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LATEN WE WEL WEZEN ...

Genieten is in ons landje niet zo'n groot ~ocd. Hard
werken om te overleven, het calvinisme en een strenge
arhcidsctos hebben ons volkje niet bepaald tot levens-
genieters gemaakt. Wc ploeteren en sjouwen wat af.
~n vO~Jrde "hroodllodig~" o.ntspannÎng, zijn cr al
smds laaT en dag allerleI mIddelen voorhanden .....
genotmiddelen om ons ontspannen tot een nog groter
genot te maken.

het fenomeen van verveling door zinloos dan wel niet
voldoende werk is ook al sinds jaar en dag bekend. Er
zijn binnen de Krijgsmacht ook plaatsen aan te \\'ijzen
waar een bovenmatige inspanning geleverd moet wor-
den. Daar waar het niet voldoende kunnen inspannen
nogal eens tot ontijdig genotmiddelen gebruik leidt,
blijkt een overmatig inspannen soms ook aanleiding tot
middel misbruik.

Laten wc wel \vczen ..... als het gaat om een gezond
werkklimaat en de morele verantwoordelijkheid voor
mensen/werknemers zullen wc elkaar wel ergens
ontmoeten. Dat is in ieders belang. Blijft de vraag hoe
het toch komt dat Defensie een werkgever is waar
werknemers blijkbaar de behoefte hebben om zich TE
GOED te doen aan genotmiddelen. Zou dat recent
onderzocht zijn?

De Krijgsmacht lijkt een werkgever te zijn waar
mensen behoeften hebben om zich TE GOED te doen
aan middelen.
In verschillende tijden zijn er verschillende VISIes en
daaruit voortvloeiende maatregelen om het gebruik te
reguleren. Er zijn de campagnes die de nodige voor-

lichting geven over het

Of8J gebruik van die middelen,
~ de consequenties voor het

ca 0 co lichaam en de geest van de
." gebruiker en de gevolgen

voor zijn of haar om-
geving. Allemaal met de

.k. "'~ bedoeling dat de gebrui-
ker zelf zijn of haar
grenzen gaat trekken in
het gebruik van het
middel. Het gebruik is nu
ieders eigen verantwoor-
delijkheid. Bij geconsta-

1teerd misbruik volgen de!,~strafmaatregelen.... cr is
niets nieuws onder de
zon... wc hebben het
allemaal al eens eerder

gezien, gehoord en meegemaakt. Voorbeelden te o\"er.

Waarom dan toch cen EGO O\'er genotmiddelen? Is de
discussie over middelen al niet lang hekend aan de
hand van het alcoholgebruik, misbruik, verbod tijdens
werkuren en alcoholmatigingsbeleid?
Overal waar de (geestelijke) gewndheid en het welzijn
van mensen in gevaar dreigt te komen, is een discussie
wel het minste wat je zou kunnen doen. De
Krijgsmacht heeft baat bij gezonde goed functioneren-
de militairen. De Humanistisch Geestelijke Verzorging
heeft baat bij gezonde goed functionerende mensen.

de redactie

Ledigheid is des duivels oorkussen? Na gedane arbeid
is het goed rusten: En wanneer is die arbeid dan
gedaan? \Vannccr is het tijd om te ontspannen en te
genieten?
,,",letvaste arbeidstijden in een beroep huitenshuis, ligt
de structuur van wcrk en vrije tijd voor de hand.
Met een doorlopende arbeid binnenshuis ligt de grens
tussen werken en vrije
tijd al veel minder
duidelijk. (Vraag iedere
ouder met kleine kin- .ft<.
deren maar!)
Met wisselende ar-
beidstijden in een be-
roep buitenshuis, wis-
selen ook de vrije tij-
den.
Met het loslaten van de
zondagsrust, was het
ook gedaan met de
structuur van vrije
weekenden en kon ook
het winkelpersoneel, in
navolging van de be-
roepen in de verzorgen.
de en verpleegsector
kennis maken met een andere werk-vrije tijd structuur.

Het personeel van de Krijgmacht heeft al sinus jaar en
dag een code van vierentwintig uur per etmaal inzet-
baarheid.
Sinds de Krijgsmacht is overgeschakeld naar een
beroepsleger en vele jonge beroepssoldaten ook op de
kazernes gelegerd zijn, bestaat de situtie van werken,
wonen en leven op een plaats. Het is reeds vele malen
vermeld: de scheiding tussen werk en prive wordt dan
een discutabele situatie. Waar houdt de kazerne op en
waar begint het prive terrein? Waar gelden de militaire
regels? Waar gelden de kazerne regels? Waar ligt de
grens voor het kunnen ontspannen en genieten voor de
beroepssoldaten?

Laten we wel wezen, genotmiddelen zijn er al sinds
eeuwen en de mensheid maakt er ook zo lang al
gebruik van. Zo ook in de krijgsmacht. In die zin is cr
niets nieuws onder de zon.
Voor je ontspant moet je je ingespannen hebben,
anders kun je je niet ont-spannen. De mate van inspan-
ning lijkt in de Krijgsmacht niet voldoende aanwezig:
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WIE OPGROEIT, VERKENT GRENZEN

Wie herkent het volgende niet? Je bent jong cn probeert van alles uit. Je
komt laat thuis, je daagt je ouders uit door regels aan je laars te lappen en je
weinig aan te trekken van goedbedoclde raad. De steun vanuit het gezin
wordt afgewezen. Je wilt alleen zijn.
Dit kan plots ook weer omslaan in toch weeT steun zoeken in het gezin.
Toch weer warmte en geborgenheid zoeken.
Jongeren zullen dit geschetste beeld schouderophalend tot zich nemen.
Ouderen zullen onderdelen van dit gedrag zeker herkennen. Iedereen is op
ccn of andere wijze wcl door zo'n fase heengegaan. Dit 'uitprobeergedrag'
heeft als functie dat zo de eigen grenzen ontdekt worden. Wie grenzen wil
ontdekken zal ze vaak zelf eerst overschrijden. Dat is op zich niets nieuws en
zeker ook niet verontrustend. Zo vinden mensen de weg naar zelfstandig-
heid.
Jongeren laten zich veelal sterk heïnvloeden door regels en normen van de
eigen vrienden-groep. Kijk maar naar kleding of muziek of haardracht.
Voor zover volwassenen zich daar over verbazen dienen ze ,•..'e1 te heseffen
dat het voor een jongere heel belangrijk is. Het kan betekenen dat je erbij
hoon of niet. En vooral jongeren willen graag ergens bij horen.

Uitproberen?
Tab.Ik, ;tlo.:oholen drugs (ook sommige
medicijnen) kunnen ongezond zijn.
Toch weerhoudt dat jongeren er niet
VJn ze te gehruiken. Zt' verso.:haffen na-
melijk ook genot en plezier.
Bovendien zijn ,11 die genotmiddelen
heel eeO\'oudig te verkrijgen.
Na.1st ;tIk. wmkels waar tahak en drank
verkocht worden zijn ('T nog speciaalza-
ken, zoals apotheken, doe-het-zelf-za-
ken, sllJ:'ermarkren, verfwinkels, drogis-
ten, cotfccshops, enz. (,'nl..
D.1ar wa.lr de jongeren nog zitten in de
uirproheerfase kan dat dan leiden rot
"gehruik ik het wel of gehruik ik h("t
lliet~. :\kcstal kan die jongere uitste-
kend lclf beslissen.
Soms g.l.lt het mis. Dan stelt iemand zijn
heslissing om wel of niet te gebruiken, re
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Drugs) waaruit bovenstaand standpunt
in grou' lijn is overgenomen. Via het
N.l.A.D. wordt vourliehting gegeven op
vrijwel alle scholen.

Alcohol.
Allereerst is cr een groot verschil in her
verkrijgen van tabak, alcohol t'n drugs,
Nit,t alleen is er drank te verkrijgen bij
iedere slijter en supermarkt in i{'(lere

stad of dorp, Ook vrijwel iedere com.
p,lgnie, ieder onderdeel, heeft een eigen
bdr. Ook ,11voert de krijgsmacht sinds
19H9 een alcoholmatigingshcleid en
heeft dat tot positieve resultaten geleid
bij velen. I-kt IS to<:h nog steeds gemeen.
goed dat een niet gering stuk van de mi.
Iitaire vorming bestaat uit het kweken
van gemeenschapszin, een groepssfeer,
waarbij m.n. in de vrije uren de ,llcohul
rijkelijk stroomt. De ouderen up zo'n
ondetdeel zijn hier vaak zelf schuldig
;l,lIl, Immers de jongeren doen feitelijk
nit,ts anders dan "uitproberen" wat uu-
dert"n 7e "'voorleven" . Die jongeren, Jus
ook die B.B.T.-ers. zien om zich hccn d,lr
alcohol cr bij hoort. Men weet dat alco.
hol en verkeer absoluut roUT is, maar
verder hoort het erhij.
Als gt'cstelijk verzurger heh ik llO~ vers

Hoc nu in de krijgsmacht?
Als we dit nu t'ens toe ga,ln p<lssen op de
krijgsmacht en ga,lIl kijken hoe het in
het leger er aan toe gaat als het gaat om
gebruik van genotmiddelen, Jan zien we
eell behoorlijk verschil met de el'rder ge-
noemde burgermaatschappij.Vrijheid van keuze.

leder mel1s is en blijft veramwoordl'lijk
vour eigen gcJr;lg. Kan 1.e1fin vrijheid
keuzen maken .• \laar jongeren in ('etl
~uirprohl'crfasc~moeten nog leren om-
gaan met vrijheid.
Zij zullen n.lf in Je regel Je grenzen van
hun vrijheid aftasten.
He1;us zijn er genotmiddelen met sterk
verslavende eigenschappen. Die nIHnc-
men zeer snel elke persoonlijke keuze-
vrijheid. Die middelen zijn funest tijdens
een "uitprobeerfase".
Ook al kleeft er altijd een zeker rISico
aan het uitproberen van genormiddelen.
voor vt"el opvoedkundige experts staat
het vast dat het weinig 7În heeft om het
uitproberen van genormiddelen te VER-
BIEDEN. Dan geheurt het w:urschijn-
lijk srit"kem en huiten Uw blikveld. Veel
heter is om risico's te heperkell door
jongeren goede begelciding en voorlich-
ting te geven.
Voor 70ver de lezer nu denkt dat hier re-
volutionaire dingen gezegd worden kan
ik geruststellen door te verwijzen naat
het boekje "Uw kind en genotmiddelen"
van het N.I.A.D,
(Nederlands Instituut voor Alcohol en

drinken, afhankelijk van hoc dat valt in
dl' vriendenkring. Als die vriendenkring
als norm heeft om nil'[ te gebruiken dan
is cr geen prubleem. Als daarentegen het
populair (cool) is om tc gebruiken, te
drinken, dan is het lastig om ~EE re zeg-
gen.
De praktijk lerft dat veel jongeren dan
vervolgens gaan gebruiken. drinken. om
er maar bij te blijven hnTen.
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in het geheugen dat wij v:mui( de kazer-
ne als S.c.c. (Sociale Coördinatie
Commissie) deC! namen aan de nascho-
ling 'akoholm3tigingshdcid', gcorgani-
seerd door D.r.K.L(Dircctic Personeel
Koninklijke Landmacht} en direct aan-
sluitend aan die nascholing eell com-
manJo-overdra<:hr bezochten waarbij
de alcohol rijkeli{-k vloeide. ~1idJcn op
de dag ell tegen a Ie voorschriften in.
Protesteren had geen zin. Van hoog tot
laag werd stevig gedronken. Gelukkig
\VaTen er ook velen dIe alcoholvrij de
middag door kwamen.

Tabak.
Voor tabak geldt een soortgelijke hena-
dering. Ook dar is vrijelijk te koop ill al.
lerlel winkels, stalletjes en kiosken.
~ornll:e1 mag er in overht'id'igcnoll\vcn
nier meer in openbare ruimten gerookt
worden. Toch zal de !ezer niet ver in zijn
geheugen terug moeten gaan om te we-
ten dat hier fors de hand mee gclil"ht
wordt. Denk maar aan de vele rel"epties
die de krijrsmacht rijk is.
Oit terwij het toch genoegzaam bekend
is dat niet alleen roken, maar ouk pas-
sief meeroken zeer schadelijk is voor de
omgeving.

Softdrugs.
Hed anders ligt het als het gaat om soft-
drugs in plaats van alcohol en tahak.
Ook al telt Nederldnd w'n 1100 tot
1200 l"offeeshops. Ook al kennen we in
l"ederland sinds vele tientallell jaren
gedoogbcleid ten aam.ien van softdrugs.
Ook al kent Nedt'rJand het zgn. 'oppor-
tuniteitsbeginsel' (Dat betekent dat de
Nederlandse politie t'n Justitie afzien van
vervolging op gronden ontleend aan her
algemeen belang).Ook al zijn er soft-
drugs tt' koop in ieder dorp in
Nederland. Het is en blijft \Trhoden om
in de krijgsmacht te blowen.
leden: overtreding wordt gevolgd door
een hoete van tenminste F. 75,- en meer.
Bij de dienstplichtigen van welerr hreft
dat tot behoorlijke aantallen overtredin-
g{'n geleid. 1taar ook in de nieuwe be-
roepskrijgsmacht zijn inmiddels vele za-
ken bl'kend.
Tijdens uitlending kan soft-druggebruik
leiden tot onmiddellijke repatriering.
Dit doet op zijn Illinst merkwaardig aan,
temeer als het inderdaad waar is dat die
softdrugs niet schadelijker voor de ge-
wndheid zijn Jan koffie en volgens
sommige deskundigen bij tabak en alco-
h.l?! vergeleken een onsdlUldig snoepje
1.1111.
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Harddrugs
Alle andere, nog niet genoemde, drugs
zijn te hestempelen als harddrugs. Ook
al zijn tabak cn alcohol hier zekeT ook
onder te rangschikken, ze hehnen een
aparte henadering gckn'gl>n omwille van
Je tolcramie in de maatschappij. Dat
gl'ldr zeker niet voor heruïne. cocaïne,
sJ?ee~~achtigcn, X.T.c., 1..5.D., thinner,
div.l1lmen, ('nz.enz.
Van alle huddrugs is bekend dat ze
kunnen leiden rot geestelijke rn/of heh.l'
meI ijkc afhankelijkheid. Varii:rend van
een milde sufheid tot uitbarstingen van
.lgrcssie. Sommige middelen hehben een
langzame vcrsbvingsophouw, andl'[C
middelen zijn supersnel. Sommige hard-
drugs kunnen vclc ticntalk'Jl jaren ge-
bruikt wurden op gebruikersdosis (opi-
um) met geringe gevolgen voor de lange
termijn. Aminen kunnen vrijwel direct
tot de dood leiden (ollerdosis alcohol,
heroïne, enz.), waarbij her meesr rect:nt
de XTC-pillen in de puhliciteit zijn ge-
weest waar atropine in zat.

Nieuw beleid van de
krijgsmacht.
Sinds een half jaar is er een nieuw bek.id
gestart in de krijgsmacht. wailfhij
gebruikers lIan softdrugs en harddrugs
uit de krijgsnucht verwijderd worden.
B.BT.-ers en n.O.T.-ers krij~en on-
middellijk een schorsing gevolgd door
omslag. Gt:spierd taalgehruik van de
Bcvdhehher der l.andstrijdkrao.:hteJl
moest afschrihvekkend zijn. Toch valt
het op dat na die schorsingen en ont-
slagen er beslist niet gestopt wordt met
druggebruik. Er komen zelfs n'rrassend
veel nken boven water, waarbij zelfs
sprake is vall grote partijen XTC en

(OfFlESHOP
cocalne m n.b. ~<:de<lld door kader-
leden. Dat kan zIJn ten gevolge van
het uitstekende opsporingsheleiJ van de
K.~\I.A.R. (Koninklijke 1lan,'chaussec).
Dat bn ook de topje van de iisber~ zijn.
Als ik om me heen kijk en de llIeuwe
lichtingen H.B.T.-ers zie binnenstromen
dan zie ik een afspiegeling lIan w:'tt er in
de burgermaatschappij leeft. Dan zie ik
jonge, lIaak te jonge, mensen die in
korte, vaak te korte, tijJ moeren leren
professionele militairen te worden.
Die jongeren spiegelen Zich .un de
wereld van de oudert'n, a,ln dat wat
de ouderen ze
'voorlcven'. Als
die jongeren een.
in de ogen van
de krijgsmacht,
fulltt: beslissing
nemen, door in
een sfeer van uit-
prooeren, een
stickie te roken
of XTC te slik-
ken op een hou-
sepilfty dan heb-
ben ze absoluut
niets :'tan schor-
sing en ontslag.
Die jonge men-
sen mot'ten bege-
leid wordell en
eerlijke lIoorlich-
ting krijgen over
drugs.
In feite verdie-
nen die jongeren
een zelfde bt:-
h:'tlldeling als
Iemand die pro-
hlenwn krijgt
met alcohol. I), f(tIL'"
beroepsmilitair

met een akoholprohleem k:'tn terecht in
een rherapemisch progr:'tmma vÎa een
Jer \'ele hulpverleningsdisciplines die Je
knjgsn1<lcht rijk is. Alcoholisten kunnen
schijnbaar rekenen op een mildere be-
handeling d:'tll andere dru~mt'"bruikers.

Voor alle duidelijkheid! Ik h:'td het over
Jl,ebruikers, voor de:'tlers heb ik geen me-
dedogen.
i\1aar hoe zit dat Jan lJlet de slijter om
dt: hoek?

Jan ,fen Boer, raadsman.

Jss'!
1t1..'fl'.'--

)" -_."---'" .

HA~p P~~~S?
bN.'<1lfE/..1X ' IK mi
WJ~~r:\...•r er l-£!

.-'

-.
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TIPS Hasj&Wiet:
Wat weet je wel

• •wat weet Je met

Het gebruik van cannabis (hasj en
wiet) is in veel culturen eeuwenlang
bekend. Cannabis is afkomstig van de
hennepplant. Je wordt er vrolijk en
ontspannen van. Het effect duurt twee
tot vier uur.
Net als bij andere genotmiddelen kan
cannabis op een verkeerde manier
gebruikt worden. Vandaar 10 tips
voor verstandig gebruik.

