van

Tekening: W. Lohmann uit EGO okt. '83

aan proza te wagen, dus zal het er niet
van komen."
Misschien dat de keuze voor commer-
cieel succes echte vernieuwing in het re-
pertoire onmogelijk maakt. 'The voice
and guitar of Dire Straits', zoals een sti-
cker op zijn nieuwe plaat vermeldt,
bouwt zijn show degelijk maar uiterst
voorspelbaar op. De hele cd wordt afge-
werkt en tussendoor worden de grootste
OS-hits gespeeld. Net als tijdens de uitge-
breide toegift, uiteraard. Wat dat betreft
kun je net zo goed een cd'tje opzetten.
Visueel is een concert van Mark
KnopfIer ook geen overdreven spekta-
kel. De betrekkelijke intimiteit moet het
hem doen; een uitbundige lichtshow en
een decor zijn thuisgelaten. De bandle-
den, onder wie ex-Neil Young drummer
Chad Cromwell en stergitarist Richard
Bennett, zijn typische studio-muzikan-
ten. Hun geluid is perfect en ze bespelen
de meest uiteenlopende instrumenten,
maar emotie en bevlogenheid zijn over
het algemeen ver te zoeken.
Knopfler zelf lijkt op de kleinere podia
beter op zijn plaats dan in grote sta-
dions. In Londen speelde hij maar liefst
2,5 uur per avond, tussendoor allerlei
verhalen vertellend. Volkomen ontspan-
nen en met zichtbaar gemak. Zijn bijna
spreekwoordelijke bescheidenheid leek
zelfs bijna verdwenen.

kernwapens in zijn algemeenheid in
strijd is met de internationale rechtsre-
gels voor gewa pende conflicten". En
zelfs dat was geen unanieme beslissing.
Het was fifty-fifty: de stem van de voor-
zitter gaf de doorslag. Een meerderheid,
11 van de 14 rechters kon ook geen ex-
pliciet verbod op het gebruik van kern-
wapens uit het internationale recht
brouwen. Wel heeft het Hof kunnen uit-
spreken dat het zich niet definitief kan
uitspreken over de vraag of dreigen met
of gebruik van die meest onmenselijke
wapens wettig of onwettig is in een ex-
treme situatie van zelfverdediging, waar-
in het overleven van een staat op het spel
staat.

De vraag is dan wanneer zulks het geval
is. Je zou je kunnen voorstellen dat als
de Arabische landen zich zouden opma-
ken - hetgeen overigens een volstrekte
onmogelijkheid en onwaarschijnlijkheid
is - om met wapengeweld Israël de zee in
te drijven, dat land dan in grote dood-
snood de Arabieren op kernwapens zou
mogen trakteren. Maar zou het volgens
diezelfde redenering - zij het om eigen le-
vens te sparen - geoorloofd zijn geweest
voor de Verenigde Staten, om aan het
eind van de Tweede Wereldoorlog de
burgers van Hiroshima en Nagasaki met
atoombommen naar de andere wereld te
helpen? Of heeft Truman toen in strijd
met het internationaal recht gehandeld
en in naam van de vrijheid een oorlogs-
misdaad begaan, waarbij vergeleken het
gebeuren op de Balkan de proporties
van een verkeersovertreding krijgt? Wie
zal het zeggen: het Internationaal Hof in
Den Haag in elk geval niet.

Leon Weeke

Leek, want in praktijk blijkt KnopfIer
nog immer weinig sterallures te hebben.
"Ik hoor bij mezelf zoveel beperkin-
gen", zegt hij. "En dan heb ik het nog
niet eens over mijn zang. Verschrikkelijk
toch? Ik wou dat ik met mijn stem kon
uithalen wat pakweg George Jones op
z'n ouwe dag nog altijd presteert. Maar
goed, mijn troost is: ik ben uit duizen-
den herkenbaar, daarom ben ik veel ver-
der gekomen dan mijn vroegere leraar
heeft voorspeld. Die man stuurde me al-
tijd meteen uit de klas als ik maar even
Hank B. Marvin van The Shadows pro-
beerde na te doen. "Denk maar niet dat
je ooit in zijn schaduw zal kunnen
staan", zei hij. Daarin heeft 'ie dus niet
helemaal gelijk gekregen. Waarmee ik
overigens geenszins pretendeer de gelij-
ke van Hank te zijn. Dat zou sowieso
nooit kunnen, omdat onze speelstijlen te
ver uit elkaar liggen."
Het zal duidelijk zijn: de druk is bij
KnopfIer van de ketel. Met deze band
kan hij precies doen wat hij zelf wil.
"Bijvoorbeeld op het laatste moment be-
slissen of we nog in Amerika gaan optre-
den of niet. Is er daar weinig belangstel-
ling voor dit solo-project, dan laat ik het
lekker zitten. Ik voel er niets voor om
deze kar de heuvel op te moeten du-
wen."

Martin Groenewold



REACTIE VAN HOOFDKRIJGSMACHTRABBIJN J. BOOSMAN
Toen ik voor het eerst las, wat Cor Out over Jeruzalem als onverdeelde stad schreef,
wilde ik niet reageren.
De toon van zijn artikel beviel mij niet, maar dat was niet mijn overweging om een
reactie achterwege te laten. Out heeft blijkbaar niet de moeite kunnen of willen ne-
men zich serieus te verdiepen in de problematiek die hij aan de orde stelt.
Hij komt in zijn "prikkel" niet verder dan een oppervlakkige beschouwing van de
bijbelse/historische argumenten die gebruikt worden door degenen die pleiten voor
het handhaven van de huidige status van Jeruzalem. Dat er misschien nog andere
factoren zijn, die hierbij een rol spelen, is hem kennelijk ontgaan.

J. Boosman Hoofdkrijgsmachtrabbijn.

Cor Out

Als het verschil van mening over
jeruzalem leidt tot een gewapend con-
flict, zou men wel weer eens om militaire
steun kunnen verzoeken. Stel dat onze
regering nu een dergelijk verzoek hono-
reert, maakt men in feite een keus tussen
de bijbel en de koran.

liet was afkomstig van een joodse kolo-
nist die zei dat Israël de grond had vero-
verd en dat het daarom joods gebied is.

Toen Saddam Hoessein zijn raketten op
Israël afvuurde werd onze luchtmacht
met geleide wapens ter bescherming van
de bevolking naar Israël uitgezonden.

Naar het schijnt heeft het artikel bij anderen wel reacties opgeroepen: er zou moge-
lijk sprake zijn van antisemitisme. Dit gegeven is voor mij aanleiding om nu wel te
reageren, zij het op persoonlijke titel.
Antisemitisme is nu eenmaal ontoelaatbaar. Lijkt het zich toch voor te doen, dan
mag het daarbij niet blijven. Zorgvuldig dient te worden opgezocht of dit inderdaad
het geval is.
Ik heb het artikel opnieuw grondig gelezen en ik heb er geen antisemitisme in kun-
nen vinden.
Out heeft moeite met Jeruzalem als onverdeelde Joodse stad. Hij maakt bezwaar te-
gen de opvattingen van diegenen die zich bij hun politieke keuzen laten leiden door
hun geloofsovertuiging. Hij vreest dat het verschil van mening leidt tot een gewa-
pend conflict. Dat is zijn goed recht.
Het feit dat anderen in dit opzicht zijn mening niet delen, doet hieraan niets af.
Kan "het antisemitisme aan dit artikel argumenten ontlenen"? (zoals één reactie
aangaf, red.)
Ik weet het niet. Misschien omdat ik mij nooit zozeer verdiept heb in de gedachten-
kronkels van anti-semieten. Zij hebben wellicht geen argumenten nodig. Zij haten
Joden omdat het Joden zijn.
Niets meer en niets minder.
Velen van hen - zoals de Franse Holocaust ontkenner Garaudy - noemen zich tegen-
woordig overigens liever anti-zionisten.
Men zij gewaarschuwd.

PRIKKELS UIT EGO MEI 1996

Aangezien Prikkels over Jeruzalem
uit de EGO van mei 1996 reacties
heeft opgeroepen, hebben wij het
artikeltje voorgelegd aan Hoofd-
krijgsmachtrabbijn J. Boosman.
Hieronder volgen de bewuste
Prikkels en de reactie van rabbijn
Boosman.

De overeenkomsten tussen beide op-
rechte wensen van deze landgenoten zijn
de argumenten die door hen worden ge-
bruikt om dat standpunt met verve te
verdedigen. Dat een politieke partij
moet functioneren op basis van een in-
spiratie die men vanuit het geloof in een
bijzondere openbaring kan verkrijgen is
voor velen niet meer zo vanzelfspre-
kend. Eigenlijk is het verbazingwekkend
dat men toch zo lang zo'n groot deel van
de kiezers achter zich kreeg na het sa-
mengaan van katholieken en protestan-
ten. Nog steeds heeft men het over de
"bloedgroepen" die dan eerlijk verdeeld
moeten zijn in alle geledingen. Met alle
kritiek die achteraf op Lubbers is afge-
komen lijkt het toch dat hij destijds als
politiek leider van het CDA de sleutel
was van dat succes. Op dit moment is er
niemand die in zijn voetsporen kan tre-
den. Dan blijkt dat politiek bedrijven op
basis van het evangelie meer mensen niet
meer aanspreekt. De boodschap spreekt
niet meer aan en de boodschapper, of hij
nu Brinkman of Heerma heet, zegt al he-
lemaal niets meer. Maar zoals gezegd, al
wordt het CDA een splinter-partij die
nauwelijks de kiesdrempel haalt, er zal
geen oorlog door ontstaan. Ongetwij-
feld zal men met argumenten vanuit de
bijbel het bestaansrecht van de partij
blijven verdedigen.
Dat gebeurt ook met de stad jeruzalem,
die de onverdeelde joodse stad moet
blijven, met verwijzing naar regels uit
een verleden die niet voor een ieder aan-
vaardbaar zijn. Men hanteert de bijbel
alsof het overeenkomst is tussen twee of
meer naties. Het enige argument wat
niets aan duidelijkheid te wensen over-

jeruzalem moet een onverdeelde joodse
stad blijven en het CDA moet weer de
grootste politieke partij van ons land
worden. Het zijn een tweetal wensen die
bij een aantal christenen bovenaan het
verlanglijstje staan voor de toekomst.
Men protesteerde daarom fel, toen onze
minister van buitenlandse zaken, Hans
van Mierlo, een ontmoeting had met zijn
PLO-collega in jeruzalem. Ook is men
zeer ontstemd over de artikelen, die de
laatste tijd verschijnen, waarin wordt
weergegeven dat het nooit meer goed
komt met het CDA. Hoe de verdere ont-
wikkeling ook moge zijn, het belangrijk-
ste verschil tussen deze twee zaken is dat
om jeruzalem de broze vrede in gevaar
zou kunnen komen en dat om de teloor-
gang van het CDA geen schot zal wor-
den gelost.
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DE MESSIAS STENEN

De laatste jaren verschijnen er boeken
op de markt met als ondertitel 'een spiri-
tuele zoektocht'. Ook bij dit boek is dat
het geval, maar dekt het de lading?
De Messias Stenen zijn te vergelijken
met de Tien Geboden. Ze zijn ook aan
Mozes meegegeven en voorspellen de
definitieve komst van de Messias. De
joodse priesters die over al deze stenen
hebben moeten waken, hebben wel al-
tijd gezegd dat er nog een Messias moet
komen, maar dat er stenen waren die dit
bevestigden, dat wist verder niemand.
Na de val van de Tweede Tempel in
Jeruzalem in 70 na Christus zijn ze te
Silo begraven. Het verhaal ontspint zich

wanneer de stenen door niets vermoe-
dende archeologen worden opgegraven.
De stenen geven een merkwaardig
schijnsel af en de drie teksten zijn op zijn
zachtst gezegd merkwaardig.
Ik denk dat het hier gaat om een op zich-
zelf intrigerend verhaal dat uitnodigt om
verder te lezen, omdat je als lezer nu een-
maal wil weten hoe het afloopt. Maar
daarmee is alles gezegd. Het verhaal
heeft onvoldoende snelheid om echt te
boeien. De gebeurtenissen zijn ook een
beetje teveel verzonnen. De aaneenscha-
keling van toevalligheden is storencl.
Het verhaal van een gewone jongen met
een gewoon doorsnee gezinnetje, die

Hieronder volgt de oplossing van de
puzzel in het zomernummer

I. opperen
2. oervast
3. lensdop

blijkt te zijn uitverkoren om de beteke-
nis van de stenen te gaan onderzoeken.
Waarom? En waarom hij?

