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HET MORELE DILEMMA
VAN DE VRIJWILLIGHEID.
Een aantal weken terug was de minister van ontwikkelingssamenwerking,
Jan Pronk, weer eens in het nieuws. Hij had een piOHeling bezoek ge-
bracht aan R\\'anda. Over dat bezoek ging het vraaggesprek. En omdat
ik, anders dan mr. G.J.H. Hilterman, die Pronk onlangs nog "een reizen-
de avonlurier op rijkskosten" noemde, de toestand in de wereld graag
door deze minister uit hoor leggen. besloot ik de autoradio maar wat har •
der te zenen. Het ging m'er de mogelijke inzet van V.l': .•militairen in dat
Afrikaanse land en de vraag of Nederland daar ook een bijdrage aan zou
moeten leveren. Pronk vond van wel. In ieder ge\'al sloOl hij het op voor-
hand zeker niet uit. De argumenten daarvoor waren dezelfde als die eer-
der voor de militaire aanwezigheid in het voormalig Joegoslavië golden.
"Nieuwe wereldorde, internationale solidariteit en dergelijke overwegin-
geil. "
Stuk voor stuk rechtstreeks van fundamenlecl menselijke waarden afge-
leide opvattingen.
Toch zijn cr bjj de realisatie van deze. op zich mooie, gedachten wel wal
vm~en te stellen. Zoals zo vaak met idealen. het gaat allemaal niet van-
zelf. Want alleen met beroepsmililairen krijgen we het nog steeds niel
voor elkaar. Om onze in V.N,-verband gemaakte afsr.rakell waar te ma-
ken, zijn nog steeds dienstpliehligen nodig. Het prob eem daarmee is, dat
we er steeds minder van in daadwerkelijke dienst krijgen. Daarnaast geldt
ook nog eens, dat alleen vrijwilligers naar de oorlogs-gebieden gaan.
Omdat beseft werd dat niet alle vrijwilligers tegelijkertijd ook geschikt
zijn om te worden uitgezonden, werd een "screeningscommissie" in het
le\"C1lgeroepen. Bezien moest worden welke risieo's een mogelijke uitzen-
ding voor de vrijwilliger ulf of voor anderen zou opleveren. Twee aspee-
ten werden daarbij van belang gevonden, de fysieke toestand van betrok-
kene en diens sociaal-emotionele gesteldheid, Tot voor een jaar bleken er
vrijwilligers genoeg en gelukkig hadden daarvan heel veel niet alleen het
hart op de goede plek, maar ook nog twee rechter handen en een frisse
blik in de ogen. Op het moment is het allemaal wal anders, Veel minder
dienstplichtigen en bijgevolg een evenredig minder aantal vrijwilligers,
Tegelijkertijd ook een toename van de behoefle aan uit te zenden militai-
ren. Een probleem dus! De oplossing daarvan lijk I inmiddels gevonden,
Er kan gerommeld worden met de screeningsresuhaten, Uiteindelijk kan
zelfs alleen de vrijwilligheid als criterium gelden, De risico's komen daar-
bij in toenemende mate "rekening man".
Het ï'.ijn inderdaad schrille conIrasten tussen de bedaehtzaam over "ver-
antwoordelijkheid" sprekende politici. "blikken soldalen ,. opentrekken-
de generaals en het "opportunisme" van de achteloos dienende vrijwilli-
ger.

Redactie



HET NEDERLANDS-BELGISCHE
TRANSPORTBATALJON IN BOSNIE (1)

Gt'rilrdSmuorl"n/mrg

house in i\.letkovic aan de Adriatische
kust en deze vervoeren naar een ware-
house in Zenica, hier zo'n 25 kilometer
vandaan, èn naar een opslagplaats in
Lukovac, vlakbij Tulla, zo'n 180 kilo-
meter verderop. Dat versta,ln \ve onder
het rijden van transporten van ware~
house naar warehouse.
Daarnaast rijden we ook secundaire
transporten, van een warehouse naar
zo'n 25 à 30 plaatsen in heel Centraal-
Hosnië, waar de goederen worden afge-
leverd bij kleinere magaziinen. Uit deze
ma~aziinen worden de goederen door
field-workers van UNHCR aan de he-
volking of een aamal vertegenwoordi-
gers uit de hevolking, in kleinere porties
uitgedeeld.

lIoe ziet, qua sametlstelling en capaci-
teit. het NI.IBF. TBAT eruit?
Het baraljon bestaat, war betreft de
hoofdtaak, uit drie transr0rtcompag-
nieën waarvan twee de Nederlandse en
êén de Belgische narionaiireit hebben.
De Nederlandse compagnieën zijn iden-
tiek aan elkaar t.W. ieder twee pelotons
van elk 10 tientonners en één peloton
van 12 viertonners. De Belgische com-
pagnie heeft drie pelotons van 8 tien-
tonners met een aanhangwagen van tien
ton die helaas hier niet kunnen worden
gebruikt gezien de conditie van de we-
gen. De [Otale vervoerscapaciteit komt
in themie neer op zo'n 730 ton. Naast
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rechtstreeks vallend onder het Bosnië-
Heflegowina-commando, het uitvoeren
van humaniraire transporten in op-
dracht van Bli-command. in nauwe sa-
menwerking met U!,\HCR. Dit komt
neer op het rijden van humanitaire
hulp, me[ name voedsel, tussen en van-
uit warehouses in Bosnië en Kroatië. In
de wintermaanden komen daar ook nog
wat andere producten voor de hevol-
king bij, zoals rollen plastic om voor de
ramen te spannen, kachels, enz. De
voornaamste inspanning ligt e\'enwel
nog steeds op de Hledselverstrekking
aan de hevolking.