1. Er zijn grote verschillen in soorten
cannabis: de ene SOOrt is sterker dan de
andere. Een ervaren roker voelt wanneer
h'l" genoeg heeft. Hij kan dan stoppen.
A s je voor het eerst blowt, weet je niet
goed wat je kunt hebhen. Laat je daar-
om bij de koop goed voorlichten.

2. Wanneer je weinig ervaring hebt met
cannabis is het onverstandig er alcohol
bij te drinken.

3. Bij het roken van cannabis komen
stoffen vrij (teer en koolmonoxydel die
schadelijk zijn voor je gezondheid. Als je
cannabis met tabak rookt, loop je bo-
vendien de risico's die samenhangen met
het roken van tabak.

4. Door cannabis verandert je concen-
tr:nievermogen. Gebruik daarom niet
op school, op het werk of in het verkeer.

5. Als je medicijnen slikt: informeer bij
een arts of je daarbij cannabis kunt ge-
bruiken. Gehruik niet wanneer je zwan-
ger bem.

6. Als je space-cake wilt nemen, besef
dan dat het wel drie kwartier tot ander-
half uur duurt, voordat het begim te
werken. Heb geduld en neem niet nog
een stuk. Voor je het weet krijg je teveel
binnen.

7. Cannabis valt soms slecht. Je voelt je
dan ziek of angstig. Zoek een rustige
plek en eet of drink iets zoets. Raak niet
in paniek, na een uur is het ergste voor-
bij.

8. Gehruik cannabis niet om problemen
uit de weg te gaan. Als je elke dag blowt
probeer dan eens een paat dagen per
week niet te blowen.

9. Koop geen cannabis op straat, maat
in een coffeshop waar men bereid is je
grondig te informeren.

JO. Neem geen cannabis mee als je naar
het buitenland gaat.

Tot slot: Je kunt af en toe blowen voor
je plezier. Je kunt dag in dag uit blowen
zodat je continu van de wereld bent. En
je kum het niet doen. Of je verstandig
met cannabis omgaat, bepaal je uitein-
delijk zelf.

Wil je meer weren over cannabis, bel
dan de Drugsinfolij'n: 0900- t 995 of kijk
in de openbare bib iotheek.

!lae in/nrm.ni., gemank, ¥(K" hc"'ekc" ¥an çoff",,-
,hop', i, een id"" ¥an leidsepleinl>ch<'erBV. Tek,,:
Jdlinek, Ad¥ie,bureao Dru!:,. Ad"ie" exploilanten
mffe,hop', Y(K"khlinl:,bureau Drul:'. Ui'l:'\ve:
Voorli<hting,bureauJellinek,1997

VRAGEN OVER DRUGS? BEL OE DRUGSINFOLIJN 0900.1995
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••
GEESTBEINVLOEDER

Een aantal jaren geleden kwam CT up
mijn hureau in SccJorf ccn dienstplich-
tig korporaal die mij vertelde dat zijn
cnmm.lndant van plan was zijn ouders
te bellen, omdat hij betrapt was bij her
roken van een joint.

Hij vroeg zich af of zijn commandanr
het recht had Jar te doen. Op zich vond
hij {'cn mogelijk telefoontje naar ~jinou-
dnliik huis wel grappig, want zijn vader
rookte al vanaf zijn 18e jaar af en toe
een joint.

Een aantal malen heb ik dir verhaal aan
leidinggevenden van middelbare leeftijd
in de K.L. verteld. Bijna altijd werkte het
als een ere-opener.
Ik vroeg hen Jan of ze in hun familie of
vriendenkring leeftijdgenoten kenden
die softdrugs gebruikten.
Het antwoord was zelden: ja. Vaak had-
den lij de indruk dar het gebruik la
rond de leeftiid van 25 jaar wel afgelo-
pen zou zijn. Een l;ellotmiddel sec voor

de jeugd, maar eenmaal volwassen dan
werd men wel wijzer.

In werkelijkheid wordt in alle lagen vall
onze bevolking softdrugs gebruikt en
het gehruik is ook niet per defenÎtÎe leef-
tijdsgebonden. De vader van deze
dienstplichtige had een florerend advo-
catenbureau.

\'\'elliclu lil;t daar de oorsprong van het
nieuwe drugsbeleid. (Eénmaal waar-
so.:huwen, bij de tweede maal ontslag)
:V1cnis niet vertrouwd lIlet deze materie
in vergeliik met de oh zo vertrouwde al-
cohol.

Vele duizenden volwassen mannen en
vrouwen in onze samenleving met grote
gezins- en werkverantwoordelîjkheden
\villen lil hun vrije tijd nu en dan via een
stickie een feestje in hun hoofd. Na de
gezÎnshoodschappen hii A.H. op zater-
dag halen ze nog even legaal een zakje
weed in de coffeeshop.

Let wel, ook geestelijk verzorgers vÎnden
hd volstrekt onacceptabel dat militairen
ti/'dens diensttijd met een door drugs of
a cohol beïnvloede geest rondlopen en
dragen dat ook uit.
Wat mij betreft mal; het heleid in deze
zelfs worden aangescherpt.

De hîl.uÎteit en tolerantie hij ochtend-al-
coholkegels is in deze bedenkelijk te
noemen in de krijgsmacht.
Natuurlijk heeft defensie het recht om te
bepalen wat er ook in de avonden en
weekends op de kalerne mag ell niet
mag. Een drugsverbod is op kazernes op
ZIjn plaats.

l\laar softdrugs gebruik in de huiselijke
kring kan nu tor omslag kiden. Het
schept zeker duidelii'kheid maar leidt
mijns inziens teveel (e aandacht af van
de meest genuttigde geestbeïnvloeder
onder OilS:koning alcohol.

Jacques l'all de Blink, raadsman
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OVERPLAATSINGEN RAADSLIEDEN

JOKE VAN STRAATEN
Sinds ",nkelo: m:lanJm wnk ik als raads-
I'rouw op de \'liq;b,tsis \\;'ot"llsJrrche. Van-
uit Rotterdam is dar J'lgdijks ruim !wee
uur rrÎzen. Omdat mijn woonsituatie ook
een werksituatie is, z.ijn er ~ecn plannen
om richting Ikrgcn op Zoom te verhuiten.
.\Iijn partner en ik hehben cr voor gekozen
om kinderen {lP tc vangen di" in een crisis-
situatie verkeren. In s;)lllenwerking 111(."( Je
pleegcentrale nemen wii de zorg op ons
voor ",nkde pleegkinderen. Zelf hehoen we drie' kinden'IJ vall wie
er nog één thuis W(Jont. Ol." Jagdijkse lOrg VOOT de kinderen en
het huis is dl' taJk die mijn partner I'oornamdijk op l.ich neemt.
Hij werkt voltijds thuis 0:11 ik huitl'nshuis. We hehben als het wa.
re de tradiriolH:lc rolp,uronen opgl."draaiJ . .\loet kllnn~n. nil."t-
waar.
Via dl."kinderen kwam ik in aanraking rnl."thl."thumani>rllC. Op
lle basisschool kregen de kind~ren het vak humani>tisch vor-
mingsondl'rwijs. Zelf hen ik lO'en de cursus gaan volgen, mdat ik
dit vak kon gaan geven. Na de C\lTSUSvolgde ik de studie ,1,111 de
Universiteit voor Humanistiek en de lerarenopleiding om een eer-
stegraads he\"()~gdheid VOOT h~t vak te gaan hall."n. In het verll."ng-
de van dl' laarl."nopll."iding hen ik les gaan gcvrn aan dl."hoge-
school in Rotterdam. Met deze nvaring hl."nik gaan ,ollicirerl."n
hij hd Ilum'lnistisch Vnrmingscemrum voor :\lilitairl'n in Zeist.
Na amlerhalf jaar hen ik een bebngrijk a,pc'ct van mijn opleiding
voor raadsvrouw gaan mis,en, namelijk het vocren VMI tweege-
sprekken. Vandaar dat ik gekoz_en hel'>\'OOr een eigen rayon. Op
dl' vlieghasis kan ik mijn vormingswerkervaring van het Conrn.
herthuis gebruiken. Naast de gesprekken I11l"tcliënten geef ik
(jevo-lessen ,Mn militairen die in opleiding zijn. Zodnende kan ik
\'Cr><:hillende kamen van het beroep inzetten op het werk, waar-
dour ik het ge\"()el heh ouk zelf het TI1e~sttot mijn rechtte kOllwJ!.
Ik gl."loofdat ik wd op mijn pll."kben bij de Luchtmacht.

KAREN JOACHIM
In fehruari startte ik. in OirschOl, mijn loophaan
I'>ijDefensie, Als ex-opleider voelde ik ml."thuis
bij het schoolbatalloll en da<:ht. die lrss~n, die
geef ik met g~mak. Nou zo was het niet. De grot:-
p~n waren groter dan voor mijn manier van wer-
ken goed wa, en dl' jongens eigenlilk ook en lO-ch
Wl'l'r niet. Het duurde lOt de zomervakanril'
voordat ik ~r ~cht schut in kreeg. Baoerde uit-
drukking mis"chien, maar z.o ",'as h~t wel. Na de
vakantie werden de groepen kleinl."Ten heh ik
wat nnndhrunnen aangeboord in mijn omgeving die mijn vaardi/{heden
en kt:nnis in de juiste richting stuurden. II1."t overige werk op de kazerne
krl"l"g ondertussen ook steeds meer struktuur en daarmee hOllva,r.
Ondanks mijn "burf:ercontraet" lil"p ik steeds vaker in een vlekjespak.
Het aanbod om in hl"t Coornhl.rthuis te f:aan werken na een jaar erva-
ring up de kazerne heh ik van harte aangepakt om meerdere redenen,
Het werken in ~roepen maakt het meest gehruik van al mijn werk-en
leven\Crvarinj.;: het is dichter hij huis; cn het is de plek wa,lrnaar ik f:e-
sollicitecrd had. Na vier jaar vrij ondernemerschap deed dat af en toc.
En raadsvrouw bij Defensie was ook een goed tegenwicht ,'our een
groeiende Haag naar mijn deskundigheid op het gebied van vrouwen-
werk. Als Trainings-en adviesbureau ver/.orgde ik b.v. veel curSU'iSen
hanen -en berocpenoriëntatie voor Vrouwen Wereldwinkels. \Vat lIlil
heel erg hevil'! tijdens de sollicitatiegesprekken was het gevoel weer de-
zelfdl." humanistische taal te ,preken. Tijdens mijn opleiding aan het
Humanistisch Opleidings InstilUlIl hen ik gaan werken bij de Stichting
Humanistisch Vormingsunderwijs al, pedagogisch didaktis.:h m~de-
werkster. :\Iaar nooil gedacht &It die ervaring ooit gehruikt zou wor-
den voor Jonge en soms oudere militairen. Dat vind ik <,<,nvan de leuke
dingen van het ouder en meer ervaren worden in dit werk, tiet ontdek-
ken waar hl'paalde (levcns)-keuzes ook nog goed voor hlijken te zijn.
Dus mijn wonen illl'Cn flat in een nieuwbouwwijk, in een woongrocp. op
el."nboot, in eell ufficierskamer en met wie. Allemaalz-innig en nu o.a. in
gebruik voor ~en t lumanistisch Vorminpccntrum voor militairen.
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Ze werd bekend als de dochter l'all Hans Duffer, maakte daarna zelf furore
als muzikante en is inmiddels niet meer weg te denken uit de Ncdcrhtndse
muziekscene: Candy Dulfer. Haar meest recente plaat heet Por the love of
)'ou en is met name in Japan een doorslaand succes. In de eerste weken na de
release werden hier al meer dan 100,000 exemplaren verkocht. Hieronder
kUil je lezen hoe het allemaal zover gekomen is.
Candy Dulfer wordt op 19 december 1969 gehoren in Amsterdam.
Gestimuleerd door haar vader, de bekende jazzmusicus Hans DuIfcr, begint
ze op zevenjarige leeftijd saxofoon te studeren op een oud instrument van
haar vader. Nog geen drie jaar later speeh ze al mee op één van zijn platen-
sessies en wordt zo ontdekt door bandleidster Rma King, hij wie ze de nodi.
ge podiumervaring opdoet. Nog tijdens haar middelbare schoolopleiding
formeert Candy een eigen hand - Funky Stuff - en begint door Nederland te
touren.
Nog voordat ze een eerste pb at heeft uitgebracht, haalt Prince de saxofonis-
te naar Minneapolis en lanceert haar in de videoclip 'Partyman', met de his.
torische woorden: W'bell 1wa"t sax, 1 eaU Call11y. Een spontane jamsessie
met Dave Stewart (ex-Eurythmics) leidt vervolgens tot het opnemen van de
filmmuziek voor 'De Kassière'. een productie die in de rest van Europa be-
kend wordt onder de titel 'Lil)' was here'. Dat is ook de titel van de in'>tru-
mentale hit die Candy Dulfer en Dave Stewart scoren.

CANDY DULFER
VEROVERT
DE WERELD

Veffe Oosten
Ondanks alle muzikale uitstapjes ver-
schijm'll in deze periode ook twet' solo-
,llbums van Cand)' Dulfer, 'Sax-a-go-go'
en 'Big glrr, Ter ondersteuning van hei-
de cd's tourt funky Swff maandenlang
door het Vt'rre Oosten. In Japan,
:\-Ialeisië en Indonesië zijn de meeste za-
len al ver valUevoren uitverkocht.
Terug in Europa WUft de hand door
Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië,
Hongarije, Polen en Estland,
Nederland wordt voorlopig overgesla-
gen. Totdat in mei van dit jaM het vierde
alhum, 'for the love of you', verschijnt.
\Vederom volgt een wurnee door
Europa, waarin ?\ederland in november
eindelijk wordt aangedaan. Speciaal
voor de nieuwe concertrecks wordt Je
bezetting van Funky Stuff wederom ge-
wljllgd, Nieuwe krachten zijn toetSt'lJist
Jeroen Rietbergt'n, afkomstig uit de
h;lnd van Ruth Jolcott, en zangeres
Berget Lewis (ex-Tmal Touch),
\Vie Candy Dulfer hiT1I1enkortnog in al:-
tic wil zien, ~.aldaarvoor eetl flinke reis
moeten maken. In dt' maand .lecembcr is
de hand l1;lmelijk op tournee in
Engeland, Daarna \'olgt een pauze van
enkele mol,lnden, waarin (alweer) een
nit,uw albulll wordt opgenomen. \X'mdt
vervolgd,ongcrwijfeld.

Martin Groellell'ufd

Candy wordt door andere sterren be-
nadt'ni en leven bijdragen a,lIl albums
van onder anderell Arerha Fr;lnklin,
Paui l.aBelle en The Time. Een tournee
met Funky Stuff door Amerika wordt
emhousi,lst omvangell. Ze is te g,lst lil
befaamde tv'programma's als 'S,Hurday
night live', 'Thc Arsenio Hall Show' en
Jay l.ell()'s 'Tonight Show',

Ondertussen groeit ook de hekendheid
in Europa. Pink Floyd vraagt Cand}'
r~ulfer.voor e~n gastoptre~en tijdens hl'[
gigantische Knebworrh h:stlva1. Voor
UO.OOO toeschouwt'rs speelt ze enkele
Pink Hord-klassiekers mee, zoals 'Shine
on rou cral.y dia mond' en '.\loney'.
Ook Van :\lorrisoTl I;lat geen gelegen-
heid voor hij gaan om Candy als gastso-
liste bij zijn hand te halen, Zelfs één van
Cand(s all-timt' favorieten, collega-
saxofonist "bceo Parkcr, vraagt h,IJr
voor t'en bijdrage aan her album 'Live
on planet (;roo\'e',
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Debuutalbum
Eén en ander betekent voor de
Amsterdamse een fraaie opstap naM een
succesvolle platencarrière. V;ln haar
dehuutalbum 'Saxuality' verkoopt ze
wereldwijd ruim een miljoen exem-
plaren. Bovendien wordt de plaat geno-
mint'erd voor een Grammy Award.
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DOEMAAR
ENDE ODE
AAN DE
'NEDERWIET'

Wc Ic\-'cn in een tijd waarin alles
(b)lijkt te kunnen. Vooral in
Nederland is het gebruiken van
softdrugs bijvoorbeeld iets heel
normaals. Althans, dat vinden wij
Nederlanders zelf. Eigenlijk is cr in
ons land nooit echt moeilijk of
gchcimzinni~ gedaan over softdrugs.
AI sinds de jaren zestig wordt cr zeer
openlijk over gezongen, met als
hoogtepunten het vrijwel complete
oeuvre van Herman Brood en het
bekende 'Nederwiet' van Doe Maar,
een exacte handleiding voor de
thuiskweker. Over dat laatste
nummer gaat onderstaand verhaal.

Het idee was om hêt i',,'ederlandse reg-
gae-lIwnl1ler te sc1Jri;IJ(,II. I.ei Dol' ,\Iaar-
toetsenist Ernst Jansz in 1982 in ecn in-
terview. Eli ;,J, reggae, ('(;IJte reggae lIif
j<lmaiw, dat gaat I'ouml WIl de inhol/d.
Over derdc wereld/JroMemell, Ol'er
gudsdienstige dingen, of Ol 'cr u/iet. NOIf
ia, ,lis Nederlallder val/eli de eerste twee
ol/derwerfJeli al Sllel af. Eli dus gaal hét
Nederlandstalige regg,Ie-III1111mer fJl'er
Nederwiet.

Doe ;\bar lit,p hiermee naTUurlijk niet
echr voorop. The IkatJes, de Swnes,
Chm:k Berry, James Brown, alle groten
uit de muziekgeschiedenis hebbC'll wel
on'r drugs gezongen. Soms om te shoc-
keren, maar ook regelmatig uit een soort
'verheerliiking'. The Beatks hebben bij-
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voorbeeld nooit onder stoelen of hanken
gestoken dat ze drugs gebruikren en
daaruit veel inspiratie h,lalden,
Of de Doe ~bar-Ieden zelf drugs ge-
bruikten, is nooit officieel bekend gl.'-
worden. Natuurlijk wl.'rd er in de kleed-
kamer wel geblowed - waarop zou hl't
lied 'Nederwiet' anders gebaseerd zijn -
maar in het openbaar is dat nooit toegl.'-
geven. Afgezien v,ln al die keren dat
'~ederwiet' live \wrd gespeeld, heeft
Doe .\Iaar nooit rl,dame willen maken
voor het gebruik van softdrugs.
Gilze fans waren l'al/k nOK ollizettend
jOlig, zei Ernst Jansz in 1994. \'{'elis/llaar
waren zi; nooit ol/ze dodKroep, Illaar
we haddcll wel met deze Si1l1<IIiete ma-
ken, Het betekcnde dal we heel Koed
moesten lIitkijkell bij al/es wal /I..'ede-

den. Onze f<llislIamen al/es van ()lISaal/,
soms bij het g('l.',wrlijke af.