Irving Benig: De Messias Stenen. Van
Holkema & Warendorf, Houten 1996.
219 blz. f 27,50.(JMvL)
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WORDT DE LESGELEERDt

We moeten van de geschiedenis leren,
want wat heeft het verleden anders voor
zin? Maar leren mensen en volken inder-
daad de Lessen van de Historie? We we-
ten bijvoorbeeld best, waar nationalis-
me in extreme vorm toe kan leiden. We
beseffen ook, dat hooglopende ruzies
tussen landen kunnen leiden tot oorlog.
De geschiedenis heeft duidelijk gemaakt,
dat antisemitisme en racisme kunnen lei-
den tot genocide.

Antisemitisme is niet aangeboren, want
kinderen worden niet geboren met jo-
denhaat. Antisemitisme is door anderen
voorgekauwd, zoals elk vooroordeel en
elke generalisatie zijn aangeleerd. Zo
wordt ook wel beweerd, dat DE
Duitsers, als volk, actief meegedaan heb-
ben aan de gruwelijke jodenvervolging
van de Tweede Wereldoorlog, omdat
HET Duitse volk antisemitisch was. Dat
kan alleen waar zijn, als DE Duitsers
van toen allemaal aangeboren jodenha-
ters waren. Dat is onzin, want een deel
van HET Duitse volk bestond uit Duitse
joden. En die zouden dus actief meege-
werkt hebben aan de holocaust?

We weten uit de geschiedenis dat veel
Duitsers inderdaad meegewerkt hebben
aan de jodenmoord, maar dat er ook
Duitsers waren die zich tegen het
Nazisme hebben verzet en daarvoor in
een concentratiekamp terecht kwamen.
Generalisaties over HET Duitse Volk en

DE Duitsers zijn gevaarlijk en on-histo-
risch. De Les van de Historie is op zijn
minst dat generalisaties over HET volk
(welk dan ook) onrecht doen aan de ver-
schillen die er binnen volken bestaan.
Ieder weldenkend mens weet (uit die on-
misbare geschiedenis), dat DE bevolking
nooit over één kam kan worden gescho-
ren, zelfs niet in landen, waar DE bevol-
king dezelfde taal spreekt en hetzelfde
geloof heeft.

Mijn jongste dochter hoorde in de jaren
80 Simon Wiesenthal op televisie zeg-
gen: "Allen kunnen het er over eens zijn,
zij die het joodse volk liefhebben en zij
die het joodse volk haten ... ". Marjolein
vond dat onzin: "Ik kan toch niet een
volk haten of een volk liefhebben?". Zij
had als twaalfjarige deze Les van de
Historie in haar oren geknoopt en in
haar gezonde verstand opgeslagen.

Toch kun je links en rechts steeds maar
weer generalisaties horen over volken,
landen, rassen en DE mensen. Zo
schreef Journaille in het Parool (9-5-96):
"Antisemitisme, als een vorm van racis-
me, zeg maar xenofobie in het algemeen,
zit in elk volk en elke cultuur. Maar
sommige volken en culturen zijn er his-
torisch bijzonder vatbaar voor." Dat
ziet er, oppervlakkig beschouwd, mis-
schien wel logisch en doordacht uit,
maar het is toch een loze bewering, die
geen hout snijdt.

Misschien is het waar dat veel mensen
inderdaad angst hebben voor alles wat
niet "eigen" is en misschien hebben veel
mensen soms last van "xenofobie",
maar dat is nog iets anders dan de bewe-
ring dat xenofobie "in elk volk en elke
cultuur" zit. Maar zelfs als in elk volk en
elke cultuur een zekere angst voor "het
vreemde" en "de vreemde" zit, dan nog
betekent dat niet dat antisemitisme en
racisme ook in elk volk en elke cultuur
voorkomen. Antisemitisme en racisme
kun je wel in één adem noemen, als tak-
ken van dezelfde boom van vooroor-
deel, maar dat betekent nog niet dat zij
ook identiek zijn - al was het alleen
maar omdat joden ("semieten") geen ras
vormen.

Antisemitisme en racisme zijn, tenminste
als ik de Lessen van de Historie heb be-
grepen, van Europese oorsprong. De
Europese cultuur heeft, door de invloed
van het jonge christendom, het antisemi-
tisme ontworpen of ontwikkeld. En de
actieve rol van Europa in de
Transatlantische slavenhandel was de
vader van het rasvooroordeel t.O.V.
Afrikanen. De angst voor vreemdelingen
is in de Europese cultuur beïnvloed door
de Kruistochten in de Middeleeuwen.
De Europese cultuur bleek dus vatbaar
voor xenofobie EN voor antisemitisme
EN voor racisme.

Maar wat in de Europese cultuur ont-
staan is, hoeft nog
niet kenmerkend te
zijn voor elke cul-
tuur. En wat in Eu-
ropese volken voor-
komt, hoeft nog niet
als vanzelf ook voor
te komen in alle an-
dere volken. De po-
sitieve waarden van
de Europese cultuur,
hoe aantrekkelijk ook,
hoeven niet onweer-
staanbaar voor ande-
ren te zijn. Dus waar-
om zouden de kwa-
lijke kanten van
de Europese cultuur
voor alle andere cul-
turen wel onweer-
staanbaar zijn? Wie
dat gelooft, lijdt aan
een ernstige vorm
van Europees supe-
rioriteitsgevoel.

Karel Roskam
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HOEZO, NIET NAAR BURUNDI:

In velerlei toonaarden is destijds betreurd dat de VN niet tijdig heeft inge-
grepen in Rwanda. De grote volkerenmoord aldaar werd en wordt nog
steeds gebruikt om snel ingrijpen van VN-zijde te bepleiten. In de discussie
over de Van Mierlo-brigade - een eigen snel inzetbare krijgsmacht van de
VN, die onder gezag van de secretaris-generaal onmiddellijk kan worden
ingezet - werd steevast op het Rwanda-voorbeeld gewezen. Publieke opinie-
onderzoeken na de val van Srebrenica toonden overduidelijk aan dat er in
Nederland een solide draagvlak bestaat voor een "Van Mierlo-brigade" en
voor VN-vredesoperaties ten behoeve van mensenrechten. Mensenrechten
worden zelfs -logischer wijze gezien de afwezigheid van een ons zelf bedrei-
gende vijand - van meer belang geacht dan het verdedigen van het eigen
vaderland.

Helemaal bovenaan de lijst van VN-
operaties, die de voorkeur hebben, staan
preventieve acties, die het uitbreken van
groot geweld kunnen voorkomen. Eén
en ander bleek en blijkt uit onderzoek
van zowel het Studiecentrum voor
Vredesvraagstukken van de Katholieke
Universiteit Nijmegen als van de
Stichting Maatschappij en Krijgsmacht.
Niet het nationaal belang, dat, als eerste
aandachtspunt voor besluitvorming in-
zake uitzending van Nederlandse troe-
pen buiten het Navo-verdragsgebied,
door de regering wordt genoemd, maar
mensenrechten staan bij de publieke
opinie in Nederland bovenaan. Het na-
tionaal belang juist onderaan .

• Geen draagvlak?
Reagerend op de onthullingen inzake de
rol, die Frankrijk en de VN gespeeld
zouden hebben bij het onthouden van
luchtsteun aan Dutchbat tijdens de
Servische aanval op Srebrenica, heeft
premier Kok als zijn mening gegeven
dat: "Het in het belang van de VN en de
partners is om duidelijkheid te verschaf-
fen, anders heeft deze zaak onvermijde-
lijk gevolgen voor het draagvlak van
vredesoperaties in de Nederlandse sa-
menieving". En voorts: "Wij zullen er de
VN wel op wijzen dat, indien er onvol-
doende antwoord komt, er in Nederland
wel een klimaat kan ontstaan van "Wij
doen niet meer mee".
Geheel afgezien van de vraag of inder-
daad Frankrijk ons een oor heeft aange-
naaid en de Verenigde Naties al dan niet
in commissie met Frankrijk dubbel spel
hebben gespeeld, blijft het feit bestaan
dat in Burundi een nieuwe volkeren-
moord dreigt. Ook blijft het feit bestaan
dat Dutchbat door een reeks van speci-
fieke omstandigheden in Srebrenica in
een situatie geraakte, waarin gekozen
moest worden tussen twee kwaden:
luchtaanvallen met wellicht desastreuze
gevolgen voor bevolking en de gegijzel-
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de of ingesloten blauwhelmen of een te-
rugtocht. Bij de manier waarop dat laat-
ste gestalte kreeg kunnen uiteraard aller-
lei nog steeds niet voldoende beant-
woorde vragen gesteld worden. Maar
het lijkt onwaarschijnlijk dat een derge-
lijke situatie zich opnieuw voor
Nederlandse militairen voor zal doen en
al helemaal niet als men te voren op een
verantwoorde wijze de te lopen risico's
inschat.

• Aarzelen
Maar met een verwijzing naar
Srebrenica blijkt ook de politiek inzake

participatie in nieuwe VN-vredesopera-
ties te aarzelen. De VVD heeft al laten
weten met geen VN-vredesoperaties mee
te willen doen en zelfs minister Pronk
moest opmerken dat: "Er iets ontstaan is
met betrekking tot de Nederlandse be-
trokkenheid bij VN-interventies in
Joegoslavië, dat sommige kamerleden al
tot de conclusie heeft gebracht dat we
nog extra moeten nadenken over even-
tuele toekomstige betrokkenheid". Zijn
mening is: "Dat het niet voor de hand
lag dat Nederland zou ingaan op een
verzoek van de VN om troepen te leve-
ren voor een vredesmacht in Burundi".
Maar de vraag is wel of de bewindslie-
den niet voor hun beurt over het publie-
ke draagvlak voor VN-operaties gespro-
ken hebben.

• Grondhouding
Er is geen reden aan te nemen, dat de
Nederlandse grondhouding voor men-
senrechten en voor preventieve vredes-
acties fundamenteel gewijzigd zou zijn
als gevolg van de eventuele manipulaties
in de besluitvorming rond luchtsteun
aan Dutchbat. Hoe kwalijk dit laatste
ook zou zijn: als deze zaak niet buiten
proporties wordt opgeklopt en als een



Leon Weeke

zeeppoederreclame herhaald aan het
volk vertoond, zal het niet noemens-
waardig het publiek draagvlak voor vre-
desacties beïnvloeden en, dat zo zijnde,
ook niet verder het politiek draagvlak
aantasten. Politici laten immers veelal
hun geachte oren hangen naar datgene
wat zij denken dat de publieke opinie
denkt.

• Schandaal
Het zou een schandaal zijn als we, in het
geval we wel de middelen hebben - zoals

beschikbare militairen en mate-
rieel - toch zouden nalaten een
ramp te helpen vermijden, die
bij voltrekking een veelvoud
aan materiële en morele kosten
met zich zal meebrengen.
Overigens waar blijven we, als
we onze krijgsmacht, die im-
mers volgens de Prioriteiten-
nota in staat moet zijn aan vier
vredesacties tegelijk deel te ne-
men, thuis laten. Het produkt
waarvoor de Nederlandse bur-
ger zijn krijgsmacht heeft inge-
huurd is thans veiligheid en zo
mogelijk vrede bewerkstelligen,

waar met name de mensenrechten in het
geding zijn. Natuurlijk is het de plicht
van de regering, bijvoorbeeld op basis
van de indertijd gegeven 14 aandachts-
punten na te gaan of een inzet van
Nederlandse militairen gerechtvaardigd
is. Ten aanzien van Burundi zal, als de
voorgenomen operatie zowel politiek
wenselijk als militair mogelijk is, geen
dag gewacht moeten worden met een
positief besluit. Met het lijstje van de
veertien punten in de hand zou de
Tweede Kamer een positief besluit van
de regering al beoordeeld moeten heb-
ben in plaats van zich alleen maar druk

te maken over "de kwestie Chirac" of
"de kwestie VN".