Klln je dat rijden vmlllJarehouse ,war
U'areIJolIse Uhlt toelichten?
Wij hehhen twee taken, de zogenaamde
primaire en de secundaire distributie.
:\1et primaire distributie bedoelen we
het ophalen van goederen in een ware-
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ORIATISCHE=ZEE

\Vat is precies de opdracht die het 1
(,,"'UBE) VN TBATvallIJet VN Hoge
Commissaria,lt voor de Vluchtelingen
(UNHCR) heeft gekregen?
De opdracht is, als Unprofor-eenheid,

Sinds wammeer opereert het eerste
Nederlands- Be/gis ehe transportbataljoll
hl Centraal-Bosnië?
In november 1992 is het tramporthatal-
jon hier aangekomen en vanaf dat mo-
mem, zoals dat heet, operationeel. Daar
is natuurlijk in !'\ederJand een hele pe-
riode van voorhereidende werkzaamhe-
den aan vooraf gegaan. Aanvankelijk de
onduidelijkheid van "gaan we wel" of
"gaan \ve niet", maar tenslotte toch de
definitieve beslissing: het gaar door. In
de heginperiode is men neergestreken
op twee andere locaties maar na ver-
loop van tijd is dilt Busovaca en Samió
geworden.

Nu de wapens zwijgen steekt een geheel ander gevaar de kop op
Door de media wordt soms de indruk gewekt dat cr in het voormalig
Joegoslavië slechts één Nederlandse eenheid actief is, het luchtmobiele ba.
taljon. Toch is sinds de tweede helft van 1992 in Centraal-Bosnië ook een
Nederlands-Belgisch Transportbataljon operationeel. Hoofdtaak van dit
onderdeel is het rijden van humanitaire transporten. Tijdens een werkbe-
zoek sprak hoofdraadsman Wim Heij - in zijn hoedanigheid van EGO-rc-
dacteur - met de S 2/3 van dit "vergeten hataljon", majoor Gerard
Smoorcnburg.
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Bureau 1 (NUBE)VN TBat

de drie transportcompagnieën is er nog
een stafcompagnie waar, behalve de ge-
wone elementen van een bataljonsstaf,
ook nog een groot bevoorradingsele-
ment deel van uitmaakt. De bataljons-
staf is uitgebreider dan een staf in
Nederland. Zo maken bijvoorbeeld een
sportsectie, hulpverleners (een psycho-
loog, een maatschappelijk werker en

twee geestelijke verzorgers), een Kmar-
detachement, er deel van uit en zijn met
name de secties 2/3 en 4 uitgebreider.

Hoe verloopt de samenwerking van
twee nationaliteiten in één bata/ion?
Deze is zonder meer heel goed te noe-
men. Dat geldt overigens ook voor ge-
heel Unprofor, waarin een diversiteit
aan nationaliteiten werkt. Het betekent
hier echt werken in internationaal ver-

band. Binnen de staf van het bataljon
zijn ook Belgische officieren, onderoffi-
cieren en korporaals op sleutelfuncties
werkzaam en dat benadrukt het interna-
tionale karakter van dit bataljon heel
goed.

Het is momenteel betrekkeliik rustig.
Dat is niet steeds zo geweest. Kun ie
daar iets over vertellen?
Lange tijd werd hier in Bosnië door het
rransportbataljon veel hinder ondetvon-
den van de, door de strijdende partijen
(Kroaten en Moslims), opgeworpen
road-bloes tussen de verschillende
gebieden, waardoor de uitvoering van
onze humanitaire taken ernstig werd
bemoeilijkt (wachttijden, tegenhouden).
Bovendien was de situatie ook lang niet
veilig voor de pelotons op de weg en
moest er, diverse keren, dan ook wor-
den besloten een bepaald gebied die dag
niet aan te doen vanwege te hoog risico
voor het personeel. Dat verstoorde in
hoge mate de effectiviteit van het batal~
jon en zette de humanitaire hulpverle-
ning soms op een laag pitje. Daarnaast
is het natuurlijk ook een kwestie van zo
goed mogelijk plannen door UNHCR
en bataljon. Iets wat, sinds we hier zijn,
aanmerkelijk is verbeterd waardoor we
beter gebruik kunnen maken van de
middelen die we hebben. De capaciteit
die we nu hebben is negen pelotons
waarvan er drie permanent, vanwege
onderhoud en wachtdiensten, aan de
grond staan. In een normale werkweek
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van zes werkdagen kunnen wc zes I;on-
vooien per dag op pad hebben.
1let her afkondigen van de wapenstil-
stand tussen de Kroaten en de i\.loslims
is er een zekere rust in dit gebied weer-
gekeerd. Een wapenstilstand waaraan
tot op heden gued de hand wordt ge-
houden donr beide partijen, waardoor
het vertrouwen over en weer toeneemt.
Daarnaast is Je actie van Unprofor ook
geweest dat de road-hlo<:s, destijds be-
mand door Kroaten en "{oslims, nu zijn
overgenomen dOOf ecnhl'den van de VN
waarbij een vertegenwoordiger van de
Kroaten en de Moslims zit om te zien of
alles volgens de regels gaat. Dat bevor-
dert de freedom of tnovemcnt, wals J:1t
in het manJ.lat is a,lngegeven, aanmer-
kelijk. Dat betekent. dat dit bataljon de
laatste maanden bijzonder goed uit de
\'oeten kon over de, nog steeds, slechte
wegen en dientengevolge Je productie
behoorlijk kon worden opgevoerd.
Waren we in decemberljamuri in staat
om rond de 23% van de turale vot'dsel-
behoefte (en schoonmaakartikelen) in
Bosnië af te dekken, nu ligt dat tussen
de 80 à 90% (dit samen met de UNH-
CR en andere convooien). In die zin is
er duidelijk een \'erbetering opgetreden
sinds 26 februari van dit jaar, wat vaTl
groot belang is voor de bevolking hier
in Hosnië.