Na de ode aan de ~ederwlet distantieer-
dl.' Dol,' ~1aar zich op de elpee '4US' uit
1983 van het gebruik van harddrugs.
Niet op een beraald subtiele manil.'r,
milar in elk geva wel duidelijk: 'hero'IJle
is em vloek', is nog de meest fatsoenlijke
/.ln uit Je tekst. We wifden dlliddijk IIhl-
ken dat soft- en harddrugs niel op één
lij" liggen. Heroïne kan je feilol, en dal
hHl al/deren, ~'olledig kapot maken.

Herman Brood
De al genoemde Iferman Urood is na-
tuurlijk dé nationale junk van
Nederland. Zijn drugsgebruik is door de



raren het'n \'cTwordèTl [Ot een soort h<ln-
delsllwrk. In interviews komt hij hier.
voor Jan ook openlijk uit. Drugs horl'II
bi; mijn d,lgc!iiks lel'ClI. aldus Brood. Zc
"hlken II/C creatief ('11 zorgen I/our eell
opell geest. Ik za ah/er 1/o/)i/ iemand
,1,lnIIHJeliigCII um drugs te lIemen, want
de l't'rs/,II'illg <1l1l1rt ie h'l'cn [allg.

Afkicken heeft geen zin. o:gt lkoud. Ik
heb het (Jok nuuit gewild, lIllIet ik zeg-
gen. Drug$, ZO'1/ heet je alle morten die
Ie kl/nt f)cdenkell, hebbell I'all lIIe ge.
m,l<Ikt wie ik ben. Eell gezegcnd wrak,
//IJl'lIl ik mezelf. Eell wrûk j,l, door dt'
drugs. Alaar gezegend mt't een hoei td-
lent.

M,ntill Groenell'ofd

Tekstgedeelte uan 'Nederwiet' (Doe Maar):

De bhl<ldjcs, daar krijg ie hoofdpijnl'dll
De blaad,es, ddarl'illl krijg ie eCII [)(!tOllllcn houfd
Dus, die /11'1'1£1;('$die gooio'>I /(,(' weg
Eli we rakeli ,If/een de {mesjesI'all dl' zilild,CS
En/of. ell/uf de bloemetjes
En Jaan'dll krijg ie geell hctonm:n hoofd
En dal1Tl'iln wurd je /liet dnl<licrig
A1aar daan'lllllVlJrd je zo high
als ecn Vlaamse /"lpeXilai

Dat i$ onze eigen, u/iedewiedt'wiet
Ja, ja, '•...•'ederwiet
J"I..'ederwi£'f
lJ<lilrt'OOr Imeft niemand
ill l'erre 1'f('em,Ié- l<llldell
ill de bak te zitten
Nederwiet
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GEBRUIK JIJ DAN DRUGSt

.. _-)

,
I,
~

Kun je binnen Je Krijgsmacht momenteel nog 7.omkr risico openlijk praten
over drugsgehruik vall jezelf of van .tndcrcn? Is het duidelijk wat Je conse-
quenties zijn als je openlijk praat of schrijf! over deze thematiek? Veel men-
sen zijn wel bereid om te pf.Hen, willen ook wel in de EGO staan, maaT dan
zonder het risico te lopen dal ze er op hUil werkplek last mee krijgen. Zoal"
al eerder bleek rondom de thema's RchHics op de werkplek (Jaarboekje) en
Vrouwen binnen de Landmacht (EGO oktoher) kiest een meerderheid van
de geïntcn-icwdcn voor anoniem blijven. Het stemt wel tot nadenken. als
werknemers zichzelf menen te moeten beschermen tegen hun \vcrkgcvcr.

Toine, 1313T-cr22 jaar
Toen mijn 1l1OcJcrhoorde Jat ik l1;laf
jou ging om rl' pratl'n over drug~ ,chrok
ze zich dood.
"(;EHRLJIK JIJ DAJ"'\ DRU(;S?"'
Ze kon hl,'(nice geloven. "Ik
Ilwrk daar nooit lef, van.
Iloe kun je d;l! nu JO(;'Il,ie
vergooit je toekom~t. W\'tell
ze hn IJlde dicllSt? \Vannen
ben jl' (;'rrnn' Iwgollnen?"'
God, wat vond ik mezelf
stom om er tegell luar over
te beginncil. Er wa, gl'en
doorkomen T1Il'n ,uno Zo
wil le weten wat jij ervan
vindt. En le gaf ml' l'l'n
bOl'kle'dat ze lil 19ï1 gekre-
gl'll had. JEtJC!) ONDER
DRUG. Ik heb er evell in zit-
tl'n bladert'n. Er is geen
doorkolllen aan, \'(rat l'en
geneuzel I.q!;. Ik Ileh wat
zinllen ,ungestreept. W'al
vmd IChil'rvan:
\'<'.1{ lIjn drugs? Onder
drug, dient men te Vent,\M\ geIK'l"lllld-
delen (denk ,Ian onze woorden drogerij-
l'n, drogisteriJ. drogl'rl'll en de engel,c
woorden drug-fnTr. dnlg,wre).
En: Genee,middek'n dienen, wil men er
haat bij v'inden, te worden voorgeschrc-
n'n door een arts, hn gl'neesmiddeJ is
bij de arts in veilige h,llldt'n, Elk<-,rof
welke nU'll op eigen houtje of londt'r
tot'Zlcht gebruikr Wt lichaamlijk of gl'CS-
telijk welzijn, verdient een lUIStl'toepas-
,mg. Gl'v'aarliike geneesmiddcll'll, zeker
versl.wl'nde, bli)\Tn da<1fomachtl"T,lot.
Ik h,ld na de eer,te p.lgina's al gl'lloeg.
[hn ••t,lat l"f ook nog ('(gen, Jat Ilel een

-'

objl'nief boekje is. :'\ou mooi nier.
Volgl'ns miJ liJn hl,t n'n aantal ami-figu-
reil die tegell allt' leuke dingen lil de Wl'-
reld zijn. liet zou me niet verh:ll.cn al, Ie
ook zo'n boekje op dl' markt gehr;lCht
Il<;"hlwnover akohol, gokken l~1llIeuh'n.

,\an mij is het in ieder geval niet he,rl,(,d
dir ,oort geprel'k v'an objectieve onder-
,wekell.
Trouwen, het hoekil' liet er ah nieuw
uit dm mijn moeJer 1,11h(,t ook wd
nooit hdt'111aalgelezen hdlhen. \V,lt ('cn
zinnen leg, [hM alit-('u krijg jl' al wanen
van.
Dl' titel is wel aardig. Jeugd onJer drug.
Vasl ('CU••chrijffout. Jeugd onder druk
bedoelen Ie zeker,
Druk \";mouders, druk \';In familie. druk
V,1I1dl' maar ••cilappij, druk van de wrge-
all!, Jruk V,ln dl~huitenwerl'1J. Je moer
n'rdofll' alk~.

[ht begint ;11op de hlgcre school Illl't dl'
CITO toeb. lUllIner toch d,u je lIl,ur
.\lAVO nin'au hebt. Kun je nil'[ wat
harder werken, dan kun je nog 1I,ur de
11..•••VO.
OL ... ik had \",111miln petekiud r(Kh wat
meer k;uakter \crw,lCht. I,lllllllcr dat w
niet naar de onderof(iciersnpleiding
kum. D,H leek mij vroeger al wel wat
voor IOU,Alrijd soldaatje spden.
OL ..Je 1110etnu tol:h l'<.:hrlTU \"asre baan
g:l<lnzoeken, anders heh jl' op je H'l'nig-
ste nog stel'd ••minimumloon. De druk
V,Uldl' sergeant: je moet dit, je moet d.lt.
En \l weer dat gedoe over dil' gedrags-
code over wat je niet mag, Druk. druk.
druk en ie heht vaak geen n'et tc dOl;'n.

Kijk ik gdmJik drugs.
Door de weeb op dl' kazerne
,oft, S\1~wr,oft el1 alleen al••
ik Hij hen, w,1I1tIk wd 111('r
gep'lkr worden. Op de k,\Za-
ne II)U ze hed scherp op Jie
I.aken.
In het weekend i, het ander~,
dan gehruik ik pillen. Fen
Hll'mlje van mij haalt voor
dl' Ilek grol'p. Van pillen kun
Îe gewoon langer doorga.m.
Als ik op vrijd.lg Ihui, kom
eet ik war en dan g,l:ln wc
met de hele meute n,ur het
zwembad. VI,lk \'(lOrdat we
daar weg g<l,lll ~Iikken we
iers. Dan g;l;l1l we naar een
hrUml' kroeg bii ons in hct
dorp. En om lTIl uur of twee
gaan wc met l'l;'1lt,lXInaar de

,rad. EL'nler deden wc Jat met dl;' ,Wtn,
m,ur l'en van on~ stond vlak voor de
,mma ZOm,lar op IIju kop in de sloot.
Met moeite Ilt'bhen Wl;'ze er alle vijf uit
kunuen krijgl'n. Dat Joen Wl' du •• niet
meer, \X\, hebben een afspraak met het
uxiheJrijf en die kOI1][met l'en bmje.
Kunneu we allCllu,11 in. Ihn IS het dl'
hl'le nacht dansen. Soms proberen WT
nieuw(' pillen, maar Jaar heh ik h(,[ !liet
zo op. Er is zll\Td rOlllmti tegenwoor-
dig. Om een uur of len'n ',morgellS heb
ik lll'r wd gehad en ga liKt de t'entl' trein
n,l;lf huis, Slaap l'en groot Jed van de
dag. 's Avomb om l'en uur of tien ga ik
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\\'n'r k":ll, AI" hct l'I'CI1 k'lIl g;l;111 wc
d.m 111l:tdl' LUhtc trein of hus 11,1,1(lTIl
dor\1 lo"n 25 km. hilT vanJaan. Daar
heh 'eli Il' lTn prirn;l dls..:n. D,n l' {'en
tent W,LH IC \'l'rSChllkmk nicil Iwbbl'J1
111ft \'l'l""..:ililll'nde mU/ll'k: hOUSl~. h,lrd-
COlT. jarl"n ll'stig. van ,11ks door l.lk;l,lf.

pop en neLlen'lhg. Fdn l'l'n g(WIt' (<;'lIt.,k
f'l't~l<llt VljklltwlIltig guldl'l1 ent re\: en
dan Llll Il' J1l'1gehouw door, nug in ie-
den' 1'1,11. 1)0111\heb ik zin Olll te pr,uell
l~Tljelrt'rl Il;'s{i~ llluziek. [bil gd'ruik ik
quf. .-\ndt'rl' "l"rl'n wil ik alle frustratil'
kwijt, bijl'oorhn'lJ al, (TB gril,tw l"
heeft bren 7incl1. Dan koo!, ik wd CClh
("\tra pillen zod,ll Ik met \OUM:ll hele-
1I1;lal uit mijn dJk kall ;';:1;111. [hf I' wel
g,uL
's Zond.l!;" lig ik in hed tot
l;'t'lI uur ut dril:. Om VIl:r uur
kUIlll:n mijn brons l:n Z\lS-
Sl:n met de k1l1dnl:1l ('11l't('n
we ",lillen. Om adn uur ga
ik up dl" trem naar de Lurr-
nl'. V,l:lk ben ik Iwll;'rll,l,ll
al1n'n ol' ,k LUl1,'r en d,ln
drmk ik l'en pil.,je ,'n rook
lTIl joint. :-:il:! te veel en
l1l<.'l de r,llllen opel].
Trouw,'llS ,11, i<.' n'n Iwetje
lTn gaH' .,ngl.\lllt hl.~ht
ronkt ..I,,' mee, Ik hen nog
nooit gdubt. TroU\\TIl',
W,larOrl\ ouk, lIil"llUnd
hn'ft Ia.,t \',lTllllt'.
.\Ia,llll.hglllorgen sta ik
11<.'11"\\Ter o\TH'illd hoor.

Patriek, vader van een
25-jarigc militair
Ik hoordl' hii toeval miJn 10011 met een
k,lrner,l,ll! mer pillt'n pr,ltell. ,,"u is hij
Il;\tllurlijk ,11 bn!; \'ohvassl'n. maar J,u
bniel 11K nid l'dn, Hil woont door dl'
week op dl' kall'f[\c, IIU;lf in l1el \\Tek-
end IS hIj hlt'r. D,m geldtn mljll rl'gl']'"
TOl;'ll "he \riend weg was heb ik 1--','-
\'f;\Jgd wat Jat \oor pillen waren. [),l.lr
denl hIj wal non<:hebnt O\Tr. Uat
111,1.1kleIIW pi"sig. Ik heh dil' IOJlt!;l'll niel
groOlj.',l;'hr;Kht om helll n,l.1r Jc hliksetll
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te zien gaan. Tja en toell krq,:en we hon.
i<.'. Ik was oudnwn". \\'isr niet w,ur Ik
hl't O\Tr h,ld. Dronk IOdl I.df ook rq.:d-
Il1,Hig ,','n pilsje,J,lt wa" hel/.elfde ~'OI-
g,'ll" helll. Hel wa., .Lu mijn \TOUW l1l:h
lor nl('l~ gmg hellHleien ,lndns h,ld ik hl:m
...0 de dt'ur uit1--','zl"1. lkwepsmi!Ltair en
d,llI pillen .,Iikkm. Fiii Illij wil <.Lul'r nu."t
in. \tiPl vrom\" i" w<u t,lcti"dwr en hL.dt
heml,lter gevraagd w,lt hiJ "likt. \X'",lthl'!
voor l,fkct heelt. Of Iwt k'kkl'r i.•.
\,\,'anneer hij .,likt en noem ma,lr op.
Volt:l.'ns zijn zeggen slikt hij al1l'L'n up
1,ller,Ltg,nond. (;ewoon \oor dl' kICk en
om makkelijkl'r lil ••'OIlt,Kt te konwn I1wt
Illelsjl's. ?'Jou ,Lu 1<11wel w,lt zijn in 10'11

hou'l' tem. Ik 1ll0l;'t l;'r niks \all l1l.'hb,"I1.
.\L1M i,l, ik lei het ,d hij i, \'olwa\\en.

BR.EDE: IN Z <'OTl'-AARHI"'-I t:> •••.•

Kristin, 23 jaar BBT-er,
l\vanger
Ik rook ,11sinds mijn dl'r[ielld(\ D,II heh
Ik op dl' keUring nil.~t p.....ej.',d. jcl\\'cl dat
ik sig,lrl'!tl'n rookte, Ill,l.lr Ilil,t d,u ik
SlUIf r:ehruikte. I'ilkn l'n 1-0 heh ik nooit
geJ'I'ln. \'\'d l'tn k('ef IMJdo\. Dat dol'
ik nooit \\Tl.~r. U,I,1r word ie heiem,l,il
gek Lln I.eg. Iht is hdlOorlilk Imk. Ik
wilde g,l,m diq;l'n. Twee lIlel\sCl\ hth-
h('n 11K V,ISt I1Hll'tel) !JOuJ,'11 tn n'mjl' i,
op IIll' kOTllnl liul'n. ,,"Cl', dat dOL' ik

nooit weer. LUist was l'f hij uns in het
peloton weer iellund die p'lddo', had,
Daar is gl:llukkehjk ;lan te konwIl. nl,loH
ikdoc niet men mel'. Trouwells llU ik
zwangn b"'11 g,'brlllk ik ook gl'en wiet
Illl'l'r. Volgnh ITIlI IS d'lt IlIL't goed voor
het kInd. Ik VInd hl.t wd Lhtig hoor. In
mijn \Tlt'llLlenkfing gehruikt iederl'l'n lil
hl'! weekenJ. Ik voel llle dcll1 echt lo"n
trutk, zo'n Anit,l. \'olgen, mIJn lllol'Lkr
moet ik ook ~f()ppen l)lL't roken. Ze 1--',d
111l'l'l'n fold,,"rt]l" o\'ef hol' kinJ,,'rell nuit
g,I,1I1 ...iell ,lis je rookt. En 7.e hewccrt d.lt
ie j,. kind \'efsL1,lfd Illaakt clan rokt'll, Ik
moet nog [wee weken op dl' LlI.efnC
hlijvcn l'll dan hl'h ik I-W'lTlt-'l'rscharwer-
lot. OnwIIs f.:aaÎ. .\tUf Ik hen we h,lllg
(bt nw IlW lbn V;l,lk I"t~f\ed e11 ik ge-

hruik ,Jl~ ik liK \'ef\'l'l'1. '\liJn
\Tiend gellruikt 11ll't. IIIJ
vindt het ,torn dJt Ik ,hu \\TI
deed.