• Onafhankelijke commissie
Overigens dient een onderzoek van een
onafhankelijke commissie, in te stellen
door de secretaris-generaal van de VN,
een bevredigend antwoord te verschaf-
fen. Dit laatste is te verkiezen boven een
onderzoek door de Veiligheidsraad dat
langer duurt, ook al biedt het wellicht
meer mogelijkheden tot inzage van do-
cumenten. Opheldering via diplomatie-
ke kanalen, zoals Kok wilde, blijkt een
minder wenselijke procedure. Het gaat
immers, bij de onlangs door de pers ge-
publiceerde gegevens inzake de besluit-
vorming rond de val van Srebrenica, om
zodanige nieuwe details, dat zij, om met
Kok zelf te spreken, een schok hebben
veroorzaakt. Maar dat alles laat onver-
let de noodzaak om op de oproep van
Boutros Gahli te reageren en althans een
poging in het werk te stellen een nieuwe
genocide in Afrika te vermijden.

• Toekomst krijgsmacht
Maar als het onverhoopt "wet" wordt
dat we niet meer met VN-operaties mee
gaan doen, dan ziet de toekomst van on-
ze krijgsmacht er niet al te best uit. Van
het bedrijf "krijgsmacht" wordt immers
in deze tijd verwacht dat zij er niet alleen
is, omdat een land nu eenmaal een
krijgsmacht moet hebben, maar omdat
zij een de belastingbetaler en burger
aansprekend produkt levert, en dat pro-
dukt is vrede en veiligheid voor ons en
de medemens in de steeds kleiner wor-
dende wereld. Die taakstelling vervaagt
niet, ook niet als politici menen dat het
volk zal menen dat we maar niet meer
aan VN-operaties moeten meedoen.
Want dat laatste meent het volk niet en
zal het ook niet menen. Soms is het een
gelukkige omstandigheid dat de burger
niet op basis van de veronderstellingen
van politici, maar op grond van een ei-
gen afweging tot een standpunt komt.
Na de val van Srebrenica veronderstel-
den politici en diverse media dat de
Nederlandse bevolking wel tabak zou
hebben van VN-vredesoperaties. Zes
weken na de val van Srebrenica bleek
68% voor continuering van VN-vredes-
operaties en 62 % voor voortzetting van
de Nederlandse aanwezigheid in ex-
Joegoslavië.

De nielllue krijgsmacht
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Het kabinet Kok heeft de helft van de rit
achter de rug. Bij de start had de groot-
ste optimist twijfels over het samengaan
van liberalen en sociaal-democraten.
Het was een wens van D'66-man Hans
van Mierlo. Zijn achterban volgde hem.
In de opiniepeilingen blijkt nu wel dat
zij daarvoor een groot offer moeten
brengen. Maar ook de PvdÁ zal bij de
volgende parlementsverkiezingen niet
profiteren van dit monsterverbond, zo-
als dit door velen wordt gezien. Alleen
de VVD zit voortdurend in de lift, zodat
ze mogelijk de grootste partij zal wor-
den.

Het zijn weliswaar opiniepeilingen,
doch de politici zullen die niet zonder
meer naast zich neer leggen. Daarom zal
de tweede helft een geheel andere wed-
strijd worden. Om in voetbaltermen te
blijven, vlak voor rust moest een speler
gewisseld worden. De invaller is ook een
voorstander van paars. Maar in de me-
dia waren de eerste woorden van de
nieuwe staatssecretaris Frank de Grave
weloverwogen. Hij stelde dat een kabi-
net van VVD en PvdA zijn voorkeur
had, om het CDA eens een oppositierol
te laten vervullen. Bij de eerstvolgende

Over veel hebben we een mening:

over:
mensen die ten onrechte in de
W.A.O. zitten,

over:
mensen die best werk zouden
kunnen vinden als ze maar meer
aan wilden pakken,

over:
mensen die veel minder psychische
problemen zouden hebben, als ze
maar zouden willen,
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kabinetsformatie liggen de kaarten weer
anders, aldus de slimme liberaal.

De grote vraag na twee jaar Kok is wie
het meeste water in de wijn heeft ge-
daan. Voor oppositie-partijen is dat dui-
delijk en ze laten geen moment voorbij
gaan dat te laten horen. Men vindt het
een liberaal kabinet. Wim Kok manifes-
teert zich als staatsman en wordt gepre-
zen door vriend en vijand. Intussen heeft
hij het druk met de kruiwagen vol kik-
kers, zodat hij weinig tijd heeft om te
denken aan beginselen van zijn partij.
Daar wordt hij wel voortdurend aan
herinnerd, niet alleen door zijn achter-
ban maar ook door de fracties van
Groen Links en de SP.

Bij de VVD heeft men daar geen last
van. Bolkestein heeft in de kamer geen
luis in de liberale pels, die hem wijst op
zijn beginselen. De taak van de staat
wordt tot een minimum beperkt. Als het
aan de heengaande generaal Couzy had
gelegen was zelfs de krijgsmacht gepri-
vatiseerd. In de resterende twee jaar zal
dan ook van PvdA -kant meer compen-
satie worden geëist voor al deze liberale
wensen die zijn gehonoreerd.

over:
mensen die maar terug moeten naar
Bosnië, Somalië of een ander ver land
waar ze op de vlucht zijn moeten gaan,

over:
mensen die nog goed kunnen rond-
komen van een bijstandsuitkering.

Over veel hebben we een mening.

Heb ik me verdiept in dat leven?

Ongetwijfeld zal het een spannender pe-
riode worden dan de eerste helft. Het
heenzenden van Linschoten heeft tot ge-
volg dat men in de VVD-fraktie de mes-
sen is gaan slijpen. De pessimisten zullen
weer zeggen dat ze zeker de eindstreep
niet halen. Maar ook de optimisten heb-
ben meer twijfels dan bij de aanvang.
Het is vanzelfsprekend dat men, dichter
bij de verkiezingen komend, de politieke
verschillen meer gaat etaleren. Maar
toch stemt een steeds belangrijker deel
van de kiezers op personen. Kok doet
het goed of Bolkestein doet het beter op
TV. In de Verenigde Staten is het uiter-
lijk en het gedrag van de persoon bepa-
lend. Het merendeel van de kiezers weet
niets meer van enig politiek program.

De PvdA heeft met lijsttrekker JooP den
Uyl als slogan gebruikt "Kies de minis-
ter-president". Den Uyl had de vooraf-
gaande vier jaar deze post. De verkiezin-
gen werden voor de PvdA een succes,
maar ze kwamen wel in de oppositie.
Als de sociaal-democraten dezelfde stra-
tegie volgen, zal de geschiedenis zich on-
getwijfeld herhalen.

Cor Out

Heb ik geprobeerd me dit voor te
stellen?
Wat hij of zij doormaakt?
Hoe hij zich staande moet houden?
Hoe hij iets van zijn leven kan maken?
Of ergens van kan genieten?

Over veel hebben we een mening.

Ineens bedacht ik:
we hebben niet alleen een mening,
zonder het leven van zo iemand van
binnenuit te kennen

beslissen we ook nog over:
de W.A.O.-er,
de behandelingsmogelijkheden van
zieken,
de huisvesting van zieken in
verpleegtehuizen,
de werklozen, de vluchtelingen en
de bijstandtrekkers.

Ineens bedacht ik:
Het zijn altijd diegenen die dat lot
niet kennen, die een mening hebben
en zelfs de beslissingen nemen.

Ik schrok daarvan.

U ook?
Steven.



Samen met Ron van Twuijver vertrok ik op 1 augustus 1995 naar Curacao
met hetzelfde KLM toestel. Ron alleen, voor de duur van een jaar en ik met
m'n vriendin voor drie jaar. Ron gaat alweer bijna terug naar Nederland,
hoogste tijd dus voor een interview.
Ron (25 jaar) is LTZ 2 (1e LT. voor KL en KLU) en is de 'oudste' van Hr. Ms.
Pelikaan, een schip van 46 meter.
Dit schip is gekocht door de KM om te dienen als communicatieschip in het
Caraibisch gebied. In de praktijk dient het schip als transport- en accomoda-
tieschip voor de in de West gestationeerde mariniers. Regelmatig vertrekt zij
volgeladen met voertuigen, containers, speedboten en een peloton mariniers
naar één van de Nederlands-Antilliaanse eilanden, maar ook afgelegen oorden
als Suriname en Guyana worden aangedaan tbv jungletraining voor het korps.
Daarnaast wordt het schip voor velerlei doeleinden gebruikt waaronder nood-
hulp aan St.Maarten na orkaan Luis en veiligheidsschip bij zeilregatta's.

\'Vanneer wist je dat je naar de Marine
wilde, het KIM nota bene, en wat waren
je overwegingen?
Hoewel in mijn familie in de verste verte
geen zeevarende te bespeuren valt, wist
ik als jongetje op de lagere school al dat
ik later het ruime sop zou kiezen. Ik wil-
de het avontuur zoeken en iets zien van
de wereld. Deze toekomstgedachte heb
ik tot en met de middelbare school vast-
gehouden. Wat ik tijdens de middelbare
school jaren sowieso 100'1'0 zeker wist,
was dat ik niet nog eens 4 tot 6 jaar in de
schoolbanken op een universiteit wilde
zitten. Zes jaar VWO vond ik meer dan
genoeg.
De marine 'an sich' is overigens pas in
een laat stadium bij mij naar voren ge-
komen. In eerste instantie had ik niet
verder gekeken dan de Zeevaartschool
en dus varen op de Koopvaardij. In het
kleine dorpje in Noord Holland waar ik
woonde kende ik een jongen die ook die
keus had gemaakt, en na het aanhoren
van zijn verhalen groeide mijn enthou-
siasme voor de zeevaartschool. Dus
meldde ik mij in m'n laatste jaar van het
VWO aan voor de 'Willem Barentsz', de
hogere zeevaartschool op Terschelling.
Toen ik al in de keuringsprocedures voor

die school was gerold en m'n monster-
boekje in Amsterdam had opgehaald,
stuitte ik in de Veronica-gids op een flit-
sende advertentie van de KM. Eigenlijk
is pas vanaf dat moment mijn belangstel-
ling voor de marine grote vorm gaan
aannemen. De advertentie opgestuurd en
de folder met grote aandacht doorgele-
zen besloot ik om me voor de keurings-
procedure aan te melden. Intussen was ik
ook aangenomen voor de 'Willem
Barentsz' , maar toen ik in het voorjaar
van 1988 hoorde dat ik ook welkom was
op het KIM was de keuze voor die laatste
heel eenvoudig. Ik moet toegeven dat ik
niet had overwogen dat ik de rest van
m'n leven zou geven voor Koningin en
Vaderland. Patriotisme heeft mij niet be-
wogen om naar de KM te gaan, hoewel
je in een later stadium daar uiteraard wel
overgaat nadenken.
Augustus van dat jaar meldde ik mij dus
met m'n burgertas bij de poorten van
het KIM.