Door de reiatielJe rust ontst,""1 er ande-
re problemell IJour de transpurteIl.
Ja, cr zit inderdaad ook een "maar" a,lII

-
deze betrekkelijke rust. De strijdendl;'
panijen zorgden cr ook voor dat de we-
gen nagenoeg geheel vrij warcn van ver-
keer en dat we, als wc cr door konden,
eigenlijk ook geen last badden van civiel
verkeer omdat er doodeenvoudig geen
hrandstof was voor de burgervoertui-
gen. Daardoor werd er, mede ook door
het gedrag van de strijdende partijen,
agressief gereden, dicht bij elkaar en zo
snel mogelijk van het ene naar het ande-
re punt. Dit alles om het risico van be-
schietingen, aanhoudingen en plunde-
ringen zo gering mogelijk te laten I.ijn.
Nu, met deze relatieve rust in dit gebied
èn met de toestroom van civiel vervoer
van andere goederen (als benzine en die-
sel), wordt het verkeer steeds intensie-
ver. Het commerciële verkeer is op gang
aan het komen en zorgt voor een be-
hoorlijke drukte op de wegen. Door de
rust zijn in de dorpen en de steden de
mensen ook weer uit hun huizen geko-
men en genieten weer van het zo maar
op straat kunnen lopen. Door het ont-
hreken van trottoirs, loopt iedereen op
straat en dat betekent dat het hataljon
fors moest omschakelen. De toegeno-
men drukte op de wegen vereist nu een
zeer defensieve wijze van rijden. Niet de
snelheid is belangrijk maar het gaat er-
om met z'n allen heelhuids aan te ko-
men èn dat er onderweg (Jok geen on-
schuldigen het slachtoffer worden van
ons rijgedrag. Dat is een heel grote om-
schakeling in vergelijking met vorig jaar
en begin dit jaar. Nu dl;'wapens zwijgen
steekt een geheel ander gevaar de kop
op, het gevaar ~.anhet overige verkeer.
Ze kennen hier nauwelijks verkeersre-
gels, de voertuigen zijn in zeer slechte
staat, de conditie van de wegen is soms
erbarmelijk en de voetgangers zijn het
nier meer gewend dat er aUTO'Svoorhij
komen. ,\tet al deze factoren moeten wc
nu terdege rekening houden bij het rij-
den van onze convooien. Factoren die
wellicht minstens zoveel spanningen
veroorzaken als het rijden in oorlogsge-
hied waar de wegen verlaten Zijn.

Er wordt zes dagen per week door jullie
xl.'werkt. dus ook cOllvooien gereden,
Hoe reageert d<1<1rill het alxcmeelllJet
personeel van hel bataljoll op?

We zitten hier allemaal in hetzelfde
schuitje. We zijn hier naartoe uitgezon-
den niet met de instelling slechts een
paar uur per dag te werken en voor de
rest vakantie te houden. We houden pasor met werken als er geen werk meer is
o .lls we I.eggen "nu moeren we gaan
rusten". Qua afstanden valt het alle-
maal hest mee maar de tijd die je onder-
weg bent is veelal lang. Een dagrit be-
gint vaak 's morgens alom een uur of
zeslzeven en houdt's avonds p.1Som een
uur of zes/zeven op waarna er nog een
helehoeI moet gebt'uren om weer klaar
te zijn voor de volgende dag. Soms is
dat wat veel gevraagd, zeker als er et'n
hele weck lange ritten, en dus lange da-
gen, \vorden gemaakt. Dan zijn de men-
sen echt om negen uur 's avonds moe en
gaan naar bed. Aan de andere kant is
het ook zo dat wanneer je hier zit dan is
het ook niet zo er~ om lang door te
gaan ('n bezig te zijn met je ,verk, zeker
de kern van de missie in beschouwing
nemend. Daarnaast verzet het ook de
gedachten en voorkomt het een evenru-
ele daarbij optredende verveling. Het
blijft evenwel een forse klus. J\.tijn re-
spect voor de mensen, in het bijzonder
die van de transportpelotons, is beel
groot. Zes dagen van de week bezig zijn
is behoorlijk zwaar. Wii houden vanuit
de sectie 2/3, de opSTOom,de pelotons-
commandanten en het pclownskader de
zaak goed in de gaten en er hebben ons
nug geen signalen bereikt Jat het struc-
tureel tI;'zwaar zou zijn.