Stcphan, 22 jaar,
BBT-er
\\'eet l(', lllensen denken d,1t
wij l'xcuses Ilodig hebhen om
t," t-'ebruih'n. D,lI is ,1c1HLT-
h,1.1Id .. \lijn v,lder 11eeft [O,h
(lok geen ,'Xl"lI\lS noda,: ab hij
UIl\ half l,'\('1) uit dl' I,uk
komt l'n n'n whiskl' neeml
Y(}or hl,t diner. Ilij ~l(ll't dat
yol~l'llS mij ,11,-iin hele ll'\eIl .
t'llU ik vind het fijn om wat
stufi te gehnllkt"n als ik wii
hen. ?'Jatllllriijk d"e ik dat

nlL'1 meer op de kaZl'rllL'. ,\kt ,11dil' r,lre
id<.'eën van tl'gl'IlWoordi1--'. Cdllkkig hd~-
bl'n we hier up ,Tn paar kdoillefer at-
st;lnJ \',ln dl' k<1Zl'rlll' enl goede tent
wa:rr Ie legcll llllrnule prijzen wat kan
kop,,"n. n,H lijn geen nitbllifl'rS, J,' LIlI
ei1--'cnlijk ll'ggen dat ik IlllJll \'llorr,uJ nu
d'l,lr heh in pL!;lts va1\ in mijn k,lSf"
Weet j(' \',1Tl stuff krijg it' lTn Iwel goed
ge\oel. Ik werkelijkheid wordt net iet,
Illooil'r. Er \(T,lllL!err rlids. nuar je ziet
hl'l alkin,ul \\'at flJoskleurign lil, Ik hd,
(Tn Y;lste S(lort, maar soms t:t'hruik ik
w;lt ,lllders. Hijnl(Hbedd ,lis ik voor e,'n

,~--,-----."~ ..
r-1>..------_ •.......••.... \,.._'" ,. ._ :c--

's.• ...,



J
------j

resT I.lt of lTn pittige oefening voor dl'
boeg h",b. Van een soort g,l ik hddl'r t:n
ran'nJ-snd dcnkerl. Van Je anJer word
ik wat sloolll. Ik koop wat hij mijn stem-
ming past. Soms !-\chruik ik samell met
alcohol. .\IOl't je O[r;lSSl'n met dl' com-
binatie. Zo kan i - niet tegen bit:r t:n
sruff .. \Iaar gin-jus gaat prima S,llTlCTl.
Een van mijn maten wordt al zick van de
geJ,lChtl'. Dil' gebruikt so WIl' so geell
sruff. Ilij drinkt. drinkt vecl. !kei ved.
HOl"We! hij wel op de kazerne aan zijn
trekken kan komen. gaat hij vaak ma
mij mee. Coeie sfeer vindt 1(', Iht IS (10k
zo. Je bl'nt even weg van Je supCfln,Ul-
oen mrt hun strrkc H'rhalcn. Even in je
t'lgen wneld. Ik heb geen excuus om te
gehruiken. Ik Joe het en gemet cr van
zoals :mderell Y:ln {'en goede whisky.

Norbcrt, 25 jaar, BOT-cr
Ik ben gaan gehruiken ~ind~ ik In die!l~t
ben. Gewoon om mec te doell. En uit
vervdin~ denk ik. )\.;a dl' opleiding werd
ik g('pLutsl hij een oTldcrded waar je
werkelijk niets, lllaar dan ook hdem;l;ll
niets te duen had. \Ve maakten cr in be-
gin bijna rulie mer Wil' een bl'p,lakk rit
mocht doen. Op een keer z.Hen wat ma-
ten te smoezen en daar hen ik bij g,l<Hl
zitten. En ~.o kwam van het een het .1n-
der. \Ve hehben el>n peDude gehad dat
wc al hij het opstaan ('en ~tickie rookten.
Soms gdHuikten we een stllk of drie op
een dag. En dan \ avonds nog. ~1ct \\':11
hier, goeie muzu:k. Ti)dens een wacht-
dienst ontdekte de korporaal dat wc
"stonken". Hij wilde \\.'eten wat Wl' gl'-
hruikten en IS hl>t toen (lok ~aan prohe-
ren. Ik rook IlU alleen 111l]er weekend
nog. Ik heb een vriendin en we hl'bben
pl;ul1len om Il' gaan trouwen. Ik k.l1\
mijn baan niet op hl't spd lenen. lleh
1lI1een ander dienstvak en hier gebtuikr,
denk ik, niemand.

Joho, 32 jaar, BOT-cr
Als lhenstplichtige hen ik voor het n>nt
in aanr;lking gekomen met alles W;II
Goj verhoden heeft. Orank, drugs t'n

HOll\\"l'n. Ik kOIll uit el'n hele kleine ge-
llleensdup waat alles en iedercen elkaar
cOlltroleerde .. \lijn l'Crste pilsje heh ik in
dienst gedronken. ,\lijn l"crSIl' slg;uet tij-
dens de enste week in opleiding. 111de
weck \'an de cindoefening h:1d er il'lIland
pilk,tl bij zich waardoor je energie kreeg.
Die heh ik ook gebruikt. fen soort
,[e('d.lk ging :lls een ttl"in. Daarna werd
i in hl,t buitenland gepLI,ltst en kw,ll11
I1llTn dnb die stuff gehruikte. Op iedere
hoek V;1l1de straat was her te krijgell. Ik
heh hel HlOrded dat ik er Illl't als lTn
junk uitzie. Ik hen ook niet versla,lfd. Ik
zorg voor g,oede voeding, train iedere
d'l); en rook gemiddeld drie joints per
week. Gebruik \iratlllneptl'paratl'Jj en
hed SOJllSals cr el'Tl zwarl' odening ISge-
pruik ik pillen. ~bar den is niet echt
gOl'd voor je lijf. Ik \'ind die heis,1 ml'r
drugs hl'hoorlijk nVl'rtrnkken. Iedere ge-
ner.ul die W,I;lg l'l'tl borrd lust wordt
toch ook niet als :llcllhohst );l'ltl'll. Als
hij In onze tijd was opgegroeid ZO\[ hij
op I.Îjn IllltlSt wd eens pillen gebruiken
om door te kunt1l'n gaan.

Arjcn, 45 jaar, nOT-cr
Ik heb tot eetl half laar gdnkn lTn pdo-
ton geh'ld dat stijf stond van de stutf. En
ik kon er nIets tegen doen. J;1 11<1,lrdl>
K.\Lu g,I,ln, maar dat lost nil,ts op vind
ik. Gek werd ik er \",ln. ~kt de sportin-
strUl.tl'ur ben ik gaan kijken hoc we dat
op konden lossen. En we hehlwn hl't me-
rendeell1\l zover dat ze sporten in phl,HS
\'<1n roken. \\',11 I.e in hl,t weekend doen
weet ik niet. ,\b:u hier gaat llet gocd.
De IlllTsten IKbbetl 1lL1een prÎnl,l condi-
tie. \Ve mgalllSlTCn regeltn:uig wedsIrij.
den. Van <1('lomer ZWl'mn1l'tl. Dan weer
cens \'ol,tbaJ. \'I;'e hebben l'Cn badmin-
toncot11pctitie in de ,!Vond. En het
kr.1<:hthok IS nu de hele dag en avond
opl'n. Een p.I<It mannen lijn gl'Ïnstru-
l'lTd voor het kr:Khthok, W:1llt je kan de
SP()rtinstrlll'reurs moeilijk ,llle ,1V(lnden
bten wt~rken. Zelf ben ik door de \wek
binnen. Heh.livc op woensdag. Thuis
vitlden ze dat niet leuk, want ik woon Ol'
25 km. van mijn onderlkd. En ik hl' 1

moeten prall'n als brugman om een ka-
mer te krin.;en vuur dl' avo11dl'n dat ik
hit1tll'n hl'n. Grappcn als el'n ~le<.;hre re-
btie en noem nuar op. En het kosten-
plaatje. Ik word daar kotszick V;111.Bij
;llle~: kostcnplaatje. :--Ju het weer tegen
de winter loopt is cr gnl'ur over dec(ri-
citeirskosten, \"('rwarming. Ik hl'h kun-
ncn bten regelen delf licht e.d. tlll't auto-
matisch afgl'sdlJ.keld worden. Alle ver-
antwoorddi)kheid halen ze weg hij men-
sen. Zo van jongeren van tegl'll\\'oordig
Iatcn het licht branden, docn de deuren
nin achter hun gat dicht en meer v,ln die
dingen. :"ec dan gaan wc de jongeren
niet hijhrengl'n dat ze het licht uit lllOt'-
ten doen en de deur dicht. )\.;ee dan hu-
ren wc l'en bewakitl);sdienst in dIl' con-
troleert en zelf doet. En we sluitl'n alles
om les uur af. Ik heb l'en p,];1r mannen
die gra;lg computeren. I lebben op hun
kamer pr,lchtÎge spulll'n staan, ze Ijttetl
vaak tot 's avonds laat achrer de compu-
ters. Kreeg ik de waag of ik I11Cwd reali-
seerde dat dar invloed had op dl> cncr-
git'rekenin);. f\:iellwe COlllt1l,lnd<lnt,
nieuwe regd, I.e mogen hun kaJller niet
afsluitl'n otn&n er g6n~pccll'l'rd moet
wonkn, want hij had 1',111I.ijn voorgan-
ger gehoord dan mijn mannen niet Vil~S
waren van een joint. Dar kan niet, vind
ik, dus cr achter a;ln. Uitzoeken welke
joker dl' voorschriften weer el"nS \"l'r-
ket'rd heetr gdl'zen. :"aruurlijk, het
komt allema,ll wd wnT in orde. maM dl'
lol ga:lt er 7.0 wel af. El>n hulpverlener
ll'l l'ens te,ll;en mij dat llEj \l'el rl'speet had
voor de wijn' \vaarop ik met mil" relo-
ton omglllg. HOl> ik dat toch 1,ll gl'-
lLwn. Toen ik hem voorstelde ook eens
l'l'n avond binnen te zijn en Illl't de m,ltl.
[wn tl' pratl'n had hij een hoop gelul over
druk en vakliteratuur. \Veet je wat het
probleem is, 1l1enSl>nwaar je vroeger op
terug kon \'allen zoals de gv-er of de
dokter. Je ziet ze niet meer op dl' kazer-
ne . ./,1, V,1I1adn tot vijf. ~Lt<lt verder.
Jonge tlKtlSen die nu in dienst koml'n
zijn niet edH .mders dan pak weg dertig
jaar geledl'1l. Ze willen wnkl'l1, 'lkrie,
spanning, a\'ontllur en bovenal serieus
gl>I1Ol1lenworden. En daar ligt voor ons
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al~ kadLTkdcn eCIJ hl'llOoriijkt' r;I:1k. En
l<,rliLT moetell In' niet te ~I)ichtig dO<.:ll
(JIn n"n ~tjl'kil' roken /lP le kamt:(. Ik
drink voord.U ik 11,1,11"Illllil mandje g,l
l'en p:LlT ril~Jl",Hn Il'rslhd IS 111(;'!zo
groot denk Ik.

Thco, 26 jaar, BBT-cr
Ik t"chruik vitamlllCll til splcno:rstLTkcrs
in 11l'1 k r,l\.:hrhok. "IV ,1111K'm,lIld mIl YCt-
tdkn (LH •.Lir l1l'uc1fdl' dfen hL"cft als
drugs . .\Iijn ll1.:k lid Orl"n, Ik dru)!s g('-
hruikcn? Kom nou. Ik drink l'cn rilsjt',
rook rijdcJ1\ hiv.lkkl'll l'l'n ,il!,:l-

rail' en mijn It:fslal'ing zit in het
kr,h"!Hilok: Ik moet iedere Jag
,','n uur ot- t\\"('(' rr,lIIlL'll. anders
\(1\~1ik nw ni",! gonl. \1;l;lT dru);s
gehruiken, w,1t lTIl tl1l1wekul
7C!'..

ivlichcrun, 24 Jaar,
IlIlT-cr
Tijdens mijn uitlending 11<1,lr
Cambodja ontdekte ik d,lt jl' ha~j
in hlokkell op lil- Hurkt kan ko-
pen. Ik hen lTIl becrje o,lng VOOf
dl' l,tk<.:te!1 op 1111111Iidl,l;II1l, I)\I~
ik gehruik nil"! . .\b;H ik drink
ook geen 'lkohol ,'n rook ook
niet. S,l.li \o!gem mijn huddy.
1Jl,1,UJat lal mc wors! Well"l!. Ik
dol' llIe! !TIlT aan dil' il,IU\\'Cklll.
Ic lal l1lt't lemanJ op patrouille
zijn dil' gd)ruikt. [k situatie i~
op lI<.:h al gel'S{\Trnllllll'l1d, Jaar
heh je gecn middeil'l1 hij nodig . .\bar
Jat weet toch il'den:en. En het geleur
('rover. Ik Vind het stol11 ,lIs )<' gdJfllikt,
1l1,I;H dat \md ik ook V,\l1 ntamiIK-pre-
p,HatCl1 en splet\"(:rsterket~. Het IS ,111e-
m'laI/O{)1.

Geert, 32 jaar, BOT-cr
Tijdens dl' uitzl'nding, Ik \V,IS 111
Camhodja l'l1 l'''-]Ol'go, \\',Iren er man-
nen dil' gebruikten. Fen l"(lliega ging een
van dl' eerste \\"('k('11 ,11 d(, ll11'ot in, \'\'t"
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gll1g(~n luar Tkli-m,ISS,\gt' l'n hij ,1,111de
pils rn Slu!t oll1d'1t hij get'n \rl'l'1l1de
HOU\\' ,1,111lijn lijt wilde. Kijk hijTlui-
Jl\a~sage geheurde nieh anders d,m <"<'11
lekkerl' massage . .\bar hl] iliptl" hde-
111,1,11.\\\, hehhen helll 111rn of nll'er
st1ekl'1l1 Ill't LI111P I11gl'sI1\okkdd en
\ ;Honds hij tk hriefing (TIl SI1l(1l'Svoor
hem \er/omlC!\. Tm'n hil bii w,IS hcbben
\\"(' hem gOl'd ,1,m zijn \Tr~unJ gepeu-
terd dat hij dit soort dingl'n niet moest
flikken. \\'at l"m zak leg. I kt hl"ie half
].l.1f hl"blwn we hl'11l 111dl' gatl'1l gl'llOll-
deII. In :"Jed('l"1and W,b lui Idis v,lll dt"

drank af.En d:H IS hij nog ~tenk Ik ken
wel [lll"nSCIl dit" ll1 de I\'l'ckt~nd("n g",hnll-
h'n. ook hij (JIIS in het peloton. Vooral
;lls \H' langtTl' tijd weg lijn. Dan Illlll'ttil
sOlmlllgcTI ook wd n.d \\';1<,:hlcn, a IS
"l'en werk. Ik vind het nil,t h'llldig, llU,IT
LIIl me er wel wat hll voorstdieu.
Anderen gl'bflllkl~n In de \\TckcnJCll.
Volgcns mil ga'H het wd Ol cr als Zl' een
meisje kriigen. "["(K'U ik IKgin twintig
W;lS dLl;lide ik mijn hand nin om VOOf
25-30 pib]l"s. ;-..Ju drink Ik ,l1lcell Im't
\Isitcs. Hcl g;\;\t wel (H-el".

Tom, SO jaar, BOT-cr
Ik \1l\J doe tild lIIot"dijk, Volgens llllJll
doktl'r hrn Ik \c!"',LI;1fd. Ik ~-jellk van
Ilil't, m,l,\!" hij i~ \',m mening &11 ik moet
stoP~'tJl Illl't drinken. \Vat Jrink ik?
Paar pilsjl's na hl't wnk. En \ ,n'ond ••.
wat whisky. Anders mon Jl' l'f s'lladlt~
zo v,tak uit. \Vcn W, ik sbap brnncn. Zit
v,\;\k ,llken in ht't verbhjf, TV ,I,tll ("]1 tOen
dr,~nkie. ()ngemerkt !IeClll je er g,luw
rijt som ••.Il'S . .\Iaar in het IH:ekellJ thuis
drink ik ampl'l". .Iel. voor IKt l'tell ell
sla,lpn1\ltsll'S, ,\laar als hl"t rnon kan ik

ht't ook IJtt~n sta,lIl hoor,

Ettv, moeder van een
20:jarigc BilT-cr
.\Iijn lOon zit nu gdukkig 111
dienst. Hij hl"eit zijn IIAVO
uitl'lllddijk weh nog gl'haald.
Ik h"d cr n'n zwaM hoofd in
wam 11Ij had dl' Inkeerde
vrienden .. \1 ,inds zijn \ijftien.
Je rooktl' hij. Ik dacht ••.ig'l-
retten. Ik nam il'dl're weck
tW('(" pakjl"s shag voor 1ll'111
1l1l"C.Tot ik lI]n Lllller \\'ccr
eellS ging uitll1ötell l'l1 iets
hrurns in zilvnpapll'r vond.
I:ondn hhkken ot hlo/l'n Vl'r-
tddl" h11 <LH hl] hlowdc. Ik
...e:hrok me dood. \X'i••.t nid ml't
wil' ik er o\'er 1110l'Q pr,Hcn. In
(k bibliothn"k hen ik n hoe-
ken over gJ;lll h,ll<"l1. En ik heb
cr met de huisart~ O\'l'r gl'~pro-

h"n, Dil' \'tTt("ldt" /l"lf ook wel (Tfh <,en
••.ti..:kil' gerookl Ie Ill'hhell. Ilij trok de
lijn door naar bin l"ll andere gl"norlnid-
deit'n, I kt gflol'hgl' 1'; t'r voor mi] wen
wd ,.tgeg;l;l!l, Iluar toch. :"Ju mijn zoon
in dienst zit. 7al hil wl'l nll't IOH,("1 tijd
11l"hoen nlOr d,H ~(}()rt dingcI1. Ik hoop
in ieder gel',11 d,1t hij zo h,ud mOl"t trai-
Ilell l'1l werkell <LH hij er gn"1l tild VOOf
htl'fr.

()J!!:etckclld door
k/,I;:ie!l '''/11 Hr'/IIdll'lik- \X"i!t/er

L ._. _ "\0. .
"-,-,,

"- -'-



TELEFOONGESPREK

"Ja, Oma, ik hcb het ~ch()ord, van die BBT-ers die aan de drugs zouden zijn. Nee,
daar zullen ze bij L>cfcnsic niet blij mee zijn, dat dat in de krant staM. Maar, waar
hebben wc het nu ci~cnlijk over?n

Eell paar jaar geleden werd cr bcsloten.
d,tt de dienstplicht zou worden afge-
schaft. En, in plaats van al die di('mr-
plichtige soldaccn kwamen cr BBT-ers.
Beroeps Bepaalde Tijd.
Voor een periode van 2,5 jaar kunnen
zij (volgens de reclame) de haan van hun
leven krijgen. Daarna nog eventueel vef-
lenging, en in ieder geval Je mogelijk-
heid om te studeren. Zodat ze, wanneer
ze na hun contract weer op straat staan,
meerwaarde hebben. Dat dar bijna niet
gebeurt, dat studeren, dat W;lS wel te
verwachten. Ten eerste zijn het niet de
sruJic-hollerjes die bij Defensie solli<:itc-
ren. En verder heeft de gemiddelde sol-
daat het veel te druk met op oefening
gaan. Kun je je voorstellen, je cursus
mee in een puh-temje?
En Jan, tennjl de Tt~genop je temdot'k
druipt, met een zaklantaarn, de schrifte-
lijke cursus heveiliging in je hoofd pom-
pen? Maar goed. daar hadden we het
niet over.