Zijn je verwachtingen van destijds om
bij de Marine te gaan uitgekomen? \'Vat
wel en wat niet?
M'n verwachting dat ik door een keuze
voor de marine en het KIM de school-

Dc Pclikaan trotsccrt dc golvcn tijdcns dc
orkaall Marilyn. septcmbcr '95

banken grotendeels zou ontvluchten is
uiteraard niet uitgekomen. Het KIM be-
tekent gewoon een paar jaar hard stude-
ren en elke dag vanaf 08: 15 in het klas-
lokaal aanwezig zijn. Gelukkig bestaat
het leven op het KIM niet alleen uit stu-
deren. Krenten in de pap zijn oa de adel-
borstenreizen op de vloot. Die bevestig-
den voor mij de keuze die ik had ge-
maakt.
Daarnaast kan ik absoluut niet ontken-
nen dat ik iets van de wereld heb gezien.
Vele mooie havens en twee plaatsingen
in de West hebben die verwachting ze-
ker doen uitkomen. Ik vind overigens de
eerste 3 weken van de 'Bootjesreis', een
(toen nog) 6 weekse reis voor jongste-
jaars adelborsten, die ik op het oplei-
dingszeilschip Hr.Ms. Urania aan de
Westkust van Engeland en door het
Caledonisch Kanaal in Schotland heb
meegemaakt nog steeds de mooiste reis
ooit, ondanks alle exotische avonturen
in de West. Voor het overige is het als 18
jarige ontzettend moeilijk om je voor te
stellen hoe het leven en werken bij de
marine en aan boord van marineschepen
is. Ik had er wel wat ideeën over, en wist
bij de selectiecommissie op het keurings-
centrum in Amsterdam keurig de foto
van het uitzicht van de brug op een fre-
gat, passend bij een carrière als zee-offi-
cier (het dienstvak waarin de navigatori-
sche en nautische werkzaamheden het
meest aangesproken worden), aan te
wijzen. Alle verwachtingen die je hebt,
de verhalen die je hoort en de boeken die
je leest, je komt er pas echt achter als je
het allemaal zelf meemaakt. Anders zul
je nooit begrijpen wat het leven als mari-
neman inhoudt. Familie en vrienden zuI-
len het dan ook nooit helemaal begrij-
pen wat je meemaakt. Hoeveel je ook
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Ron op de brug tijdens een tocht door Brits
Guyana

vertelt, foto's en video's ten spijt, Je
moet het allemaal zelf ervaren ..

Hoe is het om als jonge KIM officier
voor 'Oudste' versleten te worden?
Net zoals je gewend raakt aan het feit
dat veel andere mensen, die vaak je va-
der of moeder hadden kunnen zijn, te-
gen jou als jongstejaar Adelborst op het
KIM 'jonker' en 'U' tegen je zeggen,
raak je snel gewend aan het begrip
'Oudste'. Er zijn op de Pelikaan maar
twee officieren. Eén is commandant, de
ander is automatisch Oudste (en tevens
jongste). Als je op de Amerikaanse basis
Roosevelt Roads op Puerto Rico zegt
dat je de 'Executive Officer of the Dutch
Warship Pelikaan' bent, kijken ze je wel
even vreemd aan. En af en toe wanneer
je jezelf voorstelt als 'Oudste Officier'
bij mensen of instanties die niet bekend
zijn met de situatie op de Pelikaan komt
er een glimlach naar voren en een reactie
dat ik er nog wel verdomd jong uitzie
voor een 'oudste officier'. Aan boord is
in ieder .geval iedereen eraan gewend.
Het is altijd zo geweest en niemand kijkt
er dus vreemd van op. Zo uniek is overi-
gens mijn positie niet. Twee jaargenoten
van mij waren Oudste Officier op de
nog enige twee overgebleven mijnenve-
gers.

Wat betekent een jaar in de West te zijn
voor jou?
Helaas, m'n periode in de West zit er al
weer bijna op. Begin Augustus vertrek ik
weer naar Nederland. Gelukkig is het
dan midden zomer, dus kan ik geleide-
lijk aan het weer wennen.
Dat ik het jammer vind dat ik terug ga
zegt al genoeg over m'n ervaringen hier
in het Caraibisch gebied. In 1994 heb ik
met Hr.Ms. Willem van der Zaan, een
fregat, een 'Westterm' gedaan. In totaal
7 maanden van huis. Je vertrekt dan met
ongeveer 150 man en vrouwen tijd om
alleen te zijn heb je niet. Toen ik 1 au-
gustus vorig jaar landde op het vliegveld
op Curaçao stond ik daar dus wel in m'n
eentje. Dan realiseer je je dat je dus wel
even voor een jaar huis en haard hebt
verlaten en dat je hier op Curaçao een
nieuw leven voor een jaar moet opbou-
wen. Gelukkig werd ik meteen door wat
oude bekenden begroet, en had ik het di-
rect zo druk met m'n werk dat ik niet
echt tijd had om mezelf te vervelen. Tot
het winterverlof in december 1995 heeft
Hr.Ms. Pelikaan heel veel gevaren. Vlak
nadat de orkaan Luis St.Maarten had
geteisterd zijn we vertrokken om assis-
tentie te verlenen door onder andere
hulpgoederen te brengen en de schade in
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de havens van de drie bovenwindse ei-
landen in kaart te brengen. Luis heeft
vanaf die periode nog heel lang doorge-
werkt in het vaarschema van de
Pelikaan. Het was onzeker wanneer we
gingen varen en wanneer we weer terug
zouden zijn. Dat kon eigenlijk met de
dag veranderen. Wat wel zeker was, was
dat we veel zouden varen. Maar goed,
varen is mooi dus daar klaag ik niet
over. De consequentie van het vele varen
en de korte periodes die ik op Curaçao
kon doorbrengen, was dat je wel veel
mensen op het eiland leert kennen maar
niet in staat bent om een beetje een le-
ventje op te bouwen. Een 'thuis-gevoel'
is dan ook iets wat ik in die eerste perio-
de niet heb gehad. En dat is juist hetgeen
wat voor een succesvolle plaatsing in de
West heel belangrijk is volgens mij.

Na het winterverlof is het schip in on-
derhoud gegaan. Pas eind maart zijn we
weer gaan varen, en in die maanden op
Curaçao is dat 'thuis-gevoel' wel ont-
staan. Ik heb me vanaf die periode dan
ook uitstekend vermaakt, en had (einde-
lijk) het idee dat ik hier op m'n plaats
zat. Zo goed zelfs, dat ik over twee
maanden met pijn in m'n hart het
Caraibisch gebied uit zal vliegen.

Hoe kijk jij tegen de toekomst van de
Marine aan en wat betekent dat voor
jou?
Ik ben geen deskundige op het gebied
van internationale vredesvraagstukken,
en de vraag wat de toekomst zal brengen
en welke gevolgen dat voor de KM en
voor mij in het bijzonder zal hebben is
dus moeilijk te beantwoorden. Wat ik
wel denk is dat de KM en haar personeel
in de toekomst zullen worden ingezet op
plaatsen en voor missies die nu nog nau-
welijks te voorzien zijn. Zoals je moei-
lijk de Golfoorlog, het conflict in voor-
malig Joegoslavië, Haïti e.d. kon voor-

spellen, zo zullen er nog meer conflicten
onverwachts naar boven komen. Dat
betekent dat ook ik ingezet kan worden
voor taken die ik vooraf niet had kun-
nen voorzien of waarvoor ik vooraf
geen bewuste keus heb gemaakt. Dat re-
aliseer ik me, en daar heb ik ook vaak
over nagedacht. Ik geef toe dat ik geen
vreugdetranen zal laten als ik naar een
brandhaard wordt uitgezonden waar-
van de afloop onvoorspelbaar is. Maar
ik zal me er wel voor 200% voor inzet-
ten als dat nodig is. Je kiest niet voor een
baan bij de marine voor alleen maar
zon, zee, zaligheid en mooie havens. Als
dat het uitgangspunt is, zit je verkeerd
bij deze baas.

De vraag of ik tot m'n 55e bij de KM zal
blijven kan ik noch positief noch nega-
tief beantwoorden. Tot nu toe bevalt het
me uitstekend, en heb ik absoluut geen
intenties om de marine te verlaten. Maar
ik denk dat de tijd dat elke marineman
of -vrouw kiest voor een carrière bij de
marine tot aan het FLO voorbij is. Hoe
groot de loyaliteit ook is, er is ook leven
buiten de KM. Als het werken bij de KM
me om wat voor reden dan ook niet
meer bevalt, en er zijn goede alternatie-
ven voorhanden, dan durf ik niet m'n
handen in het vuur te steken voor mijn
arbeidsrelatie met de KM.
Welke beslissing ik ook neem, ik zal 'm
nemen omdat ik denk dat dat op dat
moment de juiste is. Ook als blijkt dat ik
achteraf de verkeerde beslissing heb ge-
nomen of het blijkt niet zo uit te pakken
als ik het allemaal verwacht had.1k heb
de overtuiging dat wat je ook doet, dat
het uiteindelijk allemaal op z'n pootjes
terecht komt.

Bedankt Ron, voor dit gesprek.

Vlootraadsman Marias van Dorp.



IS HET ECHT 1996t

Het is 4 augustus 1996. De VVDM bestaat dertig jaar, ik ben er bijna negen-
entwintig jaar lid van, was dagelijks bestuurder, algemeen bestuurder, re-
dacteur van het verenigingsblad Twintig. Op mijn bureau een uitnodiging
voor de bijeenkomst waar de VVDM zich zal opheffen, twee weken nadat
de voorlopig laatste dienstplichtigen zijn afgezwaaid. Ik ben verhinderd.

Op mijn bureau ook krantenknipsels be-
treffende de nieuwe stijl die de krijgs-
macht voor de buitenwereld gaat voeren
nu de dienstplichtigen zijn verdwenen.
De haren moeten weer kort. Ringen
moeten uit neus en oren en andere li-
chaamsdelen, drugs mogen niet worden
gebruikt.
De haren weer kort! Dat is even een for-
se aanslag op de lachspieren. Het is
1996 en de krijgsmacht laat haar werk-
nemers weten dat de haren weer kort
moeten! Mijn gedachten schieten bijna

Waar is men eigen/ijk bang voor?

dertig jaar terug, naar mijn diensttijd.
Inhoudsloos uiterlijk vertoon, bemoei-
zucht en zinloosheid vochten om voor-
rang in de krijgsmacht. Er waren men-
sen die de organisatie autoritair en pa-
triarchaal noemden, maar dat mochten
ze niet van de toenmalige minister van
Defensie, Den Toom. Ook in de maat-
schappij kwamen autoritaire en patriar-
chale mensen voor, dus dat viel de
krijgsmacht niet aan te wrijven, meende
de minister. "Dat is de vraag", schreef
Andries de Jong in zijn boek 'Minderen,

minderen, mensen; Leven en geleefd
worden in de militaire dienst', dat in
1969 verscheen. Het gaf weer wat er op
dat moment mis was met de toestanden
en verhoudingen in de krijgsmacht en
hoe dat beter kon. De Jong legde een
eerste en zeker geen zwak fundament
onder het denken over de verhouding
tussen maatschappij en krijgsmacht en
tussen krijgsmacht en dienstplichtige.

• Recht op gelijke
behandeling

En wel zeker was het de vraag: de maat-
schappij die de dienstplicht wilde als
middel om de krijgsmacht op sterkte te
houden, heeft nooit de consequentie wil-
len trekken dat degenen die verplicht in

FOTO MAJA I'EJIC
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dienst gingen, recht hadden op een be-
handeling als volwassen staatsburgers.
Het is de VVDM geweest die de samenle-
ving steeds op deze nalatigheid heeft ge-
wezen, op de negatieve gevolgen die de
dienstplichtigen ondervonden van hun
dienstplicht. Wat punten: lage wedde,
krakkemikkige huisvesting, verouderd
tuchtrecht, beknotting van de menings-
uiting, archaïsche omgangsvormen.
Het is de VVDM geweest die zekere ver-
beteringen heeft weten af te dwingen,
met vanaf 1973 naast haar de AVNM.
De VVDM vestigde steeds de aandacht
op de achter- en misstanden die de
dienstplichtigen ondervonden, zodat het
op zeker moment geen betoog meer be-
hoefde dát ze er waren. Tussen die er-
kenning en het wegnemen zat echter een
kloof, die nooit is verdwenen. De dienst-
plichtigenbeweging, de VVDM voorop,
heeft veel bereikt, maar nooit dat de
dienstplichtigen volledig werden gecom-
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penseerd voor het feit dat ze hun burger-
loopbaan moesten onderbreken. Slechts
een klein gedeelte van een leeftijdsgroep
ging in dienst, één op drie, zei men, ten
onrechte, omdat het eigenlijk één op zes
was: dat vrouwen de dienstplichtdans
ontsprongen werd nooit in de beschou-
wingen meegenomen (overigens een
punt waarop de vrouwenemancipatiebe-
weging gefaald heeft).
En terwijl de verhouding steeds ongun-
stiger werd, heeft niemand ooit de stap
durven nemen, dienstplichtigen een
loon, een rechtspositie en arbeidsvoor-
waarden te bieden als die, welke ze in de
burgermaatschappij hadden kunnen
hebben. Dat dit nooit gelukt is, be-
schouw ik toch als een falen van de
VVDM en ook van de AVNM. En van
al die politici die met de mond beleden,
de dienstplichtigen een goed hart toe te
dragen.