Op zondag wurdt er niet gewerkt?
De zondag is in principe vrij, om lekker
uit te rusten, even met elkaar te zijn en
iets anders te dueJl. Willen Vie dit voor
langere tijd met z'n alll;'Ilvolhouden
dan moeten wc af en wc ook .un \vat
rust toekomen. Voor het welbevinden
van het personeel en het behoud van
je voertuigen is zo af en toe wat g.lS
terugnemen een pure noudl.aak. Dat
moet je wel steeds goed in Je gaten
houden.

Bedal/kt I'oor het prijsgeven 1'<111 eell
deel flan ;e vrije zondag.

Wim Heij
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MUZIKALE
ONTBOEZEMINGEN VAN
TORI AMOS ZIJN JUWEELTJES

Hij tijd en wijle sta<1l1 cr artiesten op die
zich onderscheiden door een eigenzinni-
ge henadering van popmuziek. De
Amerikaanse zangere~, pianiste en sOllg-
schril"fster Tori Amos kunnen we ge-
\'oeg ijk tot deze categorie rekentiJ.
Bovendien is hel niet alleen via de mu-
7Îek cl.u deze roodharige en melkblanke
sirene zich onderscheidt vall de door-
~nee popartiest. In interviews met pop-
journalisten bat ze zich op onduhhel-
?innige wijze uit over ecn veelheid van
zaken. :\let n;lm(' haar openheid over
sexualiteit wekt belangstelling bij de
overwegend door mannen beheerste \ve'
n.•ld van de Xederlandse poriournalis-
riek. Het leverde haar in ieder geval
twee lange interviews in het tijdschrift
OOR op. Toch houdt Tori geenszins
emotionele uitverkoop. Ze oli;ft zicozelf
en imponeerde alles en ledneen toen ze
in april en mt'i van dit jaar een aamal
solo-concerten ~af. Helemaal alleen op
oet podium met haar pianu, haar stem
en een immense lichtshow hield ze
moeiteloos volgep:lkte nlen als het
Amst{'rdamse I'aradis(), d•..Vereeniging
in Nïjmegen en het Circustheater in
Sche\"Cningen in haar ban. Naar verluidt
zal ze verderop dit jaar ons land op-
nieuw aandoen voor enkele concerten.

(,. fGO/JULl19<J-I

lITllEEARTHQUAKES
:\u drie jaM geleden doet Tori voor hl'[
eerst van ZIch spn'hn via het album
Linie Earthquakes. Bij het voor het eerst
horen van de muziek op dit album lijkt
een assocÎatie met Kate Bush voor de
hand te Ii~en, Alras hlijkt echter dar
Tori's st(~mgeluid minder hoog en meer
vecllijdig is d,lIl dat van Kate Bush.
Buvendien is de instrunwlltatie op Littlc
Earthquakes duurgaans minder uit-
bundig dan wc V:lnKate Bu;h gewend
lijn. Tori begeleidt lÎchzelf op de piano
bij de vertulking van de stuk vour stuk
door haar lelf gecomponeeHie liedjes.
[)~ leks.t~n van de twaalf miniatuu~~jes
Zlln poènsch, soms onduorgrondellJk,
altijd wonderschoon. Op Linie
Earthquakes roept ze vooral een lieflijk
sfeer op die soms rom;1.Iltisch ,1andoet.
Haar teksten verhalen echter niet zelden
van kwelling en ontluistering. In
Crucify, een van de hekendere nummers
van het albulll maakt ze gehruik van
religieuze symooliek om haar smart te
verwoorden: ",Ilhy do we cfUeif)'
ourselves, every dar 1crucifv mysclf.
:-.;rothingJ do is good enough for you,
every day and m)' HEART is sick of
being in these ch:lins, ~ot a kick for a
dog heggin' for L.OVE." Me and Gun
is een acapella nummer waarin een
wrede verkr,lChtingservaring ~1l'zungen
wordt.