Ik wist niet zo Koed. wat ik moest lioell.
met mijn schoohiiplol1/a. En, het feger
leek /llt' toen wel wat. Tnt 1111 toe is al/es
ook {Jrecies zo uitKekomen, als ik ge-
dacht had. Alfeen, met het studeren lukt
!Jet /liet. Of we zijn op nefening, of we
zijn druk aan het l'oorbereidt'1I lIoor et'1I
oefeninK. f.1I, dali he/J ik ltaal die dmkte

22 - EGO I DECE;o.lBER 1997

echt geen zin om nog bOlyn de sl/ldie-
boekm te !Jangen, D,m zit ik lieuer op
mi;n kamer, languit I'oor de t.lI. Ik heb
dal ook l'erliiend, Find ik.

Nee, we hadden het over die drugs.
Nou, laat ik eerst zeMen, dat ik zelf niet
zo'n voorstander oen van drugs, of van
alcohol. En, over alcohol kan ik ook nog
wel wat vertellen. En, dan heb ik het niet
over BBT-ers.
Nou, die BBT-ers komen meestal van
school. En. wannl'er Je zou gaall praten
op school, dan weten ze daar, dat er best
wel drugs gebruikt worden door jonge'
ren. Laatst las ik een artikel in de krant.
Er was een onderzoek geweest naar het
gd)ruik van drugs, en één op de \lijf jon-
geren gehruikte wel eens ,vat. En ze heb-
ben daar geen last van, ze gaan gewoon
naar school of naar hun werk.
Dus, d:lt die BBT-ers drugs zouden ge"
bruiken, lijkt me toch redelijk te voor.
spellen, Op de keuring vooHlat ze wor-
den aangenomen, Hagen ze er wel naar,
hoor, ol iemand gebruikt. En. wanneer
hij of zij dan ja zegt, dan mogen ze over
een half jaar pas weer solliciteren, \Vant
Jru!,\s mag niet bij Defensie. Nou, een
halt jaar later gebruiken ze dan natuur-
lijk niet.
Dat de grot'p jongeren waar de BBT-er
uit geworven wordt, drugs gebruikt, dat

had iedereen wel kunnen weten.
Ik heh het gewoon over soft-drugs,
Oma. \'{'ant laat ik over een ding dui.le-
lijk zijn: ik vind dat we geen hard-drugs
in het leger moeten tolereren.
Wanneer mensen afhankelijk zijn van
geest-verruimende middelen, d,ln Îs Jat
gewoon slecht. Dat kunnen we niet
gehruiken. Ik heh het dus over die
jongen, Jat ITIl'Îsje,dat wel (Tn<;(Tn keer
blowt.

IJij mij in de Krot'{) zijn (Jok ml!lIsen die
wel cellS gelmlikw. Ik niet, Ik bell dat
/tiet gewend, ik dced dm IIfloit, Er zijn
wel mensen die hier voor het eerst drugs
{JroberclI. Alaar er zijn er (Jok die l'(/Or
het eerst hier een si~<lrct op steken. Ol
I'uor het eerst I'all l11m lel 'eli chili-con-
came eten,

En. wanneer je hef niet lekker vindl, dan
stop je er weer mee, lijkt mij.
Toen er nog dienstplichtigen wan'n.
werden cr ook drugs gebruikt. Alleen
keken ze toen veel meer of iemand ûjn
werk wt'1 deed of niet. En die soldaten
die hun werk slecht deden en drugs ge-
bruikten, die konden meestal Defensie
wel vcrlatl'll. Trouwens, dat wilden ze
maar wat graag. want het was toen nog
diellstplicht.
Deze BBT-ers hebben er zelf voor geko-
zen. dus die willen helemaal niet weg.
En de meeste van del.e BBT-ers doen hun
werk gewoon goed.
Die gaan ervan uit dat je in het \\,(,t'kt'in-

• de gewoun mag doen waf je zelf wil,
wanneer je maandagochtl'nd g('woon
weer spik-en-span op apre! staat. En.
dat doen ze bijna allemaa . I leider, ver-
zorgd. en vol energie om cr weer tegen-
aan te gaan.
Trouwens. wat is daar nu op teg('n? Ik
o('doel, iemand die oproepbaar is in een
weekeinde. zoals de weekend-dokter,
die zal 7.eker niets drinken. Di(' [x'grijpt
ook wel dat dat niet kan . .\-Iaar, wan-
neer de beste man jarig is, en geen dienst
heeft, mag hij dan ook geen pilsje pak-
ken? En, voor veel jongeren. is dat on-
geveer hetzelfdc als een blowtje.
Wanneer Ie moeten werken. dan niet, cn
wanneer ze vrij zijn, dan wel, Ze staan
toch niet 24 uur per dag. 365 dagen per
jaar "on call" ? Ze worden gewoon voor
38 uur per weck befaald, ook al worden
die uren door oefeningen soms op wat
andere tijden ingevuld.

Kan een werkgever eigenlijk wel bepalen
wat mensen in hun vrije tijd mogen
doen, wanlleer It' in hUil werk gewoon
presteren?



buS JIJ INFIL..TREoËR.T IN £EN POL-ITIEk"E PARTIJ)
INTE:RéS'SEE"RT t"'lS NIËT WEI..KE, EN Jt=: KI..ETSr
M.AAF?WAT oVE,/ê:.,MoRE.l.E f'RINCIPE:'5 EN ETHISCHE
BEZWAREN) oF JE. HAALT W~T BIJBE.LTEKSTEN

UIT l)1=KAST - MAA~ JE ZORGT [;.RVaoR t>AT,
HalS bAN OOK r>AT l)RU6$VE.~So[) NIET woRDT
of'GEHE:\,IE"N EN bAT bc; HANDi=:L IN bRUGS
N(E:.T WO,RbT GEL-t=GAL.\SE"ERP l! ~ WANT t;lAN

\<UNNE.N WE."T HIEf",. WE.L.. OPr:>OE.KEN"",

Ik hoop dat ze snel met een goede oplos-
sÎng komen. \'Vam, ik baal er wel van,
dat cr Jan weer berichten in de krant
staan. Dan lijkt het net of het altijd fout
gaat hij Defensie. En, dat is helemaal
niet zo. Er werkm bij Defensie heel veel
mensen. En die doen gewoon hun wcrk
goed. En, er werkt ook een klein aantal
mensen, die doen hun werk goed, maar
die gehruiken af en toe eens iers \Vat niet
mag.

Dus, om d.u dan zo op te blazen, vlf\d ik
niet fair, naar al die mensen toe, die het
helemaal nier hetrefl.

Opgetekend dour
/mmy 8eiier, raads/lrolltv.

Maar, in ieder geval vond ik het wel
leuk dJ.t u me ophelde. En, ik hoop dat u
er nu een bl'etje anders over denkt.

1
Ik weet niet hoe ze het nu echt goed aan
wuden kunnen pakken bij Defensie.
.\lisschien moeten ze bij de medische
keuring het bloed gewoon oJntro!eren.
En, d.lar van tevoren duidelijk over zijn.
En dat af en roe herhalen. Dan krijg je
allemaal mens('n in dienst die echt niet
gebruiken. l\1aar, of je er dan genoeg
krijgt, dat is nog maar de vraag. Wam,
het is echt niet abnormaal om af en toe
een verboden sigaretje te roken.
Dus, ik weet niet precies, wat de beste
oplossing is. :\1aar een baas die mij ver-
telt wat ik wel en niet mag in mijn vrije
tijd, dat lijkt me niet de beste uplossing.
Het leger is een :lfspiegeling van de
maatschappij, zeggen ze toch wel. En,
wanneer ze dat zo willen houden, moe-
ten ze toch .lndere oplossingen vinden.
Lijkt me.
Nee, Oma, ik gebruik zelf niet. En, dat
ben ik ook nil,t van plan. l\bar dat an-
deren cr anders mee om gaan, dat moet
ook mogelijk blijven.

\\'J.t mij betreft hadden ze die SST-flats
H'el beter buiten de kJ.zerne kunnen
bouwen. En, d,\n hadden ze (lok duide-
lijk nJ.J.r ouders kunnen zijn. Zo van: wc
zorgen overdJ.g en op oefening ervoor
dJ.t er niets gebeurt. :\ibM wat uw 7.00n
of dochter in de vrije tijd doet, daar
staan we buiten. Zo lang die zoon of
dnchter zijn werk maar goed doeL
0, Oma, ik weet best dat je het maM
raar vindt, dat die jongeren drugs ge-
bruiken. Alleen, her is wel van deze rijd.
lJ dronk ook geen akohol toen u Jong
was en u rookte nier. En dar vinden ze
nu ook nornMal. Natuurlijk tcvcel, daar
is iedereen op tegen. En het moet ook
geen negatieve gevolgen hebben.

:\Iaar, Oma, wat ze wel erg onhandig
hehhen gedaan, is het bouwen van die
\\'oonflats, op oe ka,_erne hier.
Hartstikke mooi, die gehouwen. De
BBT-ers hehben prima woonruimte.
Echt, zoals een studentenflat. Ze delen
('ell kamer (met zijn tweeën) cn geza-
menlijk met een man of zes, een keuken.
En ze kunnen ook hun \vas JO('I1, ze heh-
ben zelfs droog-automaten. \'{'at dat be-
trefr hOt'\'cn ze nil't meer naar huis. mer
grote t<lsscn vol met was, vour moeder.
Er zijn er ook wcl veel die niet naar huis
kunnen. Omdat het niet zo goed gaat
thuis. Die vinden dan in het leger een
baan die hen leuk lijkt. En, ze hebben
meteen ook woonruimte.
En, die richten Te Jan heel gezellig in.
Niet helemaal mijn smaak soms, maar
wel Je smaak van deze tijd. Ze maken cr
gewoon wat van.
Dan is Jat voor hen, gewoon hun eigen
stekkie. Hun thuis, zal ik maar zeggen.
Ook in d(, weekeinden.
En, daar hehhen ze dan dus die drugs ge-
hruikt. Ik weet wel, dat is misschien niet
zo slim, op eell kazerne. :-'1aar, als je nu
echt het gevoel hebt dat je thuis hem?
Dan is het roch niet zo raar? Niemand
die er aan denkt dat je huisbaas er veel
tegen lal hebben. Je m,lg toch ook een
pilsje drinken, languit voor de t.V.
Alleen, ... die huis haas is ook je werkge-
ver, en die vindt het niet goed.

Soms vraag ik me wel eens al; waar mijn
eigen IJ/ekie is. Wfallt, hier op de kaur.
ne, is alles van Defensie. Defensie ka/l
hepalen wat ik wel en niet mag. Zelfs
wanneer ik op de lV.C. zit, zit ik nug /liet
pri/lé. De kazeme staat /Ier af t'an de
stad, aI,ders zou ik wel een kamer huren
in de stad. Maar dat lukt bijna niet.
TrOl/wens dat zou me ook /leef meer
ga,lII kosten. E", we moeto, allemaal op
de kleimjes leffen, of niet sums.'
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SHE'S sa LOVEL Y
John Cassavetes leeft door in zoon
Sinds ik beK;n twintig was, wist ik dat het sen/}t l'oor Shc\ Sn Lavely be-
stol/d, maar het was altijd het script l'a" Jolm, mijll ('ader, aldus de nu 3R-
jarige Nick Cassavetcs. Ik had er zelfs lIoo;t dali gedacht wat ik er zelf mee
zou doen. TO£'nik eenmaal zelf regisseur was, en het opnieuw las, keek ik er
heel mu/ers tegenaan. Vanzelfsprekend heb ik altijd;" de schadllw l'al1 e('ll
zo begaafde en lu'roemde pader als Jolm geleefd. lIet is dan heel moeilijk
om een plek voor jezelf te I.inden dIs kU1lstenaar. Maar toen ik eindelijk ;"
staat was om het l,erhaal IIIj" of meer objectief te leun, werd ik volledig ge.
grelN'lt door de t'l/wtiemele rijkdom en'mf, el1door de mogelijkheden die het
mij als filmmaker bood.

John CaSS;lvete~ (1929-I'JX9) was een
hq';l'nadigd regisseur, zij het voor ecn se-
lectief publiek dat bereid wa~ zich te la-
ten llleesiepell door ongewone, on\'oor-
spel bart' en vooral heftige verh,llen vol
h,lrt~t()cht, \'("ie Husllilmh (1970), A
\,"'oman Under The Influence (1974) of
Lovestrcams {1984) heeft gezien, vergeet
die tilms nooit meer. CassaVl:fes had al-
les voor z.ijn kunst over, Hij was, hehal-
ve regisseur en scenarist, een uihtekend
adem en spL'dde soms zelfs in B-films,
gewoon om Cf het gdd mee te verdienen
waMvan hij ûjn eigen, zeer ser~oonlijke
films kon m.lken. lIet was an ook een
enorm verlies voor de filmwereld toen
Cassaven~s overleed . .\-laM zijn vrouw
Gena Rnwbnd~, die in de meeste van
zijn produkties had meegespeeld, is cr
gelukkig nog wel, Ook gaf CassavC[es
zijn genen door aan drie kindetl'n van
wie Nick nu een talent aan de dag blijkt
te leggen dat dat van zijn v"ader eve-
n,larf.

Afgelopen zomer werd Sean PClllltijdens
het filmfestival van Cannes, dat nog al-
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tijd als het meest presriglCuze van alle-
maal geldt, bekroond met een Gouden
Palm voor zijn hoofdrol in She's So
Lovelv. de film die Nick Cassaveres
maakte van het hierboven vermelde
script dat John l'en kleine rwintig jaar
geleden h,ld geschrL'\"{'ll.
Ook in dir verhaal dr.uit alles weer Olll
wilde, maar zeer pure emoties tussen
heel ongewonc en regelijk zeer herken-
hare mensen.
Maureetl en Eddie zIJn getrouwd,
Hoewel ze allebei een beetje geSTOord
zijn, en bovendien verslaafd aan alco-
hol, zijn ze St,lpelgek op db<1r. ,\laar
rddie heeft de gl'\v'oonte om af en toe
een paar dagen onder re duiken.
tvlJIHel'n kan daar, nu ze zwanger is,
niL't llll'l'r tegen, Tijdens ('en vruo.:hreloze
speurtochr langs de kroegen in de huurt
komt ze haar ImurmJn te!.\Cll,die h:l:H
ml't gratis whisky weet re overreJl'll om
met hem mee naJr huis te f.\aan.
.\!aureen heeft te laat in de gaten tLn de
man nog veelmeer plannen heeft, en kan
niet verhmderen dar hij haar een afrJm-
meling geeft Jls ze daM niet van gediend

blij kr te zijn. Als Maureen Elldie weer
tegenkomr, realiseert ze ûch dar haar ge-
han'nde uiterlijk hem 111alle staten van
rMeml1 zal brengen. Ze doet dus alsof
ze is g:evall~n, maar ,11snel Wl'ef Eddie
wat er echt is gl'beurd, Omdat .\-Iaureen
beseft wat er gJat gebeuren, belt ze zelf
dl' broeders, om Eddie re komen kalme-
ren. Het loopr uir op een onbedoelde
schierpartij, en Eddie vetdwllnt in een
inrichting . .\laureen verzekert hem nog
dar her maJr voor drie maanden zal zijn,
lIl,lar Eddie blijft tien jaar onder hehan-
deling, Als hij weer vrijkomt, \vil hij
1I1aJr één ding: .\Iaureell terughalen, Zij
is inmiddels gescheiden van Eddie, en
hertrouwd lller dl' welgesrekle Joe)" van
wie ze, naasr Eddie's dochter, nog rwee
meisjes heeft, Dat ogenschijnlijk geluk-
kige gezinnetje wordt volledig op z'n
kop gezer als .\IJureen eenmaal w~er dar
Eddie naar haar op zoek is. \X/am al
heeft ze 7.Îch aangepast aan een keurig
maars,:h,lppelijk bestaan, ze is in feire
niets veranderd. AI~ Joe}" Eddie uitno-
digt om kennis te komen maken, in dl'
\"('rondersrelling dar die dan vJnzeif wel
zal zien dat cr voor hem geen pLlJrs
meer is in ,\I:Hlreens leven, p,lkt de zaak
heel aJ1(krs uit dJn hij h,ld gedacht:
.\laurcen wil niers liever dan weer met
Eddie mee. ZL' laat haar drie kinderen
hii Joe)" achtl'r.