• Maatschappelijke
invloeden

Wat de dienstplichtigenbeweging wel
heeft bereikt is, dat de krijgsmacht, aar-
zelend, tegenstribbelend, maatschappe-
lijke invloeden enigszins heeft toegelaten
binnen haar organisatie. Lang niet van
harte, maar het was onontkoombaar.
En de prestaties werden er niet minder
om, zoals ik onlangs nog een kolonel
b.d. der cavalerie hoorde betogen
('steeds gekkere kerels kreeg ik, maar ze
schoten iedereen er uit').
In de burgermaatschappij ontwikkelde
zich een jongerencultuur die volstrekt

afweek van die van voor, pakweg, 1965.
Gedrag, kleding, muziek, consumptie-
patroon, wat veranderde er al niet. En
vandaag kan de jongerencultuur met
weinig anders vergeleken worden dan
met een caleidoscoop. Maar wat je daar
ook van vinden mag, feit blijft dat de
wereld nog gewoon ronddraait, dat het
Nederlandse bedrijfsleven geen gebrek
heeft aan hooggekwalificeerd personeel,
dat in Nederland wetenschap wordt be-
dreven op wereldniveau, dat, kortom,
allerlei uiterlijke veranderingen de
hoofdstroom van de samenleving niet
hebben aangetast.
Steeds heeft het er op geleken, dat de
krijgsmacht deze ontwikkeling heeft er-
kend, vooral nadat de oprichting van de
VVDM duidelijk maakte dat er van bui-
ten de krijgsmacht invloeden aankwa-
men die weliswaar nieuw leken, maar
daarmee nog niet slecht waren.
Natuurlijk, het was niet alles botertje tot
de boom. Racisme blijkt in de krijgs-
macht te bestaan, homo-haat lijkt eerder
gewoonte dan uitzondering, incidenteel
machtsmisbruik door meerderen bleek
onuitroeibaar - maar toch.

• Na 30 jaar
En dan nu, dertig jaar na de oprichting
van de VVDM, het bericht over de nieu-
we betutteling aangaande de haar-
dracht. En het zal, als ik goed ben inge-
licht, zeker niet het laatste bericht zijn.
Goed, je kunt je afvragen of het dragen
van ringen hier en daar op 't lijf wel vei-
lig is, maar het lijkt me voor de gemid-
delde militair toch niet onveiliger dan
voor de gemiddelde burger. En wat het
drugsbeleid betreft, drugs zijn in de
krijgsmacht altijd normaal geweest, on-
der namen als 'bier' en 'jenever' - in hun
uitwerking gevaarlijker dan bijvoor-
beeld marihuana en de meeste zoge-
naamde harddrugs.
De conclusie dringt zich op, dat de
krijgsmacht, direct na het vertrek van de
laatste dienstplichtigen, de ramen weer
met kracht sluit. Zelfverzonnen 'tradi-
ties', kortzichtige opvattingen over 'wat
hoort', een kunstmatig groepsgevoel, ze
wllen weer de ruimte krijgen. Er wllen
zich excessen voordoen, geweldgebruik
tegen andersdenken (niet nieuw, overi-
gens), gebrek aan tolerantie tegen an-
dersdenkenden (ook in eigen kring),
kortom, binnen de strikt gesloten orga-
nisatie die de krijgsmacht weer wordt
zal het zo nu en dan flink gaan stinken.
We wllen er nog van opschrikken, als er
zo nu en dan een luikje openspringt.

jan Stoof



HET VERTREK VAN COUZY

Een stoom afblazende generaal hing zijn pet aan de wilgen
Op 4 juli j.l. droeg de bevelhebber van de landstrijdkrachten, luitenant-gene-
raal H. A. Couzy, het landmachtcommando over aan zijn opvolger. De poli-
tieke leiding van het ministerie van Defensie was daarbij, opvallend genoeg,
niet aanwezig waardoor pijnlijk duidelijk werd hoe verziekt de verhoudin-
gen tussen Couzy en zijn politieke superieuren waren.

Wie zijn, bij zijn vertrek verschenen,
boek "Mijn jaren als bevelhebber" in-
middels heeft gelezen zal dit geenszins
verbazen. Op niet mis te verstane wijze
hekelt Couzy namelijk in zijn "memoi-
res" de opeenvolgende bewindslieden
van het Plein.

• Lastpak
Couzy is nooit een volgzaam type ge-
weest. Eigenlijk vanaf het moment dat
deze generaalszoon het groene pak aan-
trok had hij het meer dan eens aan de
stok met zijn meerderen. In zijn boek
schetst Couzy zichzelf als een cadet die
in zijn KMA-tijd al regelmatig overhoop
lag met zijn superieuren: "De arrogantie
van sommige militaire leraren bracht het
slechtste in me boven. Ik schepte er
groot genoegen in om zo iemand figuur-
lijk beentje te lichten. Het maakte me
ook opstandig. Ik liet uit balorigheid
mijn haar groeien, droeg roze overhem-

den als witte waren vereist en gedroeg
me soms zeer recalcitrant."
Ondanks het feit dat het hem van alle
kanten was afgeraden (vanwege carriè-
rekansen) liet Couzy zich in 1975 tot
voorzitter kiezen van de VOKL (de toen-
malige officiersvereniging) mede omdat
hij tegen zijn zin docent op de Hogere
Krijgsschool was geworden en hij geen
zin had zijn "vrije uren te slijten met het
bestuderen van boeken van beroemde
veldheren". Tijdens zijn periode als
voorzitter van deze VOKL kwam hij op-
nieuw stevig in botsing met zijn superi-
euren toen hij de uitkomsten van een ge-
houden enquête (over de motivatie van
de officieren en hun vertrouwen in de
toekomst en de leiding) liet publiceren.
De resultaten van dit onderzoek logen er
niet om en waren zo opzienbarend en
vernietigend (slechte motivatie en geen
enkel vertrouwen in de leiding) dat er
een geweldige deining over ontstond en
Couzy werd afgeschilderd als de grote

boosdoener ("Ik werd door een aantal
zittende generaals afgemaakt").
Couzy had dus al ver voor hij bevelheb-
ber werd een reputatie opgebouwd als
lastpak. Een dergelijk type mens/officier
aanstellen als hoogste baas van de land-
macht was vragen om moeilijkheden.

• Conflicten
Die zijn er dan ook gekomen en wel in
rap tempo. Op 10 november 1992 pro-
testeerde de kersverse BLS op de opi-
niepagina van NRC-Handelsblad tegen
een te snelle afslanking van de krijgs-
macht wanneer het kabinet zou beslui-
ten de opkomstplicht af te schaffen. Dit
was nadrukkelijk tegen de gemaakte af-
spraak in geen publiciteit te plegen vóór
het verschijnen van de Prioriteitennota
(Couzy hierover: "Ik wilde hoe dan
ook mijn boodschap kwijt. Ik schatte in
dat ik er een berisping voor zou krijgen,
maar dat was het me wel waard.").
Minister Ter Beek stelde daarop Couzy
voor de keuze: trouw beloven of aftre-
den. In het belang van de KL trok Couzy
het kleine pak aan en tekende "zuch-
tend" de loyaliteitsverklaring.
Nauwelijks twee maanden later was het
weer raak. Couzy noemde in het
NCRV-radioprogramma "Goedemor-
gen Nederland" een militair ingrijpen in
ex-Joegoslavië een "absolute onmoge-
lijkheid". Ga je daar toch toe over dan
zal het "steeds weer nodig zijn meer
troepen in te zetten en uiteindelijk moet
je dan aan een Vietnam-scenario gaan
denken". De Tweede Kamer is ziedend
op de BLS: PvdA-kamerlid Zijlstra
meent dat generaals er uitsluitend zijn
om troepen te commanderen en niet om
politiek te bedrijven, VVD-kamerlid
Blaauw is het zat dat Couzy maar steeds
zijn opvattingen via de pers naar buiten
brengt, enz. Toch blijft Couzy op zijn
post.
De affaires rijgen zich in de loop der ja-
ren aaneen tot een schier onafzienbare
reeks (over het gebruik van luchtaanval-
len in Bosnië, reorganisatieproblemen
bij de landmacht, het korten op de oplei-
ding van de BBT-ers, de bevordering van
Karremans, enz.). Met als uiteindelijke
uitkomst totaal verstoorde verhoudin-
gen tussen de politieke leiding op defen-
sie en de bevelhebber van de landstrijd-
krachten.
Zo de zaken overziende vind ik het niet
verbazigwekkend dat de bewindslieden
van defensie afwezig waren bij zijn ver-
trek en dat premier Kok liet weten er
geen enkel probleem mee te hebben dat
Couzy de krijgsmacht verliet.
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Couzy riep voor het schrijven van "Mijn jaren als bevelhebber" de hulp in van de be-
kende journalist (èn EGO-medewerker) Rien Robijns. Het is vlot geschreven, boeit
van begin tot einde, is heel informatief en geeft een goed inzicht in de verhoudingen
tussen de politieke leiding op defensie en de militaire top. Uitgave L.j. Veen,
Amsterdam, 184 blz. f 29,90.

Wim Heij

te zijn. Dat stoom afblazen is de politici
niet één keer ontgaan, de diepere oor-
zaak van Couzy's soms controversiële
optredens veelal wel.