BREDEERKENNING
Na LinIe Earthquakes verschijnt het mi-
ni-album Crucify. De titelsong is een re-
mix \'an het gelijknamige nummer van
het album Linie Earthquakes. Ook het
nummer \'\finler is van dit album af.
kumsti~. Daarnaast bent dit alhum bij-
zonder l1100ievertolkingen van I.ed
Zeppelin\ Thank You, Angic van de
Rolling Stanes en Smc11~like Teen Spirit
van :sJirvana, Dele wereldhit van de
groep van de recent overleden Kurt
Cobaill wordt in TOTl's vertulking een
sohere 'ba1l3(\'.
liet j;lar 1994 oett'kent de definitieve
doorbraak van Tori Amos. Met haar al-
hum Under the Pink laat Tori Amos
zit'll met LinIe Earthquakes geen toe-
vabtreffer te ht'oben gescuord. Dat kon
ook al moeilijk gezien het gehalte v,m
d;lt album. Het lijkt t'Iligzins tegenstrij-
dig, lIlaar de muziek op Under thc Pink
is mindl'T gemakkelijk toegankelijk dan
die op het vori~e aloum, Toch heeft dit
,1lbul11Tori in I"ederland erkenning bij
de critici en het grote publiek opgele-
verd.

ZELFHELENDE ERVARING
In verschillen(te liedjes op het aloum is
cr sprake van tempowisselingen en ver-
anderingcn van sfeer van lieflijk ingeto-
gcn naar uitgelaten Cllsoms agressief.
Deze contrasten lijken een uiting van de
onrsta,tnsachtergrond van her album. In
ecn intcrview met Bert van de Kamp in
de OOR van 29 januari noemt ze het
maken van aloum een zelfhelende erva-
ring. In God rekeilt ze af met de geves-
tigde religie die de HOUW eeuwenlang
van haar eigcn lustbeleving heeft be-
roofd. In The Waitress levert haar
vrcedzame inborst een gevecht met de
agressit, die voorkomt uit onmin en ja-
luezie. De spanmng uit ze in de
schreeuw in de richting van een andere
vruuw: "But, J believe in peace, bitch".
Hij de totstandkoming van Under thc
Pink putte ze bovendien uit de cultuur
van de Cherokee indianen, Turi heeft
zelf Cherokec bloed in h,lar aderen,
D;l;1rnaast is de verhouding [USSt'llde
moderne zelfhewuste vrouwen de daar-
door verwarde 111;1l1 een terugkerend
thema in de muziek van en de inter-
views met Tori Amos. Tijdens haar con.
certen leidt ze het openingsnummer V:ln
haar aloum, Prelt}' Good Year, in met
een verhaal over een verwarde man die
haar een hrief schreef. D,larin vertelt hij
dat hij in prublemen z.itomdat hij niet
Wet't hoc hij zich moeten gedragen te-
genover zelfbewuste, onafhankelijke
vrouwen. Tori leeft met hem mee maar
heeft geen genade en roept: "Sorry, wc
arc taking over. ~ liet meest bekende
nummer van Under the Pink is
Corntbke Gid dat op single verscheen
en waarvan de videodip regelmatig opr-.nv is uitgezonden.
AMAZONE-ZIT
In haar hve-oprredens geeft TorÎ lich-
l.elf \'olkomt'll en lijkt ze zich emotio-
neel totaal te omla(len via haar songs.
Ze spaart zichzelf geenszins en h;lar
vleugel, die ze moeircloos ten dienste
stelt vall haar emotionele trip, net zo
min. Ook in de manier waarop 7e phtats
heeft achter de vleugel onderscheidt le
zich. Ze zit in een soort amazone-zit op
de pianokruk waardoor ze tijdens haar
spcl1.ichr heeft op haar publiek en het
publiek op haar. De pedalen bedient ze
dan met haar linkervoet. \X'ie zich aan-
gesproken voelt door Tori's muziek
moet zeker prooeren een concert van
haar te hezoeken.

/',lul Ruften



DIENSTPLICHTIGEN NAAR DE
ADRIATISCHE ZEE
Een terugblik aan het eind van de reis
Voor een half jaar uitgezonden worden met Hr. Ms. Van Kinsbcrgcn naar
de Adriatische Zee. Meehelpen het embargo tegen Klein.Jocgoslavië in
stand tc houden. Hoe wordt zo'n uitzending beleefd door dienstplichtigen
die vrijwillig meegaan. Tijdens een gesprek met vlootraadsman JooP
Flokstra geven zes dienstplichtigen, met verschillende dienstvakken, daar
uitdrukking aan.
Aan het gesprek namen decl J'vlatroos TD\V Tom Jonker (24), Matroos
ODVll j\rlÎehaci Bosch (19), Matroos \VOS Jeroen van de Hoorn (2 t),
Matroos ODVB Henri Doorm ••'aard. J\latTOos TD\'\' Jcrry van Rees (23) en
LTZArts Sandcr Boerboom (28).

De Nederlandse regering heeft, alweer
eell tijdje geleden, besloten deel te ne-
men Jan de handhaving t'an het embar-
go tegen Klein.Joeguslavië en stelt daar-
voor o.a. haar Marine-eenheden ter be-
schikking. \X'at t';l1dell ;lfllie daürt'<1I1?
Sander: 'Aan de ene kant vraag ik me af
of deze hele operatie met al die schepen
en diegtuigen qua kosten niet efficiënrer
kan. Bijvoorbeeld door verdachte sche-
pen in de haven reeds te onderzoeken.
Aan de andere kant kost het oefenen
lllet schepen in de Noordzee ook veel
geld. Politiek gezien zie ik geen winst.
Het is nog steeds oorlog.'
Michael: 'Het kost ontzettend veel geld.
Minder schepen zou kunnen, schepen
worden overigens in de havens strikt
ondervraagd. je weet nooit of ze onder-
weg van koers zullen veranderen, denk
maar aan de LIDO 11.Ik vind het een
goede zaak dat wij hier zitten . .Ie moet
het probleem internationaal aanpakken.
In een half jaar tijd heb hen wij mailt
twee gevallen meegemaakt, die van ons
aktie vroegen, de GLOR Yen de 1.100
11.Andere schepen maken niets mee op
dat dak.'