Nick Cassavetes wist J,recies WJt de
werkwi]n' van zijn va er was: Lwl je'
acte'lIrs h,,1 lIhlleri,lal lezell, en I)raat er
zo lallg mei Z(' Ol'er tot ze er eell heel
eigen "isic op helJlJCII g"kregen, Dim
krijg je Iiefsoolllijke creaties. Als fe lJas
ill d,lI stmlilll1l gaat draaien. krijg je
optimale preSl<uies waanwlI hel lil/bliek
ook poelt dia het meer is d,11I spefell
af/ecn,
SeJn Perm h;ld het s..:ript al gelezen toen

john Cassan'tes nog leefde, en al be-
angstelJing gewond, als JCTeur en larer
zelfs als regissl'ur, Sean suggereerde zelf
om zijn vrouw Robin Wright dl' rol van
.\Iaureen te laTen ~c1en. Ze heh!)ell Si/-
men een ol/gelooflijke 1'(Jorraad lalellt,
1'11juist doordat ze ze/lecl/ stel zi;lI. /)('-
grepen ze hel 1II,1leriaal zo goed, aldus
S"ick Cass,1Vetes.
Jolm TrJvolta, dc Inl'l'Sr verrassende
'come back-kid' van de IJJtste pren in
Hollvwond, vult her duo schitterend aan
in dé !-\,'compliceerde rol van loc)", Ook
de rollen van de' kinderen en de hijrollcn
van de vrienden van Eddie l'n ,\!aureen
ziill van topl1lveau . .Iohn CJSS:l\'l'tes had
7'n erfenis niet in hetere handen kunllen
<1chterlarm,



SEVEN YEARS IN TIBET

1)1;'!'r,lllSt' ~inc;t,t J(";lll-j,Kqm's Alln,lud
11;\11\I.:C.1\on~e1n()f1ijk'.ware ta.lk.op ~idl
toen hl] hesloot om SC\'Cll YraTS III Tlhcl
re veriilmctl. De iilm is gebaseerd 0r de
biografie van de Oostcnrijkse berghe-
klimmer Ill'inrich Harrcr. Cl'Il ijdek,
egocelltrlsche man mer Nazl-sympathll'-
('n. HIJ IS als Olympis..:h kampilwn e<:J1
beroemdheid. 1;'11 heeft In 1';IJ':! een rei,
1.1,\;\[Je J lin};\Ll~;l gcpbnd, ondank" her
kit d,\[ zijn vrouw zwanger is van hun
('L'r<,f('kind. Doordat dc l'.\pnliric L111gcr
dUUr! dan de gcplanJc vieT m'l,mJcll,
worden I brra en zijn reisgenoot Peter
Aufsl"hm'ircr in 1'-J40, hij ht:t uithn'kcn
V,lIl ,k oorlog, in Indi,] gc\'angt'l1 gt;'IlO-
men door de gealliccnkn. Ze wcren uit
het kamp rl' olltsnarrwn Cilarril'l"rcn na
lTll I;ln:nl,lll~e I\\Trftodn in Lbs'l, de
voor vreelllddingen verhoden h(lofd~tad
van Tiher. Aufsdllleitcr trouwt er Illl't
CL'nTihetaanse vrouw, fbrnT wordt de
lllt'ntor ell Vriend van de J,lIl JlO~heel
long•...lhbi Lam,l. I k,t lijn de wij~heid
•...11hl'lllinnelijkl1l'id van den' jongl"n die
van de onsYl1lp'lthwkt~OosTenrijker uit-
t'indt'lijk •...•...n geiollTt'rdeman maken. AI~
:\LIO in 19S() in China aan de macht
komt. \'alt het Chinl"se Iq~n 1ll1llliddel.
lijk Tihn binllt'Il, Harrn vertrekt met
hloedt'nd h,lrt, m,LH is nog altijd h{'-
vriend met d••Tihetaans •• !!,tTstelijkkot-
der. AI i~ de film vooral de tTrstl" helft
lan~dr'llhg, het verha;ll IS hoeiend !!,t'-
noq; 0111,meJe dankzij dt' \'l'le schitte-
rende opnamen. de ,unJadH ruun t\H't'
uur vast te houden. En hn feit dat Br,IJ
Pitt de hoofdrol speelt, z,]1zeker ook d-
ft'ct Iwblwll ;\;Indl' k:l~~,1.

THECHAMBER

Ikt elle hoek \;lIl John Crish,lln levert
een sterkl'rl,' film op dan het ;llldert',
Toch is The Chamber, al trok de film in
Amerika H"el minder aandacht tLlll hij-
\'oorbCL'ldThc Firm of The Cliem. een
indrukwekkendt, proJuktit, 11\'Cr l'l'n
llOg,l1tijdzeer 'Ktu•...el onderwnp,
S:HTlCayh'lll w'lcht op dl' voltn'kking
\',lll lijn doodvonnis sinds hij zestien
jaar ~ell,'deneen 'lansIa!!,pleegde op een
Joodse advocaat, w,urbij Ji •...ns twee
zoollties omkwalll('n. Dl' klein700n van
S,llll. Adam. H'rsdli)1lt (Thtn Oll\Tr-
w'Kht tt'n tonelt'. Hij het'ft door til- ra-
cistÎsd1l' 0l'stdlinl; V,]1lI.ijn ~ro()t\"lder,
en het dft~et d.l,lf\';11lop zijn eigen V;1-
Jl'r, indirect ook liKt de 7a,lk te lllakl'n,
A&lm. P,IS afgnrudeerJ advocut, he-
".ft al snel d:1t hij lijn !!,roorvader niet
nKl'f van dl' dood kan rnkkn. maar hij
slaagt er wel in Olll aan tl" tonl'n d,u er
hed wat Il1l'L'rmellsen bil' dl' moord bt'-
trokken waren ,bn tot l ,1n toe bekelld
was, AI is ht,t verh,lal niet t'cht opzien-
h.1rend oi origineel. het kan nooit
kWil,ldom weer eens e\'t'n tl' memoreren
Jan racisme in l'en Lmd <LHzich 'Cods
Own Country' noemt, no~ altijd een \\"e-
Ii~tiert'ml kwa;hlls,

CARLA'S SONG

Kt~nLO;Kh gl1l!!"na zijn eerste '!!,rote'
film OH'r dt, Sp,l;lnse hur!!,erllorlo~ Land
'lllJ Frn'dom, voor ziin nieuwste,
Carla's Song, n,laf t'icaragu,l. George,
l'en rrolijke hll~ch'lUHeur in Clasgow
komt in cont;Kt met de mooie, exotische
Carla die duidelijk diep in de problt'ml'll
zit. AI snd is hij verliefd op haar, Bij
srukjl's en heet jes krijgt hij h,ur drama-
tis,:ht, tt'\"('1lS\'Crhaalte horen, en hij he-
stuir om samcn lllet haar !laar haar va-
derbnJ ,,;,aral;lla tl' relll'n 11111haar
vriend te zoeken. een H'rzetsstriider dit,
waar~chijlltijk is 0pw'pakt l'rl gefolderd.
Ze krij!!,l'n hulp van el,'ll voornuIige
,\lll\.'fikaanst" militair dil', uit afkeer voor
d•...rol van dt' CIA, dl' kant van dl'
S:lt1dilllsten heeft Jy:t.kol•...n. Uiu'mddi)k
g,l:lt Ceorge, ~;ldtkr ;\l1J wiscr, terug
na:lr Sdllltbnd. Carla heseft d;1t h,l<H
piek toch in :'\iclfa!!,LUis. Loach k!!,thet
er nngcllS dik hovenop lllaar d:lt hoeft
ouk nin: lUIst door het dram'l toe te
spitsen op i--t'n•...nkcIe \TOUW maakt hl]
duidelijk W;l<lfhl'! ht'f1lom gHr, Rohert
Clflyle,. vurige l1l'I'll.ld Ilol;. b'lkbdig
aall\\'l'lIg :ll~ d.... spil \',l1l rhe Full
:\Ionty, is ditmaal de nietsvermocdende
C;eorl:,cdie na zijn reis nooit mcer dezelf-
dt' lalziin,

A LIFE LESSORDINARY

\'l;'it'hl"eh !!,enotcnvan Shallow Gra\e en
Tramspottillg, hCltk van re~lSS('\lr
Ihnny Boyk, prudll(:nlt Andrew
.\tlCDOlI'llJ en ~cerl;\rist .1ohn Ilodgl"
zal zeker l'.enit.teJlvan dl' t'\TIl onortho-
doxe "Is 1l11'l'slcpendl'tieiJt"sgeschil'de-
nis A Lik Less Ordinarv. Robert is l'('n
jOll!!,CSchot die het in Aillcrika lllt't ver-
der heeft weten te s<:hoppen dan l'cn
haantje ,lis s<:hoollmaker. Als hij daar
zt'lfs no!!, wordt ontst'lgen, en ,lis zijn
\"fienJIIl hl'! op dezelfde d'H~ook nog
eellSuitm:lakt. hestuit hij de dochter van
zIjn haas u' kidnappen, Dan is het lol
hem eindelijk l'ellS!!,oedgezind:hl'! mcis-
je hedt ook een hekel aan haar pa, cn
wnkt !!,raa!!,mee aan h,];}ft~rgennntvlle~
ri11g,Hn wordt her begin \':lll een hilari-
sche roadmovie waarbij twec en~ckn,
een hlanke HOUWt'n Cl'nzwarte man. er
strl'n~ op tOt'Zll"n d,11 ontvoerder en
sl;ldnoffer veriiefJ op elkaar WOrdl"n,
nmd:lt ze lelf anders nIet lllt't'r wIJfden
((legdatt'n lil lJe henwl. Een leer origi-
m'el pteldo01 voor dt" liefde dus, met su-
perieure hoofdrollen van Ewan
.\k(;regor die ook in Hoyk's \'lm~e
films tc Zll'nwas, t'n dt, _Ilornregenw()or-
di~e C\Illeron Di,ll. Xiet missen!

1.1'0
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HOE TOLERANT MOETEN WE ZIJNt

GEEN
MENiNG

Karel Roskam

o

D•

Ooit hadden we in Nederland de ao.:tit':
"ongedeeld naar de lagere school", De
aanhangers d;urvan kwamen vooral uit
progressieve hork. !>'bar nll lijkt hl,t wel
of de ongedeelde school er niet meer toe
doet. En of je tolerant moet zijn voor de
on\'erdraagzaamheid, van fundament;l-
listische christenen en islamieten.
Fascistiso.:heorganisaties (in wczen rao.:is-
tisch en anti-dcmocratisch) krijgen in al-
lerlt,j Europese landen, nct zoals in
l"\ederlalld, de ruimte om te groeicn,

Dat lijkt zo democratisch. .\-Iaar ik
vraag me af of het democratisch is om
ruimte te geven aan de moordenaars van
de Jemonatie,

gaan. Dat vinden wij in Nederland.
Maar als die zelfde meisjes niet naat het
Zwembad mogen wegl'm het geloof in de
profeet :\1ohamt'd, dan frons je todl
even je wenkhrauwen. En als ze niet met
jongens tllOgen spelen of omgaan, dan
vraag je je af of je voor die vorm van
Islam wel een afzonllerliike school moet
oprichten,

Is het niet onverdragelijk als lil
r-:ederland Islamitiese meisjes door hun
hlall1itÎese vaders op ern middeleeuwse
manier kunnen worden' hehandeld?
Omdat we tolerant moetcn zijn? Omdat
er ruimte Illot't zijn voor andersdenken-
den? Waar houdt hun intolerantie op en
waar eindigt de vndraagzaamheid voor
intolerant gedrag?

RAl>IC,'

seren voor allerlei vormen van religie. Er
zijn ook verrassend dooflichtige pseu-
do-religies, zoals de Scientologie die
zich, om helasting-technische, redenen
een "Kerk" noemt, Süelltology krijgt
steun van filmsterren. als Dustin
Hoffman, die zich voor het karretje van
de fop-religie en de geldkloppers laten
spannen. Dit sourt nimincle pseudo-re-
ligies kunnen en moeten I.onder meer ne-
streden worden. :\Iaar ook aan de ~ech-
te" religies kleven problemen.

Als de Is1amitiese meIsJes op s<:hool en in
de klas een hoofddoek om willen heh-
hen, moeten zij hun vrije gang kunnen

Iloe mOl't Jat toch met Je goJ~Jiens[?
Nccm nou de Islam. 8inn('n die rdigll'
kom Je reactionaire gejachten tegen, dil'
in sommige landen de b,us spelen eTl in-
druisen tegen de rechten van de mens.
Die rechtse religies worden gekenmerkt
dooT een keiharde onverdraagzaamheid.

IJl Nederland kunnen fundamentalisti-
sche çhristent'n er ook wat van: in de
naam van Goj willen zij, als wnJag op
4 mei valt, nil't de douen herdenken uit
de tweede wl:rddoorlog, want dat is de
Dag des Hecren. Ik heh in mijn
Gereformeerde jeugd wel wat schijn-hci-
hghcid meegemaakt, maar dit slaat wat
mij betreft alles.

En in her isLtmitisl"he Afghanistan zijn
vooral de mannen schijn-heilig: in dl'
naam van Allah maken de malllll'Jl de
dil'nst uit en de vrouwen hennen niks in
te nrengt'Tl, .\-Ioeten we in Nederland nu
ook ruim haan maken voor die fund.l-
mentalistische godsdienstfanaten? :\Ioe-
ten \ve tolerant zijn tegenover de onver-
draagzaamheid?

Tegenwoordig moet je oppassen met
kritiek op nuitenlandse e11anderstalige
religies, want voordat je het weet, word
je uitgemaakt voor eeil onverdraagl<tllle
rechtse rakker. liet is in de lllode om to-
lerant te zijn voor allerlei godsdiensten.
Het lijkt er soms zelfs bij te horen om
daar een beetje aan mee te duen. Aan
allerlei religies en kwasi-religies wordt
gesnuffeld.

En het is opvallend hoe kl'rkt'n leeglo-
pen, maar hoe \'eel mensen zich interes-
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ROKEN

Cor Out

\'\'erkncrncrs moeten hun collega's
kunnen verbieden dat zij op de werkplek
roken. Docn ze het toch, Jan moeten er
juridische STappen tegen hen kunnen
worden ondernomen, aldus (,ClI van de
voorgenomen maatregelen van onzl:
minister van Volksgezondheid, Els Borst.
En gelijk hedt ze, althans op het eerste
gezicht, ook op het tweede gcz.ichr V:l1t er
ve-elvuur te lcggt'n, maar na even naden-
ken moet de conclusie 7jjn dat het l'en
volstrekt idiote maatregel is. \Vat is hl'[
gc\'al? Haar redenering dat roken en
dood {'en nauwe rclaril~hehhen is inmid-
dels wel buiten kijf. De veronderstelling
van mevrouw BOTstis dat ook het (\ood-
g,lan van rokers moer worden tegen
gegaan. De vr;ug is dan: is die veronder-
stelling wel juist? Ten eerste. als verstok-
re rokers de pijp uit gaan is dat hun zaak.
Eli ten tweede, het bijkomend verschijn-
sel is dat ze na hun dood no~ wemig
kosten voor de samenleving zullen mee-
brengen en trn Jerde, dar met hUil
verscheiden het ook met hun milieu-
onvriendelijke UltStuot IS ged,un.
Hooguit nog een keer bij de eventuele
crematie. Zij zullen Je collega's niet meer
tot last z.ijn. I let probleem waaraan de
maatregel een eind wil maken, is uitt'r-
aard ook het on\'fijwillig nweroken. En
Jat gebeurt inderdaad va,lk op Je werk-

,\'" het boek l'al1 YI'{Jnne KeIlIs, de moe-
der I'all f),wid S., heeft het l'nhaal zich
duiUlldell keren her/hl,lld. Ze lIerscl1if-
len in hoofdfil'len niet l'eel lIan elkaar,
Ik I'ers/aafde zoon of dochter /lil de
meest uitl'enlopende milieus, II.JUrdteell
rohOhlchtig weUII. Voor geld wat no-
dig is om de middelen te verkrijgen,
moet men crimineel gedrag g<lml verto-
nen of de prostillltie in, f,r OlltStlMt een
eigell taaltje Ol/der de gebmikas. De af-
stand lIIssell lie jlll1k en zi;n fall/ilil.'
wurdt groter. Er wIlstaai eell I'TI.'sdi;k
dilemma I'oor de ouders 0111 uiteilldelijk
l'Oor zJdJZd( te kiezen, illplaûts voor het

plek. En daar moet llll een eind aan ko-
men. "cnnelijk gelooft de bewindsvrouw
niet erg in het resultaat van de TV,,,,:all1-
pagne "U,u lossen wc saml'n wel op".
Als Jantje ht"t niet kan laten toch te roken
op dt. werkplek kan collega Piet dus juri-
dische stappen ondernemen. Hij geeft
J;Ul aan hij de politie, die ver\'Olgens Je
verslaafde rokl'r arrestt't'rt t'n opsluit om
hem of haar via de ft'chter hetlij tot bng-
durig verbhjf in eell f{lokvrije ruimte
voor een persoon te laten veroordelen of
ter beschikking van de omgeving tc laten
stellen um in een verbetl'ringsgcsticht
vuor verslaafden Je ecn na de andcre an-
li-rookkuur te laten ondergaan, Het kli-
maat op Je werkplek lal er overigens
niet beter op worden, maar ht"t biedt wel
de mogelijkheid ongewenste, aan tah;lks-
waren vcrsbafde, OMen tijdelijk of voor-
goed te lozen. :'\.tl<lTwat is een werk-
plek? IhM waM men ge7.'lmelijk arbeid
verricht? Daar waar van openbare fllun-
ten sprake is, zal in elk geval een verbod
g,\an gelJen. \X/at te denken V,lll kl;lnten
en prostinll'es die n,l gnialll: <lrbeid een
strootje opsteken op en van gemeente-
wege ingerichte (af.)werkplek? En als de
minister consequent is, zal ze ook tk
automohilisten moeten aanpakken, Er is
immers eVl'neens cen evidt,nt verb,lnJ
lussen autorijden en verkeersongev;llll'n,

bijl/a olloplosbûre IJTolJ!eelll 1'1/11doch-
ter of ZOOI/.

lil Ifc metlia is er bijna dagdijks lIieuws
/liet IJetrekkillK tot t'ersl,I,lfttell, Op de
eerste pll/ats I'indt men het ('l'1I probleem
I'oor tie s,lII/e,tlel'illg. Voor sO/llmigell is
tie 01Jlossillg d,1,1rI'JII een (luit je I"m een
({'1It. Als je 1I,1,lrdl/I soort geestelijke ol
politieke leiders Illistert met W'I/ stal/d-
p/mt. is hetl'oor iemalld /liet ellige erlll/-
rillg dlliddijk d,lt Imll kenl/is I'all d(,
problematiek wCÎllig diepgal/g heeft.
Het stalldpullt om zowel so(t- als IJlmi.
drugs 0IJ ,'('11 hoop te gooien /liet eell
I'ahod en sancties, geeft ,1,111dat mOl
"iets geleerd heeft of wil leren 1'1/11 de
prakti,k,

Om de samell/el'ing minder (II'erf"st Ie
bezorgelI is men ill Rotterdam begunnen
met het instellen 1'1111 woongroepen /'all
l'ers!aaflit'lI en daar /misl'estillg I'oor be-
schikbaar te stelIelI. /11 die sitlwlie wordt
op de legale wijze in de behoefte lIan de
1IIiddelm voorzien, 111de p",ktijk li;kt
liût te werken. Men komt il1 ieder gel',l/
niet mei jllstitie in 'Mllmkil1g. hm mens.
waardiger bestaan. in l'erholf(iing tot de

\'('ie zich in dl' ,1Utoop weg hegl'eft, moet
in Je toekomst ook bij de politie aange~
bracht t'n in de kraag gevat kU1lnen wor-
den, En al helemaal zij Jie l'en horrelnut-
tigen: "Alcohol maakt meer kapot Jan je
lief is". Er Îs een niet te loodlenen ver-
band russen drinken en gewndht'id, \'\fat
is er logischer dan l'en verhod op het
drinken van alcoholische dranken wwe1
op de werkplek als hij moeJer thuis?
Aan de rl',htsongciijkheiJ tussen drugs-
handelaren en slijters kan tbn meteen
ook een eind gt'lll<ukt worden: waarom
dl' drugshandel<lren wel adIter de tr;llies
en de slijters in i':ederhllld vrij rond-
lopen?
V;lnl.e1fsprekl:nJ l.OlIlllen de buren moe-
ten kWlIw1l ,unbrengcn als ze met een
zak patat en bijbehorende friO:<lnddle1l
en kroketten thuis komen, In het belang
van de volksgewndheid Wilden alle
snackbars, cafetari;l's en dergelijke
broeinesten V,lII onge7.0ndheid uit dl'
weg geruimd moeten worden, Er z;ll
meer blauw op straat moctt'n, Misschien
een apane gezondheidspolitie, ecn nieuw
korps onder leiding V;ln oud-generaal
Brinkman? NaM Verluidt ronkt hij sinds
kort geen l.W;lre pijp meer, lllaar zullen
Dijkstal en Peper zich daaraan voorlopig
hlijven hezondigen.