De KL nadert, na drieeëneenhalf jaar re-
organisatie, de afronding van het afslan-
kings- en ombouwproces (al liggen er
nog enkele grote problemen te wachten
op een oplossing o.a. de overtolligheid).
Dit alles heeft niet zijn beslag gekregen
ondanks maar dankzij Couzy. Onder
zijn leiding is de grootste reorganisatie
uit de geschiedenis van de krijgsmacht
(wat het KL-deel betreft) in gang gezet
zonder dat de onrust onder het perso-
neelonbeheersbaar werd. Juist van de
zijde van de politiek had hij daarom
meer verdiend dan een stilzwijgend ver-
trek. Kennelijk had Couzy dit al voor-
zien. Reden waarom hij waarschijnlijk
zijn vertrek bij de troep liet samenvallen
met het werpen van een laatste steen (in
de vorm van zijn memoires) in de
Haagse vijver.
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door de afschaffing van de opkomst-
plicht moest worden omgebouwd van
een kader-militie naar een kader-con-
tractanten leger. Een landmacht, die
haar enige Legerkorps zag opgaan in een
gecombineerde Nederlands-Duitse een-
heid. Een landmacht waar honderden
reorganisatieprojecten lopen, die -op
termijn- zullen uitmonden in grote over-
tolligheid.
Een BLS die zo'n klus op zijn bord heeft
liggen, ziet zich voor een gigantische
taak geplaatst. "Hoe krijg ik een derge-
lijke opdracht uitgevoerd zonder dat de
vlam bij het personeel in de pan slaat",
moet Couzy vele keren gedacht hebben.
Zeker in zo'n situatie is het van belang,
als een bevelhebber goed met de politiek
weet om te gaan maar deze zal zeker
ook het personeel het gevoel moeten ge-
ven achter het personeel te staan. In het
bijzonder vanwege dit laatste argument
trachtte Couzy (uiteraard op zijn ma-
nier) plaatsvervangende stoom af te bla-
zen, een uitlaatklep voor het personeel
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Als men alleen de vele affaires die er
rond de persoon van Couzy hebben ge-
speeld in beschouwing neemt, ontstaat
gemakkelijk het beeld van een weinig
handig opererende generaal die veelvul-
dig bewees zijn plaats niet te kennen en
regelmatig door de politiek wel terecht-
gewezen màest worden.
Een dergelijke aan de persoon opgehan-
gen kijk is beslist maar een deel van het
verhaal. Couzy en de politiek zijn geen
vijanden van elkaar (anders zou hij geen
lid zijn van een politieke partij). Waar
hij wel een broertje dood aan heeft is po-
litiek opportunisme, maar dat is heel iets
anders. Dat er aan zijn democratische
gezindheid niet behoeft te worden ge-
twijfeld heeft hij in voldoende mate be-
wezen. Gedurende zijn periode als be-
velhebber heeft hij steeds loyaal uitvoe-
ring gegeven aan datgene wat de politiek
hem in beleidsmatige zin opdroeg.
Daarnaast werd door het personeel van
hem verwacht dat hij ook voor "zijn
mensen", die terecht of niet zich door de
politiek in de steek gelaten voelden, in
het strijdperk trad. In de turbulente tij-
den waar in het bijzonder de landmacht
mee te maken had plaatste dit Couzy
voor een lastige zaak.
Hij koos voor het optimaal gebruik ma-
ken van de door de politiek geboden
speelruimte en waar die te krap was nam
hij soms wat meer. Niet voor zichzelf
maar voor het personeel. Voor die ziens-
wijze zou wel wat meer begrip opge-
bracht kunnen worden.
"Bij de landmacht is geen steen op de
andere gelaten", stelde de voormalige
chef defensiestaf, generaal Van der Vlis.
En dat is ook zo. Couzy moest als BLS
niet alleen leidinggeven aan een land-
macht die zo ongeveer zou moeten wor-
den gehalveerd maar die tegelijkertijd
ook moest kunnen worden ingezet voor
vredesoperaties. Een landmacht die

• Uitlaatklep



De come-back van John Travolta zou op zichzelf al stof voor een film kun-
nen opleveren. Na enorme successen als tiener-idool in Grease en Saturday
Night Fever raakte hij jarenlang in de vergetelheid. De films die hij af en toe
nog maakte, waren slecht tot verschrikkelijk. Totdat Quentin T arantino
hem wist te interesseren voor een rol in Pulp Fiction.

John Travolta, toen juist veertig jaar ge-
worden, verdiende met Pulp Fiction een
Oscar-nominatie. Dat werd het begin
van een tweede carrière en inmiddels
hoort Travolta tot de best betaalde ac-
teurs van Hollywood. De vraagprijs
voor zijn laatste film was 21 miljoen
dollar. Of hij dat heeft gekregen is niet
bekend, maar het feit dat zijn agent het
vraagt geeft wel iets aan.
Travolta stelt de fans, die door dik en
dun in hem zijn blijven geloven, bepaald
niet teleur met de reeks nieuwe produk-
ties waarin hij te zien is. Wat vooral op-
valt is zijn enorme veelzijdigheid. In
Pulp Fiction was hij een doorgewinterde
boef, in Get Shorty een handige kleine
crimineel, en in Broken Arrow van John
Woo een absolute schurk. White Man's
Burdcn, die in ons land niet werd uit-
gebracht, was een sociaal getint drama,
en in Michacl, die momenteel in pro-
duktie is, speelt Travolta een aartsengel.
Phenomenon, de film die deze maand in
première gaat, laat Travolta in weer een
andere gedaante zien: die van een pure
romanticus.

George Malley is een goeiige automon-
teur, die in zijn vrije tijd groenten
kweekt. Hij is niet al te slim, maar zo
vriendelijk dat de mensen uit zijn omge-
ving allemaal op hem gesteld zijn.

George houdt in stilte van Lace, een al-
leenstaande moeder die echter niet op
zijn avances ingaat. Toch blijft George
op zijn bescheiden, maar innemende ma-
nier hopen dat Lace ooit van gedachten
zal veranderen. Intussen koopt hij alle
stoelen die zij van afvalhout maakt, zelf
op omdat hij haar niet wil vertellen dat
niemand ze wil hebben. Zo'n soort jon-
gen ...
Op de avond van zijn zeven en dertigste
verjaardag, als hij na een paar pilsjes uit
het café komt, wordt George getroffen
door een soort bliksemflits. Vanaf dat
moment is hij een genie. Hij gaat lezen,
doet uitvindingen en leert spelenderwijs
schaken. Hij wordt pas echt ongerust,
als hij ook over telekinetische gaven
blijkt te beschikken. Hij gaat naar de
dokter, die er ook weinig van begrijpt.
Intussen begint de omgeving vijandig en
achterdochtig te reageren op de verande-
ring die er in George heeft plaatsgegre-
pen, doordat hij opeens niet meer 'één
van hen' is. En als hij dan via de moder-
ne communicatiemiddelen wat van zijn
uitvindingen de buitenwereld instuurt,
komen er binnen afzienbare tijd mensen
van de FBI op bezoek, die een vent die
zich plotseling als een soort tweede
Einstein ontpopt, maar een verdacht ele-
ment in de samenleving vinden ...
"Het script stelt de vraag 'wat betekent

het om zeer intelligent te zijn' ter discus-
sie. Dat was iets dat me onmiddellijk in-
trigeerde", aldus regisseur Jon Turtel-
taub. "Er worden tegenwoordig zoveel
films gemaakt over mensen die het heer-
lijk vinden om stom te zijn. Maar hoe
kijkt iemand met zo'n enorm vermogen
tot begrijpen, doorgronden en creëren
aan tegen de wereld?"
John Travolta heeft vanzelfsprekend
ook zijn gedachten laten gaan over het
karakter van George. "Genieën worden
vaak zo kil en wetenschappelijk beke-
ken. In deze film gaat het nu eens om een
uitzonderlijk begaafde man die al zijn
mogelijkheden in dienst stelt van de
mensheid, omdat hij behalve waanzin-
nig intelligent, tegelijkertijd een zeer
goedhartig type is. Dat was nieuw voor
me. George ontdekt dat het leven pas
echt zin heeft als je erin slaagt om iets
voor anderen te betekenen. Het gaat niet
om wat je zelf doet, maar om dat waar je
andere mensen toe weet te inspireren.
George is in feite het soort mens dat ie-
dereen zou willen zijn in een ideale we-
reld ... "

De uiteindelijke verklaring voor het
fenomeen dat George heeft getroffen is
heel aards, maar doet desondanks heel
bevredigend en geloofwaardig aan, en
het wat treurige slot wordt weer goedge-
maakt door de positieve herinneringen
die iedereen aan George overhoudt.
Naast de innemende, vaak roerende rol
van Travolta spelen Kyra Sedgwick,
Robert Duvall en Forest Whitaker me-
morabele bijrollen.

Leonore van Opzeeland
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"Ze zeggen dat ik teveel van je hou",
zegt Bess tegen haar man Jan. Bess is een
wat labiel meisje uit een benepen Schots
kustplaatsje. Ze is streng gelovig opge-
voed, en de familie en de ouderlingen
kijken vol afkeuring toe hoe ze opbloeit
in het huwelijk met de wat oudere Jan,
een man die op een booreiland werkt en
die door de dorf,elingen als 'buitenlan-
der' wordt besc lOuwd. Als Jan na de
bruiloft weer aan het werk moet, bidt
Bess tot God om hem naar huis te stu-
ren. Maar ze wordt wel erg letterlijk op
haar werken bediend: Jan krijgt een on-
geluk, en raakt volledig verlamd. Hij
kan het idee dat Bess het nu zonder fy-
sieke liefde moet stellen niet verdragen
en eist dat ze met andere mannen uit-
gaat. Bess heeft alles voor hem over, dus
ze gehoorzaamt ...Het zeer ongewone
liefdesverhaal Breaking The Waves
wordt door Von Trier zeer meeslepend
in beeld gebracht, waarbij de beweeglij-
ke schoudercamera van Robbie Muller
veel bijdraagt aan de hartstochtelijke en
tegelijk bijna documentaire sfeer. Een
belevenis voor wie emotioneel tegen een
stootje kan!

LvO

BREAKING THE WAVES

bliek het ook wel interessant zou vin-
den", aldus Jan de Bont. "Bovendien
vond ik het leuk dat het nu eens niet
ging over mensen die elkaar naar het le-
ven staan, maar over mensen die samen
proberen greep op de elententen te krij-
gen." De special eHects in Twister zijn
adembenemend, en vele zijn nog niet
eerder te zien geweest. Ook dat maakt
dat de film meer biedt dan alle andere
zomer-spektakels. "De mensen van de
special eHects zijn de ware kunste-
naars", zegt De Bont. "Een film als deze
had vijf jaar geleden nog niet gemaakt
kunnen worden. En de film die ik nu in
mijn hoofd heb, over Marsmannetjes,
kan pas over een jaar of vier worden ge-
realiseerd, eenvoudig omdat de techniek
die ervoor nodig is, eerst nog moet wor-
den ontwikkeld."

Jan de Bont was even over om zijn nieu-
we film Twister te promoten in zijn va-
derland. Natuurlijk gaf hij zijn perscon-
ferentie in het prestigieuze Amstel Hotel.
Hij is tenslotte één van de best betaalde
regisseurs van Hollywood geworden,
dat mogen zijn landgenoten weten ook.
En eerlijk is eerlijk, De Bont verdient al
die accolades dubbel en dwars. Hij
schijnt bij de opnames van Twister als
een beul te zijn opgetreden, zo erg zelfs
dat zijn cameraman plus twintig andere
crewleden op een dag opstapten, maar
aan het resultaat is dat niet te merken.
Twister gaat over een groepje jonge
weerkundigen, die proberen een machi-
ne te bouwen die vanuit het binnenste
van een tornado gegevens kan registre-
ren, om zodoende eerder te kunnen
waarschuwen dat er zo'n vernietigende
storm in aantocht is. "Het verhaal sprak
me aan, en daarom dacht ik dat het pu-

TWISTER

over wat belangrijk is in het leven. Een
opgefokte zakenman raakt zijn gezin
kwijt aan zijn overbezette agenda. Dan
rijdt hij op een regenachtie avond de
hond van een mongoloide jongen dood.
De knul is uit de inrichting, waar hij
wordt verpleegd, weggelopen. Tussen de
dolgedraaide yup en de simpele jongen
ontstaat langzaam maar zeker een heel
bijzondere relatie, waarbij het er natuur-
lijk vooral om gaat dat de 'normale'
man van de 'abnormale' jongen leert
hoe hij van het leven moet genieten.
Hoofdrolspelers Daniel Auteuil en
Pascal Duquenne kregen beide een
Gouden Palm voor hun acteerprestaties.
Dat was heel terecht, want ze maken er
iets moois van. Toch is het verhaal voor
nuchtere Hollanders wat te royaal gelar-
deerd met sentimentele uitglijers en voor
de hand liggende conclusies. Maar regis-
seur Jaco van Dormael weet wel hoe hij
een verhaal betoverend moet vertellen,
en met zijn eersteling 'Toto Le Heros'
heeft hij heel wat krediet opgebouwd.