jeroen: 'liet feit dat de VN in NATO-
\'erhand hier zit vind ik een goede za,lk.
Op die manier wordt ttH.:hgeprobeerd
een brandhaard in de wereld te smoren.
Ik weet niet wat we er meer aan kunnen
doen. joegoslavië is niet van econo-
mIsch belang, zoals Koe\veit dat wel
was, dat is volgens mij een belangrijke
factor waarom er niet iets anders wordt
ged3an. Het embargo vind ik goed. Het
is een manier om één en ander in de
hand te houden. Het hier naar toe ga.ln
was voor mij geen prohleem. Ik heb die
bereidheidsverklaring gewoon gete-
kend. Ik heb er fO!;'nzeker niet bij stil
gestaan w;lt de gevolgen ervan zouden
kunnen zijn. Nu achteraf denk ik wel
eens, het had gigantisch anders kunnen
lopen. Door het incident met d!;'UDO
11word je je daar ineens hewust van. Ik
geloof niet dat ik het niet had moeten
duen.'
Tom: 'Varen kost so wie so geld. Dit
vind ik zinvol1!;'rdan ~plel.Îertripjes". Er
bestaat een afspra;lk vanuit de VI\: in
~amenwerking met de NATO en dan
hou je je daaraan. Hier doe je iets dat
nodig is.'

Ilenri: 'Ik vind dat het een goede zaak
is. Het is absoluut zinvol wat wij hier
doen. Je probeert de schepen te stoppen
die het emhargo will!;'n ~chenden. De
aanvoerwegen worden op deze manier
lamgelegd. Zonder aanvoer kan de oor-
log eerder over zijn.'
jerr}': 'Het is nodig hier aanwel.Îg te
zijn, vindt men. Ik heb er nÎet zo over
nagedacht of ik dat zelf ook wel vind.
Aan de ene kant zeg ik ja, omdat we hu-
manitaire hulp kunnen bieden aan men-
sen die lijden onder het oorlogsgeweld.
Ik zeg nee, als ik bedenk dat het een
soort burgeroorlog is, waar wij ons niet
in te mengen hebben. Het beëindigen
van het ourlogsgeweld is voor mij het
belangrijkste. Zo'n emh.lrgo kan daar-
bij van dienst zijn.'

Iloe is het 0111 bi; deze uitzending be-
trokken te din?
Tom: 'Ik hen in dienst gekomen toen
het schip in TIO (Tussen Tijds
Onderhoud) lag. Ik heh toen een klein
tripje me!;'gemaakt naar Plymouth en
daarna zijn we gaan oefenen voor
Fregron en Frost. (Oefeningen om de
gevechtsgereedheid van het schip te ver-
hogen). Die ocfenweken waren pittig.
Er werd hard getraind op zaken die be-
langrijk zijn in gevechtsomstandighe.
den. Ik kreeg llleer en m!;'er het gevoel
dat ik ook wilde afmaken waarm!;'e ik
was begonnen. In het hegin was hef een
uitdaging om een half ja.lr lang met een
groep mensen in één schuitje te zitten.
Ik heh goed kunnen merken wat het met
andere mensen en met mijzelf doet als je
langere periodes oorlog~waeht loopt. Ik
had van mijzelf nog nooit meegemaakt
dat ik zo pissig op mensen zou kunnen
worden. Je valt bijna zonder aanl!;'iding
uit tegen anderen.'
Henri: 'Van spanning heb ik niet veel
gemerkt, alleen bij incidenten als de
LIDO II merk je dat je in een oorlogsge-
bied zit. Hoewel mijn voorstelling van
een oorlog heel anJers is dan wat ik hier
meemaak. Hier gebeurt helemaal niks.
Behalve dan de gevechtswacht op po!>t
met de LIDO 11.Dat viel tegen omdat er
verder niets spectaculairs gebeurde.'
Sander: '\'(Ie zijn niet echt met een oor-
log hezip, we zijn hier h.e~igmet crisis-
beheersmg. Ik merk wemlg van span-
ning bij mezelf. Het rendement voor mij
als arts ervaar ik als zeer laag. Dat vind
ik heel erg jammer. Dat houdt mij meer
bezig dan de situatie op h{,t land.'
Tom: 'Ik lees de persberichten om op de
hoogt!;' te hlijven van wat er op het land
gebeurt. Ik vind het ook hardstikke in-
teressant om de briefings van de Eerste
Officier en het Hoofd Operationele
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Dienst te vol~l'n ovcr Je
ontwikkelingen daar.
Tenslotte li~ ie voor Je
kust. Emotioneel hen ik t'T
niet echt mee bezig in de
zin van naJenkL'll over het
feit dat rnt'nscn elkaar daar
vcrrnoorJcn om hun etni-
sche afkomst. en ik rustig
een biertje zÎt te drinken iJl
het caf{craria). Het raakt
me niet echt. Ik \'ocl nU'
daar een beetje dubbel in
want ik vind wel dat ik er
mee bezig zou moeten zijn.
Ik heh een paar keer ge-
proheerd cr met collega's
over tc praten.
Bijvoorheeld over het ulti-
matlUll rond Saraje\"o. Er
werden allerlei s..:hcpcn ge-
stuurd na;}T het gehied
waar wij zaten. Je hoort
Jat CT kusthomhardcmcn-
ten uirge\"oerd zouden
moeten worden. Toen
voelde ik hest veel span-
ning bij mezelf. Een c<:ht
gesprek daarover komt
dan niet goed op gang:
:\lichacl: 'Ik lecs uc berich-
ren die \vij daarover krij-
gen, meer kan ik er niet
,l,ln doen. Voor mij maakt
het ook uit dat ik geen tele-
visiebeelden zie van ue toe-
stand d;l;lr. ;'\ju bn ik me
er soms niks bij voorstel-
len.'
Sandn: 'Al voor mijn
diensttijd heb ik over een
uitzending n;l;lr een oor-
logsgebied nagedacht. Ik
heb hierbij gekeken naar de risico's. De
risico's in de Adriatische Zee waren
voor mij acceptabel. De risico's die ik
op het bnd in Bosnië zou lopen zou ik
niet acceptabel vindcn. Wat daar alle-
maal gebeurt, is ahsoluut niet te verge-
lijken met wat wij op zee meemaken.'
Icrry: 'Ik kan me geen voorstelling ma-
ken van wat er op het land allemaal ge-
beurt. Ik moet me dan richten op de
laatst geziene TV-beelden, en die zijn
\';ln lang geleden. Informatie waaruoor
ik betrokken zou kunncn raken krijg ik
niet. De briefings zijn algemene praatjes
l'n dragl'.n niet bij aan mijn kennis van
de zaak.