Le(m Wecke

periude d,MT/100r I'all rOllell. stelen ell
I"ostitutie. bfi,kt //logelijk.

Ma,,, ook /lil zijll er me"sel' die dit 011-
,'<1I11"""dbaar uiuden, Ze redeneren
I'mmit de //lateriëh' kant, door te stelffm
.lat de t'ers/,w(dell dJ11 lel 'eli 1',111 ge.
meensd"l{lsgdd, De i/walslun'k waarop
111l'1I(Ieze recente vorm l'ml ,1<111IJUk
wor.lt beoordeeld is ZO versc!Jillelld.
Enerzijds ziet met de I'ers/,M(de als eell
crimineel, ilIuierzij<is als patiënt, waûr-
door .I,' olWûttmg Ol'er het I'('fschil ill

<I,mlJUkbijlla 0I1OI'{'fbrlfgba,1r is.

Bij h"t beillisterell 1'<111 onze l'olks-
l'erlegl'lIll'()ordiger. de CDA-er Vall der
Ca/llp, denk ie llilt die mali af/eell te
ol'ertuigen is ûls !Jij ill dezelfde O//lstall-
digheilell ZOIIkomen als de lIIul.'lier /'<11/
DilI'id S. O( Wil hij ({'geil beter weten ill

I'oor de CDA ,l(!JterfJall dit stillldpl/Ill
I'oor staan 0/11 ell'('(rorale redellen? W'e
zullen er nooit adJler komelI, maar der-
geli;ke liedelI maken een 1lI1'lIs11'aardige
behl/I/(/ding /Jall dmgsl'ers!,wfdl.'l1
-wa,lrdoor de kans groter is d,lII /1/(.t
clean ll'o"it- ol/mogeli;k.
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Drugs zijn onlosmakelijk verbonden met de wereld van muziek, entertain-

ment en film. Veel beroemdheden komen rond voor hun verslaving Uil, of

voor het gebruik van drugs dat ze in hun leven hebben ingepast. Zo zei John

Bclushi: Ik gebntik niet lIleerdntgs dml welke slIkkd UIIder mij" publiek. Ik
I,ind !Jetgell'ool1 lekker, lIet als iedereelI. Maar ik sta ik ill de schijl1we1pers
dus valt mij zien ze iJet. Twee maanden later stierf de ,ter uit The Blues

Brothers aan een overdosis.

Acteur Chcvy Ch,lse omschreef lijn
druggebruik als een (.15(' ill ie fCl'('II, I'JS
als Ie je l'riClldclI eraan dood ziet gaan,
besef ie dat je moet stoppen. Chef heeft
zi.:h ('f altijd \Trre van gehouden. Als ik
drugs !Jad wil/eli gebruiken {hIJ ik hel
/Vel ged"<lll. Alaar ik heb er eell hekel
,Wil ell ik l'ind !Jet stom. Dl' Brits!,' Joan
Collins gaat nog verder en noemt (jrugs
Je fJllderX<lllg vall de /)/!sd1dt'illg. IJet
ergste dat de modernl! melis is (werk/)-
1//('/1. Volgens Anjdica HustOll pakken
de hulpverleners ha verkeerd aan doof-
dat ze niet erkennen hul.' heerlijk (lrugs
kunnen zijn. Natuurlijk gemet ;1.' ,'wan,
ll'<wrO/ll zoudell <lndL'rS ZOl'cei mensen
er a,m begilll/en en niet meer k'Il1I1Cn
stO/}/!CIl?
!-Kk Nichnlson geeft t'envoudig foC J,n
hij al zijn leven lang marihuana roukt.
en dat hij zidl Ct prima hij voelt. Ik heb
lIug /louit eell les gemist ti;dens mi;n of!-
leiding, ik heb /log Imoit I'erstck l"tell
K(l<lllti;dens fi/mulm,//1u'lI, en ik heil ill

dertig ;,I<lrniet tiek geweest. En ik wil
het fJlllItill/ zestigste Wilt mi;n geesteli;ke
en lid)<ll1leli;ke gezondheid betreft tegen
iedereen tllmClllell. Maar misschien wel
de aardigste uitspraak is van Ste\'l.'n
Spiclberg, die zegt: De duurste I'crs1<l-
I'illg is niet ,tie <1<111 drugs, maar <l<lll al-
/II/tlid. En ik heb minimaal elke tUNe
;aar f'ell shot nodig ...

Op celluloid IS in de loop der jaren heel
wat aan drugs- en ,llcnholwrslaving
vastgelegd. De beroemdste film V:ln Cl:-
cente d.HUlll is \vaarschijnlijk Train-
spotling:, de film die Danny Hovle maak-
te van het autohiografische boek van
Irvine Welsh, die tijdens zijn jaren van
\"t"rslaving Of kleine papienjes aanteke-
nin!;!:en m,1;1 tt" W:l;lr hij een ewn hila-
risch als meeslependt" rom:ln uit samen-
slClde toen hij eennual \:lean' was. De
wilde jongens (o.a. Ewan .\kGregor en
Rohen Carlylej die in dl' film hun ruste-
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loze jacht op drugs [0[ spil van hun be-
staan hehhen gemaakt. lijken vrolijk.
uitgelaten zelfs, maar tussen de regels
door wordt wel duidelijk ddt ze geen
greep mecr op de dingen hebben. En de
cnige die er wel in slaa~t om zijn norsla-
ving af te zwnen en carriêre te maken,
wordt door datzelfde verleden op den
duur toch ingehaald.
Eenzelfde sfeer ademt DrugslOre
Cowboy. die Gus van Sant inl9R9
maakte. Ook in den' film lijken de vier
hoofdpersonen (o.a. "brt Dillon en
Kelly Lynch) een vrolijk, onbekolllmerd
len.ntje te leiden. Totdat een van hen
o\.t"r1ijdt aan (Til overdosis. Ik film
kwalll bij sommige mensen verkl'cnl
m'er doordat ze de indruk kregell dat
Van Sant drugsgebruik verheerlijkte,
terwijl hij alln'n maar weigerde om een
vermanend vingertje op te st<..ken.
Kijkers nlt't een heet je verstand kouden
hun eigen condusie wel trekken, W,IS
zijn l.omm('nta;lr.

Ook in Quelltin Tar;llHino's Pulp
Fietion komt een nu ,11kbssieke sc~ne
voor W,lar het publiek opgerogen op re-
,Igeert, lH,lar die in al z'n gruwelijkheid
toch ook niet mis te verstaan is. Uma
Thurman dreigt ;Jan een overdosis Tl' he-
zwijken en kan op het nippertje gert"J
\vordcn door een injectienaald met een
reddende ,lntistof die recht in haar hart
wordt geramd.

Francis ford Coppola liet in Je onthut-
senti realistisdle Vietnam film Apoca+
Iypse :-.Jow uit 1979 zien dat de
Amerika'lllse slllJ,lten hun uitzH::htlole
situatie alleen ma,lr ,Ian kondt"n (bnbij
drugs.

111Mask \'an Peter Bogdallovieh SPl'('lt
Ch('f de moeder van een mism,lakte jon-
gt"n dit" het ook niet zonder drugs kan
stellen. Voor iemand die zelf gruwt van

drugs, m,takt 7,e ('r
een indrukwekkend
portret van.

Carrie Fisher. zelf
herhaaklclijk opge-
nomen 111 de lkony
ford-kliniek, schn:ef
l'ostcanis From The
Edge (I '}Y(), .\IJke
Nicholsj waarm
Meryl Streep een ac-
trice 'I.'!l'elt die zo
wordr overvleugeld
door haar dominante
moeder. (Shirky
.\bcLlllle) Jat ze

haar toevlucht heeft genomen tot drugs.
iets waarmee ze bijna h,tar earriere rui-
Ik.crt.

In Rush (1991) zijn hl.t tWlT politie-
agenten, Jason Patric en Icnnifer j;lson-
Leigh die zclf veslaafd raken tijdens een
actie om mkele deak'rs in de kraag te
vatten.
Eenzelfde thema wordt ,lJngesneden in
The Days Of \Vine .md Roses, al g,Ut
het in deze klassieker uit 1Y62 om alco-
hol. Lee Remiek raakt aan drank ver-
sla.dJ ,lis ze verliefd wordt op de al drin-
kende Jack Lellllllon. Uitellldehjk zIet hij
zich genoodzaakt haar de deur uit te zct-
trn, als hij zelf is afgekickt. Dit is zonder
twij(cl een van de 11l('est aangrijpende
films over Jc verwoestende wnking van
v.'e1keverslaving dan ook.

In Scarfaec, de remake die BriJn De
l';llm,l in 1YHJmaakte van de klassieker
uit 1932, heeft hij de drank vcrvallJ-:ell
door drugs. De film is gl'siwt'l'rd in
~Iiarni, en AIPacino speelt l'en Cubaan
die rijk wordt in de drugshandel, nl;l;tr
die te grondt" gaat doordat hij van zijn
eigen handel snoept. Dl' film kmt l"nkde
groteske scenes waarin Pacino nll't n'n
enorme wine herg voor zijn neus zit. ter-
WIJlalll' Illmsm die hem lief zijn, uit l.Îjn
levcn beglllnl'n te verdwijnen.

Ook in l'anic In NecJ1c Park uit 1971
speelt Pacino een verslaafde, een krui-
mcldiefje ditmaal die zijn vriendin met
zijn vcrslavlllg intl'ctecrt en naar dt" on-
dergang \'oert.

In ons land maakte Adriaan Ditvoorst in
[')84 el'n zeer poëtische, soms hetovercn-
de film over een a:ln drugs verslaafde
kunstenaar (Thol1l Hoffmanl en lijn al
l'ven afhankelijke moeder met De \\'itte
\\'a:ln.

De orllan~s overkd('n Berl Haanstra
verleit in Doktl.'r l'ulder Zaait Papavl.'ts
uit 1975 het relaas van een \"l'rslaafde
chirurg en diens drinkende vriendin.
naar een rom;ln van Anron Koolh:l3s.
't Was et"n van 7:n beste, mede d,lnkzij
de glorieu/.e rol "'ln dl' Belgische Dora
van der Groen.

Het zal uit deze volstrekt wilkkcurige
greep films duidelijk zijn, verslavingen
vormen artistiek gesproken Cl'n onuit-
puttelijke bron voor seenaristen ell film-
makers, net als allerk'i andere exponen-
ten V,lIlmenselijke ellende en vl.rvai ....



ALS IK HET ZEG, DAN IS HET ZO

En welke (. ... ) Iwdt n'r'OIllH'n om
i('mand met dl' llchtf'rnaam
"Vadl'r" h('t \'('rlmal OH'r dl' sti-
ckl'rs te lah'll n'rtelll'n op TV'! Ook
d.ll wl'pl iumiddels hl'pl '('t1l'riaud.

In dl' trpill: ('1'11majoor en l'pll kapi-
tl"in fl.i ••..l.n naar huis. Pijnlijk mo-
mcnt: l'en IIll'df'reizij:(l'r 'Taagt wat
g:l'ringschatlf'nd: waarom zijnjllilip
niet ,mn h('t slkkprs ruill'n'! Dt, tH'-
h' l'uupé ligt duhlwl. 1.(,lIk vonr dil'
twpc zondl'r twijfel hanlwl'rkl'nde
Pil deskundig:e militairl'n om zo bl'-
nadl'rd 11'wordl'J1.

"Wij g:t'\'('n Iwt g:Ol'de VOllrhl'l'ld, zo
is Ill't 1'11nipt <}lHh'rs". !Jat mOl't
hlijkhaar ~enoej.{ zijII. Maur wit,
g'1'Pi'tdal g'Ot'dl' \oorbeeld dan'!

EGO !1lf.CE,\tBER 1')97 - 29

Er is l'pn r.pdrags-
('ode \'our ( t. krijgs-
macht, hillllenkort
l'l'n voor ('Ik krijgs-
ma(~htdel'l. Via h'S-
St'll Pil instruetie
zul il'dprl' militair
prnlll doordnlllg:PII
gaan wonll'll wnt cr
vau 1ll'1Il of haar
\'I'rwacht ~aat wor-
dl'n. Extra hlldRl't
\'oor dl'Zl' l'xl'rntil'
lll'hlll'1l wij nog nipt
kUnnl'll OlltwUl"l'l1.
('xtra opleidingstijd
voor BBT-l'rs is ook
ill dl' laatste del'l'n-

~ siphl'g'l"Oting' nipt
~ nHlr,it'll. Ei'n g:ul'd

programmu \our
P\'alllalip van ge-
drag tijd('lls al1prli'i

siluatips is lIok no~ nipt oJl twt net
H~rs('henl'n.

Wat zl'i mijn \'ad('r nok al wepl',?

pel staat l'n in het wl'l'kl'lHl niet uit
sll'h'll gaat I'U daarbij bt'traJlt
wordt. Dat stic'kil' en dil' pilll'u, Pil
lul(' jc t'r op zonda,!{lIliddag Olll
kwarl voor 4 uit zil't, dat ho('1't lo('h
nil'mand te Wl'It'U'! .Je dirl'l'l(' ('om-
mandant hpl.ft misschil'lI 1'l'U ver-
rnol'dplI. maar Ipj.{1zijn l'ig:l'n nitt,-
ria aall. D(' huogstl, gl'ueraai kl'lIl
lllh~l'n volstn'kt drug:svrije jongl'ns
l'n IIU'isjl's in ,ijn krijgsmacht, dit'
Ol)hUil \Tije avolId oml lIur dl' taxi
naar huis Ilakkl'lI l'n mei walgillg
dl' (~ol1i.'('sho" voorbij 10Jll'1I 1'11dl~
pillf'Jl wl'ig('rl'n, laai stauIl dat ZPer
ooit I'l'n 1l1l'{, nl'ml'll vonr l'PII
\Til'mljl'. Eli als hl't nict zo is. 111111

g:ajp maar Wl'g.

W('lkmn in ouw krijgsmacht, jOli-
gl'rl'. J(' wordl I'r ml't \'1'1'1b('gr'ip
tPgenwl.t gl'tredl'n. zolang je je
bl'st dOl't, inzelbaar blijft. op
maandag r('dl'lijk fris \\'p('r 0ll ap-

i\ls lHnll'r kUil jl' jp l'r soms op Ilt'-
trappen: kindlil'f hcpft langdUl'i~
naar het \'HtarOm ~l'vraagd zondl'r
t'lligl' aanstalt('11 h~ maken aan jl'
\'l'rzoek Ie \'oltlnl'n ell lell pinde
raad zegjl': als ik het ,eg dali is het
zo. !.ah'r meld je aUli alldl'rell. hall'
gt'sl'hrokkl'n. half g(,aJnlls('crd: ik
h'l'k mijn mlll'r \\'('1. dil' zt'i dat ook
altijd.

lïJdl'IlS l'l'n (,ollfl'rt'ntil~ oVl'r dl' bl'-
1l'l(lsbrit.f Fmandpali(' "Vprdl'r kij-
kl'n dun vandaag' \,prtt'lt ('('n vrllu-
\\'l'lijkl' militair, dil' in wrband IIWt
dl' zorg' \'(Jor kindl'rl'll nil't uitg:c-
zOlldl'1l wil wordl'n, dal zp g'raag'
burgl'r bij DI'Ii.'llsil'
wil \\'ordl'n.:\'ct \'t'h'
pO~illgt'll Il1HPt 7.1'
l~onsilltl'rt'n dut !lpt
nil'l g'l'iukt is. UnI'
,it l1I't IIwt l1I't be-
leid Hili ervaring l'IJ
t1l'skulldighl'id nlll
\'fOUW(,1lbillJll'1l 11'
houd('u'? Antwoord
nlll t'l'n ho~c mili-
tair van al'htt'r d(~
tald: doorstronl('n
vall militairl' uaal'
hurgl'rfulll'til's is
bij Dt'('l'lIsil' g'Ol'd
1ll0g('lijk.

111g:l'sprpkkl'll nwt
('omp.I~nil's. l'n
hat •.lljollSt~Ommau-
danll'n blijkl dal
drug:sg'l'brllik 011-
der BRT-l'rs I'n ook
tJuilt'r BOT-ers
\,l1lk als I'eit g:t'at~l'l'ptt'prd \\'ordt.
:\il't omdat ml'lI 111'1(". meI' 1'l'IIS is,
maar omdat nWIl \\'I'et dat lIPt ge-
beurt 1'11lU('n rel-:'l'lmatig: lIll't dl'
g:(,vo!g'l'n Ie makpIl lu'pf!. -
Er wo'rdt dan gl'llualln'l'rd 1J\'{'rgl'-
S11rOk1'1l:
•. landl'! is uit deu boo', O\'l'r 8'e-
hruik dl'nk ik hpPI g:l'lluanl'l'erd, ,
"inzl'thaarhdd is mijn criterium,"'
"alroholg:l'hrllik is l'ig:l'ulijk l'l'n
P\'PU g'rolll problet'1Il of groll'r,"
"ik hllpf niel n!ll's h~\\'('h'u wat 1Ilt'1l
iu dl' \'rije lijd d(Jt'I:'
En met 1'1'11sjl'kkie in dl' halld \'t'r-
khmrl dl' bpn'lhebber in l'I'U lande-
lijkl' o('htl'ndkrallt dut pr g('t'1l

1}laalS is voor drugg:l'hruik in Iwt
l'ger.