TRAINSPOTTING

LA HUlTIEME JOUR

Waar de film Trainspotting wordt ver-
toond, staan de mensen op hun kop van
enthousiasme. En dat terwijl in deze ui-
termate onorthodoxe produktie het ver-
loederde bestaan van een groepje werk-
loze, kansloze junks wordt geschetst.
Regisseur Danny Boyie, die eerder hoge
ogen gooide met de zwarte komedie
Shallow Grave, is er echter in geslaagd
een perfecte balans te vinden tussen hu-
mor en tragedie. Het publiek moet zelf
zijn conclusies maar trekken, vindt hij.
In diverse landen hebben hij en zijn pro-
ducenten al verwijten naar het hoofd ge-
kregen als zouden ze met hun film een
pleidooi houden voor het gebruik van
drugs, maar dat is onzin: er gebeurt ge-
noeg ellendigs om duidelijk te maken
dat het leven van een verslaafde bepaald
geen pretje is. Hoofdpersoon Mark, die
ook als verteller van het verhaal fun-
geert, is duidelijk het alter ego van
schrijver Irvine Welsh, die jaren drugs
gebruikte voordat hij besloot om toch
maar een wat minder vermoeiend en on-
gezond leven te gaan leiden. De kladjes
die hij had bijgehouden met aantekenin-
gen uit zijn roerig bestaan, bundelde hij
tot een boek dat zo enorm aansloeg (het
werd zelfs genomineerd voor de Booker
Prize), dat ook de film al snel een feit
was. Welsh wordt niet heet of koud van
al dat succes. "Ik ga gewoon door met
schrijven. Mijn volgende boek is ook al
klaar, en ik ben alweer bezig aan een
derde. "

I

Tijdens het filmfestival van Cannes werd
er bijzonder geestdriftig gereageerd op
La Huitième Jour, een moderne parabel
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'Gek' gezin in Georgia
Er waren nogal wat inwoners van
MlIlberry die dachten dat het
slechts een kwestie van tijd was
voordat men alle Lovejoys op en

niet zodanig dat de schrijfster erg
beducht voor de autoriteiten zou
moeten zijn, maar dat ligt waar-
schijnlijk aan onze westerse waar-
neming. De vrouwelijke hoofdper-
sonen, en de enkele, meestal nogal
zwakke, mannen die erin voorko-
men, hebben misschien wel eens
een rebelse gedachte, maar veel
praktisch opstandigs zit er niet in.
Het gaat vaak over "relaties" (om
maar eens een gruwelijk moder-
nisme te gebruiken), maar daarin
gebeurt naar onze normen geme-
ten zelden iets schokkends. Dat
mevrouw Ding zich niettemin
(volgens de flaptekst) gedwongen
zag uit te wijken kan alleen maar
betekenen dat de Chinese aurori-
teiten er ten opzichte van de litera-
tuur nog altijd bijzonder benauw-

de en preut-
se opvattin-
gen op na-
houden.
De titel
Maag-
denhuis,
naar het
Engelse
"Maiden-
home", is
een wellicht

onbedoeld aardige vertaling. Het
Chinese origineel betekent niet
meer dan "vrouwenhuis", maar
de bewoonsters van deze verhalen
zijn naar ons gevoel eerder kloos-
terzusters dan de "sensuele, com-
plexe en opstandige vrouwen" die
de flaptekst ons belooft.
De kwaliteit van de verhalen is
nogal wisselend. Misschien is dat
voor een deel te wijten aan de om-
standigheid dat ze eerst door twee
verschillende vertaalsters uit het
Chinees in het Engels, en vervol-
gens weer door twee verschillende
vertaalsters uit het Engels in het
Nederlands zijn overgebracht. Dat
is de samenhang bepaald niet ten
goede gekomen. Sommige verha-
len zouden, in de aldus ontstane
Nederlandse versie, in de Bouquet-
reeks niet misstaan, andere zijn be-
paald goed geschreven.
Wat er vóór en tijdens de
Culturele Revolutie uit China aan
literatuur rot ons doordrong was
niet allemaal slecht, maar wat nu
roestroomt is zeker niet allemaal
prachtig. Dat Ding Xiaoqi een be-
gaafd schrijfster is wil ik wel aan-
nemen, maar vooralsnog heeft ze
me niet overtuigd.
Ding Xiaoqi: Het Maagdenhuis.
Uit het Engels vertaald door
Hanneke Richard-Nutbey en
Mirjam Vosmeer. In de
Knipscheer, Amsterdam 1996.
288 blz. f 39,50.(CS)

PAT BARKER
Weg der

GEESTEN

Maagdenhuis
Het hoogtepunt van de Culturele
Revolutie in China ligt al weer een
kwart eeuw achter ons.
Langzamerhand is zelfs op cultu-
reel terrein de Chinese samenle-
ving wel wat vrijer geworden dan
zij was. Waar tijdens die beweging
veel Chinese schrijvers hun ma-
nuscripten veiligheidshalve achter
slot en grendel gehouden zullen
hebben, daar verschijnen de laat-
ste jaren steeds meer moderne
Chinese romans, zelfs in Neder-
landse vertaling. Interessant ge-
noeg treden vooral schrijfsters op
de voorgrond. Eén van hen is Ding
Xiaoqi. Zij moet eerst als kind de
Culturele Revolutie hebben mee-
gemaakt, en vervolgens de traag
verlopende liberalisering, die met
het studentenprotest voor de Poort
van de Hemelse Vrede in 1989 zo
tragisch onderbroken werd. Voor
Ding moet het laatste aanleiding
geweest zijn haar land te ontvluch-
ten en zich in Australië te vestigen.
Op het eerste gezicht zijn inhoud
en strekking van haar verhalen

geheime op-
dracht de
steeds ster-
ker worden-
de pacifisti-
sche bewe-
ging in
Engeland
(vanwege de
uitzichtloos-
heid van de

oorlog) in een kwalijk daglicht te
plaatsen.
In Weg der Geesten is er wederom
voor Prior en Rivers een hoofdrol
weggelegd. Prior weet met enige
moeite gedaan te krijgen dat hij
voor de vierde keer naar het wes-
telijk front in Frankrijk wordt ge-
stuurd. De roman vertelt afwisse-
lend het verhaal van Prior, die zich
met zijn eenheid opmaakt voor het
zoveelste beslissende offensief, en
de behandelingen (van dat mo-
ment) en herinneringen (antropo-
logisch onderzoek op een eiland in
de Stille Zuidzee) van dokter
Rivers. Tijdens zijn verblijf op dat
Polynesische eiland vertoefde
Rivers temidden van een stam die
nog maar kort tevoren het kop-
pensnellen had opgegeven en voor
wie het bestaan van geesten de ge-
woonste zaak van de wereld was.
De relatie tussen de wereld van de
geesten van dat eiland (Eddystone)
en de soldaten op weg naar het
slagveld ("geesten in de maak") is
overduidelijk. Zo ontstaat in
Rivers' hoofd een heel patroon
van associaties tussen zijn
Polynesische ervaringen en de oor-
log van (augustus) 1918.
[n één woord: Indrukwekkend!
Pat Barker: Weg der geesten. De
Geus, Breda 1996. 234 blz.
f 39,90.(WH)

Het vijfde geheim
Vijf kinderen, jane en haar broer
Lucien, Rob, Esme en Owen bren-
gen ieder jaar hun vakantie door in
een huisje aan de rivier. Op een
dag biecht ieder van hen een ge-
heim op. Alleen Lucien zwijgt in
alle talen.
Twintig jaar later, jane en Owen
zijn getrouwd, Lucien is overle-
den. Esme ligt na een aanslag in
coma en Rob lijkt van de aardbo-
dem verdwenen. Dan rinkelt in het
holst van de nacht de telefoon en
jane hoort de haar zo bekende
noodkreet uit haar jeugd: 'Derby.
Spoed.' Ze kan niet anders dan
hieraan gehoor geven en spoedig
raakt ze betrokken bij een reeks
gebeurtenissen uit het verleden

I • waar ze
nooit weet
van heeft ge-
had. Wordt
de gordiaan-
se knoop
ontward
door Rob,
het dagboek
van Esme of
door haar

te Wereldoorlog
Met haar roman Weg der Geesten
won de Engelse schrijfster Pat
Barker in 1995 de Booker Prize.
Dit boek is het laatste deel van
haar monumentale roman-trilogie
over de Eerste Wereldoorlog.
Barker opende haar trilogie met
"Niemandsland" met als hoofd-
personen de dichter Siegfried
Sassoon en de arts/psychiater
Rivers. Hoofdthema in dit deel
was de weigering van deze (luite-
nant) Sassoon, na hersteld te zijn
van zijn verwondingen, opnieuw
aan de oorlog deel te nemen. In
het tweede deel, "Het oog in de
deur", is de hoofdpersoon Billy
Prior, een officier die als gevolg
van een oorlogstrauma zijn
spraakvermogen is kwijtgeraakt.
Wanneer hij dit, dank zij Rivers,
heeft teruggekregen, krijgt hij de

die van Medea zelf, haar man
jason en de trieste prinses Glauke,
vertellen in elf hoofdstukken over
een sterke gevoelige vrouw, die rot
het einde stand houdt temidden
van een door levensangst en
machtshonger gevoede politiek
van mannen. Wie zei daar Bosnië,
Birma, Burundi?
Christa Wolf: Medea. Stemmen.
Vert. Tinke Davids. Van Gennep,
Amsterdam 1996. 194 blz.
f 39,90.(FS)

echtgenoot Owen?
Een pracht van een thriller waar-
van je je niet zomaar los zult laten
rukken.
joanna Hines: Het vijfde geheim.
BZZTöH, Den Haag 1996, 254
blz. f 29,50(EK)

ChristaWoif
Medea. Stemmen

Het was ruim vijf jaar stil rond
Christa Wolf, de vaak bekroonde
schrijfster uit de voormalige DDR.
Stilte na de srorm van genadeloze
recensies en goedkope aanvallen
naar aanleiding van haar novelle
'Wat blijft' (1990) over haar leven

~ onder de

Andere kijk op Medea

terreur van
politiestaat
en Stasi.
Maar tege-
lijkertijd
(13-9-90)
kopte
NRC/Han-
delsblad
ook groot
"Christa

~"O_OA~""~m Wolf heeft
recht op Nobelprijs". Daarbij
werd speciaal gedoeld op de ro-
man 'Kassandra' (1983) over de
zieneres die de ondergang van
Troje voorzag, maar die door nie-
mand werd geloofd. De parallellen
met actuele ethische en politieke
vraagstukken waren legio in dit
prachtig geschreven verhaal over
vrouwenstrijd en strijd voor de
vrede. Indrukwekkend was ook
Wolfs snelle literaire reactie op de
kernramp in Tsjernobyl: 'De ces-
uur - Berichten van een dag'
(1987). Dat geldt evenzeer voor
haar monumentale meesterwerk
'Patronen van een jeugd', een re-
constructie van het familie- en
schoolleven ten tijde van het fas-
cisme in de jaren '30.
Onlangs verscheen van Christa
Wolf (1929) weer een nieuwe ro-
man: Medea. Stemmen. Het my-
thologische verhaal van Medea als
de wraakzuchtige kindermoorde-
nares is al vaak verteld, in de klas-
sieke oudheid door o.a. Euripides
en Seneca, later door Corneille
(1655), Grillparzer (1821),
Anouilh (1945) en vele anderen.
Door mannen dus en vanuit een
patriarchale visie. In Nederland
deed de schrijfster Marie-Sophie
Nathusius in haar kleine roman
'Medeia' (1989) een vrouwvrien-
delijker poging om een brug te
slaan tussen de mythische Medea
en een Medea, zoals ze nu nog zou
kunnen zijn. Christa Wolf gaat
nog veel verder door de 'heks'
Medea af te schilderen als een wij-
ze genezeres die, met haar kinde-
ren, door de Karinthiërs als tragi-
sche zondebok wordt geslacht-
offerd. Zes stemmen, waaronder
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ICHADUWZUSTER