• Verklaring van
vrijwilligheid
Als diells/J/ichtige wordt je opgeroepeIl
duor de J""ederltmdsl! Staat om te diellell
;11zijn legerollderdelen. Om uitgezon-
dell te kUl/llell worden bij een inzet als
deze dim je te I'erk/arm dat je /ln;willig
meegaat.1ullie hebben getekend, was
het je helder Wa,lTlIOOrje tekende?
Jerry: 'Ik wisr dat ik rekende voor een
tripie van zes maanden na,tr ue
Adriatische Zee. De situatie aan bnd
kende ik toen wel, nier die up zee. De
oorlogsdreiging voor schepen W;lSme
niet bekend. Het was heel apart om dan
toch 111zo'n oorlogsw<lcht-situatie te ge-
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raken. Toen die bootjes dichtbij lagr~n
maakte ik me er niet Z.O druk om. Toen
z.everder af lagen en ze weer met hun
rakenen zouden kunnen vuren was het
wel spannend. Ik stnnd cr niet echr bij
stil W<lter had kunnen gebeuren.
.\lischien l1l<latgoed ook. Als je overal
O\"Crgaar nadenken wordt je mischien
wel gek op die momenten. Aan land zou
ik het waMs..:hilnlijk niet redden. [k heb
mezelf beschermd door er niet teveel bij
stil te staan.'
:\ll<.:hael:Tijdens de opleiding hoorde
ik al d,tt ik mer de Van Kinsbergl'nnaar
de Adriatische Zee zou g<lan. Ik h<ld
toen allO iets V;ln: ik ga. Ik wist niet
W<lrme re wachten zou staan en heb
vrijwel direkt getekend toen mIj die ver-
klaring werd voorgelegd. Ik ging er van-
uit Jat er niet zoveel risico's aan vast
Zouden zitten.'
Ilenri: 'Ik wist echt niet wat ik me erbij
voor moest stellen toen ik die verkl<tring
ter tekening kreeg. Voor mij was zo'n
verklaring onnodig. Ik zou toch wel ge-
gaan zijn, ook als landmacht militair op
het vasteland van Joegosbvie.'
SanJer: 'Ik bl'n arts en diensrplichtig.
Als arts wordt je automatisch officier.
De .\Iarine \'indt het nier nodig om
dienstplichtige officieren een bl'reid-
heidsverklaring te laten ondertekenen.
Ik vind d<lt elke dienstplichtige het recht
moet hebben om nee te zeggen tegen
uirzmding.'