In redactionele commentaren
heeft de Ego-red.lelie zich
vaak verbaasd over houdin~
en optreden van wat dan
genoemd werd "Defensie".
Bijvoorbeeld over de
defensieve houding hij rampen
en over de onlogica van veel
maatregelen. Probleem is dat
ook de EGO-redactie vaak
moet afgaan op ervaringen
van Îndividuen en berichten in
de pers, en (lok niet weel wie,
behalve de voorlichters, nu
eigenlijk \'Crantwoordclijk is
nlOr de manier waarop zaken
naar buiten komen. en voor
die zaken zelf. O\'Crigens dat
is ook wiets: tegenwoordig
heeft dl,' pers het gedaan, al bij
de berichtgeving over
Sn:hrcnica was dat zo,
waarmee ook ,.cel
vcmntwoordclijkhcid wordt
afgcv~"cntcld. Daarin staat
defensie trouwens niet alleen
op dit moment, heel
Nederbmi schijnt (I,'vergeten
d.lt [en eerste de pers
Aebeunenissen volgt en niet
verziIll, behalve de roddelpers
dan, en interpreteert, CIIdat je
zdf tOl:h ook een ~rote
veranlwoordelijkheid hebt
voor hoc je "naar buiten"
overkomt.
De EGO-redactie heeft zich
ook wel eens zonder resultaat
afgevraagd hoc het nu komt
dat er altijd een bepaald
luchtje hangt aan berichten
over defensie: onlogisch, sterk
op uitsluitend
krijgmachtbelangen gefixeerd.
nooit zelf de "huid hebben.
Komt dnt door Je hiërarchie,
door de merkwaardige situatie
dat men wordt opgeleid vuor
iets wat men hoopt nooit te
doen. door de noodza.lk
vooral heel a'isertief te zijn,
om niet te zeggen arrogant, als
men weet dat Je huitenwereld
niet zo'n hoge pct van jouw
werk op heeft?
In "het bedriif" werken heel
veel mensen die wel de eigen
ver.UlI' ••..oordelijkheid nemen.
die wel kunnen zeggen: ,••..ij
zijn niet volmaakt milar doen
ons best. Er 7.ijnnok duidelijk
veranderingen in de openheid
waarmee defellsie met de eigen
vuile was !lilar huiten komt.
Er blij,'Cn echter vreemde
zaken.
Ego maakt hier ruimte voor in
de rubriek: de vrijplaats in de
wonderlijke wereld van
defensie. Hier volAt de eerste
aflevering.



daar in Jezt' populair-w{'wn-
schappelijkl' pill'l'n antwoord
op kOlllt, zijn l."rontelharl' andc-
rl."vragl'n opgeworpen: \'('at is
ht'1 heelal? Iloe begon he!? W,I!
gdll'urde er d,urvonr? /Ioe en
wauneer :wl het eindigen? Wat
,.ijn zwarte galen? \'('at is ruimte
l."n,nog raadscLlChtiger, W;His
tijd? \X'at is werkdijkheid pre-
<:ies?En waarheid? Wat is we-
ten>.:hJppl."lijke lI1ethodl'? Stijgl
waarheid uit boven hewijs? Is er
nog p1aals voor l'l'n scnl'pper?
Aan dt' hand van mIke vragl'n
wordl'n dan dt' onderwerpen he-
handt'ld als: quamumme,hani-
ca, Einsteills algl'menl."relali\'i-
leirstheorie. oerknal., complot-
en chaostheorieën. inf1atiehl'l'lal.
wormgaten t'n bah)'heelallen.
\'('31 hl"t hoek nok voor dl' niet
naruurwerens,h;lppclijk onder-
legde maar wcl nieuw,gierige'
leek l'xtra interessant maakt,
zijn de verhindingen die
Fcrgusoll a'lIlhrl"np ml't kubisti~
sche s,hiIJerkunst, de lllufiek
van Wagner en Bach, dl' Bilbl'l
l'n dl' Koran, Thomas van
Aquino en Immanud Kant, en
zdfs nwt \Inmy I'ython l"n
Steven Spidberg.
Geen gemakkelijke ,tof uill'r-
aard. maar Kil1y Fl'fgnson
schreef l'f el"n heldl'f l'n bot'iend
bOl'k (wn.
Kiny I'eq;u,on: De Jnhhclstenen
van God. Vert. Ril'tje Rultl'n-
Vonk. Uiig. nZZT6H. Den
HaaA 1997. 319 blz. Geil!. f 45",
(FS)

Loesie Scheorkalender 1998
!.oesje heeft n'u
nicuw hllKSjl.".
1.>.-tl'ksten ~taan
gecelllft'erd in
een kader en z.ijn
omgeH'n door
zwart-wil foto's
dil"ml'l'fdl'fl'

makn worden l;ehruikt. Op dl'
achterzilden slaar ook nog van
alll's wal: spelletjl."s,groeten
uit ..... cartoons, raadsels en7..
Beetje rommelig maar wd afwis-
selend. Hl'l gl'heelliet er wel
snel uit. De tekstcn zijn weer
~t,\altjes van spitsvondigheid:
~En ml'l dil' jongt'n dil"de watl."r-
kiding kwam reparl'ren heb ik
nu t'en wak-rctJtie", tragiek:
~lloevl."e1lranen gaan l'f in l'en
glas" of poëtisch: ~J);J( jl' spran-
kdl'nd als wmerregen schitte-
rend in vroege wn wankelend
veels Il."\'l."r1l."gl."nstol1l."rendnil'!
1111'1'rpralen kon."
De kracht schuilt weliichl (nog
,tecds) daarin dal jl."Zl."zelf had
kunnen lwdl'nkt'n maar dat jl"l."r
n('tnil't opkwam.
l.oesjc scheurkalender 1995.
Hel Spl'('lrum, Ulredl1. f 19,95,
(JK)

(;e1oof en we-
Il'nschap heb-
hl'n 1'1'lJ\Hn-
lang met el-
kaar op gl'-
spannen voet
gt'slaan. voor.
al sinds
Darwin in
1859 mei zijn

evulutieleer kwam. In onzl' 1'1'UW
is d;1t 'onfliet in een uu,iJle fa,e
heL\ll& De welens,hap ontdl'kt
Sll'l'ds nll'l'r over het omSlaan
van hl."1hl'l."lall'n zOl'kt ook ver-
der naar het grotl."waarom daar-
achter. Lijkl'n religie en welen.
schap elkaar te gaan raken?
Gaat hel om C,.[(lI'ige wetell-
.<ehapof 1I'I"t/'lISc/'ap!,elijk ge-
loof?, I(,als de ondenitd luidt
van Kiny h'rgus()ns jong,te
hoek De dnhhclslenl'n van God.
In ht,t eerste hoofdstuk schriift
l(ë: 'Een eeuw n;! Darwins dood
"hrt'd een anderl' grote Wl'tl'n-
schappl'r, Stephen Ilawking, dat
hl"1dl' grootsle ovcrwinning van
dl' menselijke rede wu zijn wan.
neer we Je Gel."stvan God zou-
den kelll1l'n. Hij Ici dat <Iewe.
It'nschap ons hijna tOl dM punt
I.OUkunnen brengen maar nel
nil't hdl'lIlaal. h de Kcuuis van
(;od in dl."Sprl'uken gelijk aan
de Gl'l'sl van God in Ilawkings
hock Hel Heelal? ;\taar vl>or,bt

Wetenschap of doof?

dicale critici I'all de modef/It'
tiid. 'lillIlclijk Roussea/l,
Tlmre<lll en Hcideggn, gep.Jssio-
nee"le 1I',lIIdela.JYsII-'art"1 ,'11 l'en
<l,.mziel1lijkded van Imll lel'ell
"(11Jet lalld 1'11 in ,k 1I,ltllllr heb.
b,'II dO(lrg"lmlCht. 'Er wordt
e\'l'nwl'l wl"inig uitgewerkt, En
n,\ nogmJ'lls de 1Il1'1lSlijn onma-
tig humanisme, zijn zelfverahso.
lutering, te hehhl'n Vl'rWelt'n,
komt d~'auteur niet Hl."!wrder
dan 'dilt er 1.'1.'11r,ld;cale lI'emlillf:
<"/I hewri;'nt<ltie /',.111I)IIS.Jllell
lI"dif: is:
lu de andere hoofdSlukken lijn
'lcukcrl" dingen a,m dl."orde:
rl."ndicrenin LaplanJ. n()(t'nho'
ml"ll in dt' DOf{logne (waar de
schrijver sinds 1989 woont), een
'ecomuseurn' en een vormings.
Cl'Jl1rUlllvoor gewddloosheid in
I.Jrzae, dl"botaniset'rhobh~" van
Rousse,\u. dl."i\:ederlandsl' wan-
delaars Van Eeden sr., Thijs,e en
Leclercq. wolven in ;..;oord.
Portugal. heren en kurkl"iken in
Spanje, gietl'n in Griekcubnd.
Kortolll, vele voetluchtcn doot
aigekgen s(fl,'ken levcrdl."nheel
wat on.lerhoudenJl' wan.ldhah-
bd~ up. Illaar Ixmaires hcfaam.
de belelenheid bleck eerder tOl
meer in S\;lal.
Tnn Lemaire: Wandl."!cnderwijs.
Amho, Amstl'rdam 1997.
217 bil. Geill. f ]4,90, (1-"5)

de vlloravond van Je tWl'eJe we-
rdduor1og.
)'bar meer Jan aall dil' onlwils-
profl'tie Jankt de hundel wel.
Ikht zijn mem aan de beklem-
llll'nde verhel."ldingVJn hl,t win.
tersl."kusdandsch,tp \,Hl
Noordholland. \Vater, wind en
duinl'n roelwn, in de woorden
V,l1lRolanJ Ho!;t, l't'n sft'er op
van kil1t'schoonheid l"ndreiging.
zoals dl' monumenten, gehou-
wen en wolkenluchtl'll in de
schildl'rilen van Care! \Villink
uit dil."zl."lfdedeniger jarl'n.
Vre('md dal dil"geliefde vet.
dwel"n?
A. Roland Holst: Een winca ;Jan
zee. De Promo Baarn 1997. 100
hlz, f 22,50. (l'S)

Wandelbabbels
'OIlU'

\\all<k'lend(>rwijs m,lIItsc1Jap-
Tooi .••,",,,,. pii wordt

I'I.',/re['1'11
"(Jor eell
wrailso/lfte-
rillg VJII de
/>/1'115 d(Jor
zichzl'lf, dil'
hem ill

ll'll.lrdigheid
en IJl.hoef.
tril I'er 110-

1'1'11de rest FiJlI de lIatuur I'er-
lJt'ft. Tegell dit OIl/JlJtq; IJl/lIlil-

nisme biedt ,'01 r,/l/im/" ecologie
li'genwiclJt. W'<lI1tûi roept uns
op dl' illtrillsi/'ke waarde 1'</11 11,/.

tUllr en <l,lrdete erke/llu'lI, om
deze belme(ten I'n (lrelentles te
be[.:yellU'II,um lIl.Jatli' houden.
Nü,t dl' meliS Is de IIhMt [',In ,11-
les, mdilr d,' ,IJr,/e Is de lIlailt
t',m de mens.'
Dit s,hrijft Ton I.emaire (1941)
in hl't hcJ;in van zijn deze wmer
verschenen hoek \Vandelen-
dl'rwij~ - Sporen in her land-
schap. I lel dtaal ,luit na;ldlons
;Jan hij de slotzinnen van ljjll es-
,ay T[I'iif •.1a<l'1blropa (1990),
zijn af"hl"id",oliegl' als d(Kem
cultuurfilo,ofic <1Jndl'
K.U.i\:i)ml'gl'n, D,laruit en uit
één van zijn el."rderehOl'kl'n, D,'
/lidil/all ;11 UIIS bl'wlIstÛjn
(I 9116)cileerdl' ik destijds verge-
lijkbare passages in lovende he-
,prl"kingl'n in deze ruhriek.
Prikkdende vragen en bOl.'iende
hl'schollwingt'n toen, du, hoge
vl."rwachtingen nu van
\Viltldd"l1d/'fwijs. liet vid te-
gl'n. Van de zestien hoofdstuk-
ken heelt allel'n hl'l tiende, met
al, titl."1'Opl'n plekken', de ver-
w,lChle diepgang, liet gaat o\'Cr
dl."\'l'fsl'hilkn IU~Sl'nzogenoemd
hos-denken en wOl',tijn-dt'nkt'n
(van stad of Il."gl."\"Iaktl.").Bii hel
la<1tsll'valk'l1 Jan IMmen als
SOCrall."Scn Dl'sl'artl's, bil IWI
eer~le '1ehtl.emaire het 'f:een
toel'al d,1f drie 11,/1/ dl' meest rJ-

'Eells liefl
ti; 11001' te
sfJr"ken
1<lIlRSde
Nuordzee;
eell dag
kermde er
um aarl t,'
l,rekt'lI -
::iiOIier-
stemde
hem,
sp".'kelld

Zo begint één v;m de beroemd-
He di,hthunde1s uit dt'
Nt'dt'rLmdse poëzie van den'
eeuw:Een wimer aan zee van A.
Roland Holst (1888-1976),
Bij uitgeverij De Prnm kwam dit
jaar een vijftiende druk uit van
dit in 19.37 verschenen hoogte-
pum uit het wnk van 'de prins
der dichtl'rs" wals hij werd ge-
noemd. Voor het eerst werden in
deze uitgavl" wwell"l'n
Rekel/schap als een Nawoord
van de auteur opgenomen en le-
vens een \'nantwoording VJn de
SJmt'nstelier, dl"Roland H"lsl-
hiograaf Jan van der Vegt.
Een wimer aan zee Iwst;ut Uil
6.3 strofen van elk acht regels,
verdeeld uwr tien Jfdelingen, In
I.ijn RekenschJp let Roland
Holst uitt't'n hllCde hundel door
drie motieven wordl behel."rst:
Het eerste luidt 'El'n Vrouw van
thans, die voor 'ik' een tijdlang
aan zee in levenden lijve dl."bl."-
l.ieldt' sl:hoonheid was, en die
hem tocn verliet en verdween
naar de Stad.' Het tweede hl'treft
Helena van Truil.",'de hl."zidde
schoonhdd die éénma,\l in SUa!
hlt:t'k de Stad der Wereld in
vlammen te doen opgaan.'
En hl."tderde is 'Ik \X\n'ld V<1l\
Thans', l.oals ze gezien en en'a-
ren wordt vanuil het verlangen,
of het heimwee, naar die l'Oor-
malige Sud der \'('eteld en zulk
l'l'n zegq'faal der bel.il."ldl."
schoonheid.'
Door l.ijn verhinding van een
pnsoonlijk liefde~drJma ml't ,k
1cgendari",he ondergang van
Truil."vjt'cht dl' dichter zijn
noodlouige visie op het door
",hoonnl'iJ vl'rlatt'n Europa aan

Een winter aan zee

mw I1U'Ide 1I,I(ht.
Sillds ha.lr de stad doorzwi;melt
klimt 0/' de hm om miill s/t'/II
eell m,','/lII', ell kermt ell tuimdt.'
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Gek he,
die mens
met zijn tegengestelde verlangens.

Behoefte aan veiligheid.
cOJltinuiteit,
zich willen omgeven met vertrouwde dingeu,
bekende omgeving,
weten waar je aan loe hent
orde
routine
rust, zekerheid.

Behoefte aan verkennen van nieuwe dingen,
opdoen van nieuwe ervaringen
behoefte aan iets anders, veranderingen
tegengaan van voorstJelbaarheid, saaiheid,
uitdaging
nieuwsgierigheid
afwisseling
het onbekende
waaghalzen

Soms voelen mensen zich het meest thuis aan de ene pool,
anderen voelen zich het meest thuis bij de andere pool.

Waar zit jij?
Varieert dat ook nog?
Hoe werkt dat bij jou precies?

Raadslieden - waar en wie

Steven
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K.S. (Kee~) ROla
r.G. (Pa ui) Smits
G. (Gerard) Snels
M. (Ma rijke) van de Stigchcl- Wijngaard
j. P. (joke) van Straaten
j.W.F. (jan) Sulman
G.j.lC..,rrit} Vlietstra
M.C. (Mart) Vogels

Telefoon bureau

040-2664697
026-353278112776
0223-657520
0521.348194
OU-59994637136
02.SS.SI62!!2
0223-652405
055.3573741
0592-358S73
076-5273(;(l7.049S-5828 11
0343-4712101209/2011
016-3533377
040-1664697
004942817510, m.12811
0.34 1-477723
00-49116155111114
0.B.4606663
0511-.34117$01348754
0493-5981172
0318-681258
0164.692977/2654
00-4942817510, tst 1186
058-1346826
010-4539341/181

MDTN

• 06 - 549 • 4697
.06-S64-2776
.06 - 209 - 57520
.06 - 5.12 - 8194

.06-219.182
• 06 -109.520119

.06-541-8S73

.06-102-764

.06.564 .1776
• 06 - 549 - 4697
• 06 - 894 - 22.'18
• 06 - SJJ - 7723

'06-500-7051
.06.532.8754
.06-509.8872
.06-678-1258
'06-504-692-977
• 06 - 894 - 2286
.06-519-6826
• 06 - 213 - 341/21:ll

Telefoon pri\'C

073-6445711
0575-530937
0299-403525
0522-262273
00-59994658948
072-5747508
0223-644487
030-2343235
0516-513579
0499-5711143
030.29378011
0317.410205
0418-673703
00-49476173578
03S-6234907
00-49.24.345995
020-6323785
0521-343384
024.3229069
0318-591675
010-4362192
00-4942818445
0.i11-472.l1l5
0118-629844

030.6914060
030-6914060
030-6914060 of 6920906 {Ego)
030-6914060

Hoofdkrijgsmacht-
raadsman
l'lv. HKRM

Coornherthui~
(raadsman)
(raadwrouw)
(raadwrouw)
(raads\'fouw)

J. P. (joost) de Vri...s
j.J. (joan) Merens
K. (Kla1-ien) van Brandwijk-Wiltjcr

J. (Jan) den Boer
K. (Karen) Joachim
1.1'. Urma) Ouwehand.Jacobs
A.CE. (Anila) Witten

OJO-69144.J6
030-6914436

faxnummer: 030-6911l998
faxnummer: 030-6918998

026-351918R
026-3629745
via bureau HKR.\1

0321-318934
020-4904.'124
033-45.S7722
0343-4$4645
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