Licht en Schaduw

Wim Heij
Erika Krijt
Joan Merens
Cornelis Schepel
Frank Spoelstra

gaan aan
haar nieuw-
ste boek

Schaduwzuster, het negende in een
reeks over haar ervaringen tijdens
een jarenlange spirituele zoektocht
naar diepere zelfkennis. Daarbij
gaat het om het verkrijgen van in-
zicht in de eenheid van mensen en
kosmos, verleden en toekomst, het
mannelijke en vrouwelijke in ons-
zelf en om het overwinnen van
doodsangst en het leren leven met
eigen schaduwgedrag. Tijdens
haar, soms niet ongevaarlijke,
avonturen wordt ze bijgestaan
door haar wijze leermeesteressen
Agnes Fluitende Wapiti en de blin-
de Robijn Opperhoofden Genoeg,
medicijnvrouwen uit het Cree-re-
servaat in Manitoba, Canada. In
Schaduwzuster, dat speelt in
Mexico, is ook weer een hoofdrol
weggelegd voor 'Jaguarvrouw'
(het derde boek uit de serie).
Bovendien worden we in de histo-
rierijke omgeving van Yucatán
doordrongen van de krachten die
uitgaan van de machtspiekken en
leringen van de Maya's: Wie op de
plek van de heilige mI! staat, stelt
zich in zijn zoektocht naar wijs-
heid open voor nieuwe kennis en
een nieuw begin.
Er valt dus weer veel te leren, bij-
voorbeeld dat kwetsbaarheid je
beste verdediging kan zijn en
zwakte je grootste kracht; dat het
gaat om verandering en groei, niet
om bijleren maar om afleren; dat
licht en schaduw onlosmakelijk
verbonden zijn en dat we kunnen
kiezen voor onvoorwaardelijke
liefde die de dualiteit te hoven
gaat.
Een boeiend en bevrijdend boek.
Lynn V. Andrews: Schaduwzuster.
Vert. Aleid Swierenga. Servire,
Utrecht 1996.224 blz. geïlI.
f 34,SO.(FS)

" ... Het is ons licht, niet onze duis-
ternis, waar we het aller bangst
voor zijn.( ... ) Als wij bevrijd zijn
van onze eigen angst, bevrijdt on-
ze aanwezigheid automatisch an-
deren", zei Nelson Mandela in

zijn inaugu-
LYNN v, ANDREWS rele rede in

1994. Dit
zijn een
paar zinnen
uit het mot-
to dat Lynn
Andrews
vooraf laat

beginners en laatbloeiers. Het
Groot Joggersboek. De Fontein,
Baarn 1996. 144 blz. Geïl!'
f 29,90.(WH)

Marathon
Gertom de Beer maakt er in zijn
boek Marathon voor beginners en
laatbloeiers. Het Groot

Joggersboek
geen geheim
van wat hij
met zijn le-
zers voor
heeft. Want
al op blz. 8
schrijft hij:
Belangrijk
voor 1111 is

dat ik u over de streep trek. Dat u
toch eindelijk ook ems de stoute
schoenen aantrekt en u in de we-
reld stort waarvan u het echte be-
staan nooit vermoed had. Het
einddoel, eens een marathon 10-
pm, mag. Niets //loet.
Wie dit boek gelezen heeft zal ze-
ker de kriebels krijgen het te wil-
len gaan proberen want De Beer
schrijft bijster enthousiast over het
duurlopen, in het bijzonder de ma-
rathon. Hij onderbouwt zijn be-
toog dat hardlopen - mits goed op-
gebouwd - heel gezond is met uit-
spraken van bekende en minder
bekende Nederlanders (o.a. oud-
wielrenner Gerrie Kneteman en
marathon-loper Gerard Nijboer).
Zoals de titel al aangeeft is dit ze-
ker een leerzaam boek voor begin-
ners met veel en handige proefon-
dervindelijke tips en wijsheden.
Daarnaast bevat het boek nog wel
zoveel achtergrondinformatie over
allerlei nevenonderwerpen (o.a.
over de vermeende geheime do-
ping uit China) dat er ook voor er-
varen lopers voldoende interes-
sants te lezen valt.
Een heel aardig boek over sport en
gezondheid.
Gertom de Beer: Marathon voor

Geldschieter (Get Shorty)
De hoofdrolspeler Chili Palmer
mag een kleine jongen zijn onder
de geldschieters van Miami maar
zijn stijl is groots. De jacht op één
van zijn klanten voert hem naar
Hollywood en de wereld van de
film, zijn grote liefde. Hij belandt
in een scenario dat regelrecht op
zijn ondergang lijkt af te stevenen.
Vijanden genoeg. Zo is daar Ray
Bones, die een litteken als een
scheiding op zijn schedel draagt,
een permanent geheugensteuntje.
En Bo Catlett, de dodelijke dandy.
Chili kan maar beter zelf het sce-
nario wat bij gaan sturen. Danny
DeVito, Gene Hackman, Rene
Russo en John Travolta hebben de
hoofdrollen toebedeeld gekregen.
Dat Elmore Leonard één van de
grootste misdaadschrijvers is van
Amerika heeft hij wederom beves-
tigd.
Elmore Leonard: Losgeld en Get
Shorty (Geldschieter). Van
Holkema & Warendorf
(Unieboek), Houten 1996,
f 25,-- per stuk.(EK)

Met zijn schitterende dialogen en
personages heeft Elmore Leonard
weer twee giganten op de boeken-
plank gezet: Losgeld en de filmver-
sie van het 1991 verschenen boek
Geldschieter. De film draagt de ti-
tel Get Shorty.

Elmore Leonard

Losgeld
In Losgeld heeft Chip Ganz, klap-
loper en dief, van begin tot het
eind de gijzelingsdrama's in
Beiroet gevolgd. Dat brengt hem
op het idee om een ontvoering te
plannen waarbij hij niet de familie
van het slachtoffer om losgeld
vraagt maar het slachtoffer zelf
mag bepalen hoeveel diens leven
hem waard is. Chip en zijn maat-
jes Louis en Bobby kidnappen
Harry Arno, een bookmaker uit
de onderwereld, door hem onder
hypnose te laten brengen door de
waarzegster Dawn Navarro. Maar
Chip vergeet dat de FBI, die Harry
vanwege zijn connecties met de

onderwe-
reld scherp
in de gaten
houdt, niet
werkeloos
zal toezien
als er iets
met Harry
gebeurt. Er
wordt dan
ook een
zoektocht
naar Harry

ingezet en Chip krijgt het nare ver-
moeden dat zijn plannetje wel eens
anders zal kunnen verlopen dan
hij had gedacht.

seIzoenen.
En dan ze-
ker dit
merkwaar-
dige boek
,Vrouwen
op reis,
waarIn over
reizen wel
heel ver-
schillend
wordt ver-

teld. Bijna uitdrogen in de Grand
Canyon, met dromedarissen door
Australië, een dramatisch ver-
traagde treinreis (natuurlijk van E.
Annie Proulx, die als geen ander
ellende kan beschrijven) en een
paar daagjes Londen met je moe-
der. Het staat er allemaal in en erg
lijken op gewone vakanties doet
het niet. Des te meer reden om je
voor het slapen gaan eens te ver-
bazen over vromven en hun uit-
stapjes, het kan opwindende dro-
men opleveren.
Samenstelling Katherine Govier:
Vrouwen op reis. De beste reisver-
halen van Margaret Atwood,
Carol Shields, E. Annie Proulx en
vele anderen. BZZTöH, Den
Haag 1996. 208 blz. f 2S,-OM)

qemene
Streken

TINA McELROY ANSA

neer door de straten van
Sherwood Forest zou zien rennen,
halfnaakt en de haren recht over-
eind op het hoofd. Sommigen zei-
den dat het hele gezin 'open gekte'
had zoals andere lieden 'open tbc'
hadden. Ze deden hun dagelijkse
bezigheden nog, maar wat de
mensen in Mulberry betrof, waren
alle Lovejoys loop-, praat-, werk-,
enwinkelgek.
Zo wordt het zwarte gezin
Lovejoy uit Mulberry - Het Grote
Stadje in het Hartje van Georgia
aldus een welkomsttekst op het
vliegveld - geïntroduceerd in de ro-
man Gemene Streken van Tina
McElroy Ansa. Ernest 'Paps'
Lovejoy is de voetveeg geworden
van zijn vrouw Esther, die 'Malief'
wil heten voor hem en hun drie
dochters. Het verhaal speelt zich
af tijdens de dagen dat de drie 'we-
reldse' zusjes zijn teruggekeerd
naar het ouderlijk huis voor de be-
grafenis van Malief, op wie ze nu
venijnig durven terugblikken,
maar die vanuit haar doodkist nog
steeds het laatste woord heeft.
Ondanks de harde opvoeding
door hun 'getikte' moeder zijn de
drie vromven maatschappelijk ge-
slaagd: Betty, de oudste, bezit twee
florerende schoonheidssalons, de
gescheiden Emily is een hoge amb-
tenaar en de jonge Annie Ruth is
een bekende tv-presentatrice. Dat
de ongehuwde Annie Ruth bij
aankomst zwanger blijkt te zijn is
voor alle drie een fors probleem,
want Zij en Emily en Betty had-
den allen een belofte afgelegd toen

Annie Ruth
zich bij hen
voegde als
menstru-
erende
vrouw dat
zij nooit
zwanger
zouden
worden en
kinderen
zouden krij-
gen alleen
maar om

hen te verstoten op de wijze waar-
op Malief dat //Iet hen had ge-
daan.
Gemene Streken is een ontroerend
boek, boordevol humor die aan
het slot tot hilarische hoogte stijgt
in de scene van de zusjes rond de
opgebaarde Malief in de gedenk-
kapel van het uitvaartcentrum.
Kortom een verrukkelijke roman!
Tina McElroy Ansa: Gemene stre-
ken. Vert. Paul Schaaps. In de
Knipscheer , Amsterdam 1996.
Geb. 320 blz. f 49,SO.(FS)

Vrouwen op reis, en hoe!
Al is de vakantie voor de meeste
mensen inmiddels voorbij toch een
korte recensie van een boek dat
werd uitgegeven met het oog op
die vakantie, lezen kun je in alle
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EEN LOFDICHT OP HUMANISTISCH
VORMINGS ONDERWIJS
door een leerling
Hallo iedereen

H.V.O. vind ik tof,
over H.V.O. niks dan lof,
je leert er om met bepaalde gevoelens om te gaan,
en wat het verschil is, tussen een appel en een banaan.
We hebben het over discriminatie gehad,
en over kinderen dik, of zo mager als een lat.
Vind je iemand niet leuk,
bespeur je dat aan je reuk.
Ziet iemand er niet goed uit,
de rest interesseert je geen fluit.
Je denkt meteen: dat is een dief,
maar als je hem echt goed leert kennen,
vind je hem toch wel lief,
zo ontstaan dus vooroordelen,
zo kun je iemand goed benadelen
dat moet je dus niet doen,
soms deed ik dat en toen ...
Heb ik op H.V.O. geleerd wat vooroordelen zijn,
ik vind dat dat best iets is om trots op te zijn.
H.V.O. betekent 'Humanistisch Vormings Onderwijs',
de kinderen uit groep 8 zijn er wel mee wijs.
Bij H.V.O.leer je nog vele andere dingen,
behalve toneelspelen en zingen.

Eén van die dingen die je leert is keuzes maken,
soms kan het ene je erg raken.
Het andere moet je soms afwijzen,
zodat je haren soms ten berge rijzen.
Sommige mensen denken dat H.V.O. een christelijk vak is,
maar dan hebben ze helemaal mis.
Het is voor alle kinderen met andere geloven
of een andere huidskleur,
als dat verschil uitmaakt, ben je echt een zeur.
Soms spelen we wel eens toneel,
maar dat is nooit erg veel.
Je kunt sommige gevoelens met één beweging uitdrukken,
een spanning met je lippen, verliefheid, dat moet lukken.
Dus beste mensen, veracht nooit niemand,
want dan je zelf ook niet, niemand.
Alle mensen moeten les nemen in H.V.O. en het leren kennen,
.maar ga niet met iedereen tegelijk er naar toerennen.
Ik hoop dat met dit gedicht duidelijk is
wat ik van H.V.O. vind,
Luister nu ieder kind, neem les H.V.O.,
Dat is zo!!!

Jeroen van Dijk
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