Tom: 'Vrienden \'an mij
hebben hun \'erv<lngendè
dienstplicht \'ervuld. In het
feit van een ;\ledèrlands Ie"
ger kan ik me vinden. Ik
had ,vel zoiets als: ik teken
helemaal nergens voor. Ik
w('rd ge\'f<l<lgdom bij de
.'.brille te komen omd<lt ik
l'en .'.ITS-opleiding heb.
Als je dan aan boord zit en
zier hoc het allemaal reilt
en zeilt wil je de rest ook
meemaken. Toch, <lIsje er-
gens voor tekent kunnen ze
je er ook aan houden. Dat
ik naar ue keunnf: ging
W;lSaltijd ,tl een tiks on-
derwerp V:lllgesprek in
mijn vriendenkring.
Verschil was dat ik mij
roch enigzins in het sys-
ret'm kon vinden. "har het
feit dat ik hier n,tMtoe zou
gaan hebben 7.epositief op-
g('nomen.'
Jemen: 'Ik betrap mezelf
erop dat ik niet zoveel he-
zig ben met de siw<lrie op

-~ her vasteland. Ik denk dat
het v(Joralligt <laltde in-
fotln<ltievoorziening. Er is
hier 's avonds geen jour-
naal waar ie even snel wat
"dingerjes" meepikt.
Aktuele kmnten zijn er niet
en het persnieuws nodigt
qua opzet niet uit. gij de
briefings werden we wel
berer gcinformeerd.'

.Oorlogswacht
\Vij draaien hier in de Adri,ltische Zee
eellwaclJtssysteem dat "oorlogswaclit"
(O W) heet. Dit houdt in 5 IIlfr op en 7
II/Ir af, e1luerl'lJlgells 7 ullr op e/15 IIltr
al 1lol' lil'hhell jullie d,l! ert',1rell?
Henri: 'Die vorm van werken bevalt mij
wel. De tijd gaat lekker snel. [n de tijd
dat je werkt heb Je het druk en dan
vliegt de tijd om. Het i~ mil gonl b.'val-
Ien:
.\lichacl: 'Ik wilde dolgraag varen en
toch vallen dlc eerste dagen tegen. lJe
eerste keer dat we de ';nea' ingingen
moest ik werken en slapen cn weer wn-
ken en s[<lpcn. Ik stond op en dacht dat
het ochtend was, en dan was her nog
maar de avond van diezelfde d<lg. Ik
was mijn oriëntatie en ritme kwijt. Ik
wist niet welke dag het wa~. Door mijn
werkz;l;lmheden in de r<ldio kwam her
voor dat ik een hele week gaan licht
zag. Dat heb ik heel vervelend gevon-
den.'
Tom: 'Ik heb het in her begin als slecht
ervaren. De dagen kropen voorbij.
:-.iad<ltje gewerkt had ging je evell naar
het caf, weer even slapen, en dan stond
je op om weer re gaan werken en dan
was het nog steeds delclfde dag. Dar zat
een beerie krom. Ik werd er wel "spich-
tig" van. Af en nw heel chagrijnig. (Iet
l'ne moment was ik heel positief en het
andere was ik vet gedemotiveerd omdat
ik een hele nacht stond re schoonschip.
pen.'



Jerry: 'Normaal loop ik z("ewacht, Jat is
ecn continue dienst. Wal cr voor mij bij-
komt zijn drie uren. Ik hch geen last ge-
had met het overschakelen naar OW, In
het hegin heb ik waT slaapprohJcmen
gehad. Omdat je de hemanmng langer
cn meet ziet dan normaal, gebeurt het
dar er hier en d,lar irritaties optreden.'
Sander: 'Als arts loop ic geen ow om-
dat er geen counterpart is. Ik denk dilt
één van de overwegingen om mensen
0\,\1 te laten lopen Je solidariteit is.
Tussen sommige "ster-fuIKtionarissen"
en O\'\'-Iopers bestonden spanningen.
Als zoveelmugelijk mensen OW lopen
zullen dat soort spanningen minder be-
staan. Daar staat tegenover dat er dan
wel weer andere spanningen komen:
Jeroen: 'OW is voor de wapt'1ltcchni-
sehe dienst qua werkzaamheden niet zo
bijzonder. Alle apparatuur draait. Als cr
geen storing{'n zijn moet je je werktijd
uitzitten en yolmaken met schuonschip-
pen en wat hobbY{,Il. T{'nslone heb je
op een dag twaalf werkuren. Ik heb er
geen problemen mee dat het is zoals het
is, maar ik vind het weleens mo{'ilijk om
de tijd door te komen. Tijdens de O\'{'
wil ik nog wel eens merken dat ik het al-
lemaal spuugzat ben en dan verlang ik
naar een gewone werkdag met 's avonds
vrii. Van mezelf heb ik niet het idee dat
ik door de OW geïrriteerd raakte.'
Tom; 'Tijdens de 0\'\' zit je in een situ-
atie van zeer hoge paraatheid waar het
de operationele dienst betreft. Het schip
moet wel in OW lopen omdat je dan het
beste voorbereId hent om snel naar ge-
vechtswacht te kunnen gaan hii een in-
cident of een evemuele inslag.'

jullie zijn tJijml ,!all het einde ('il11 eell
half iaar uaren, hue kiik je daarop te-
rug?
Henri: 'lIet is een tijd die eigenliik heel
snel voor bi i gegaan is. Je moet je niet be-
zighouden met het aftellen van de dagen
want dan schiet het niet Ol" Een half
jaar ISnatuurlijk \vel een ange tijd lTlaar
het heeft me weinig gedaan. Ik vond het
tof dit mee te maken. Ik heb weliswaar
een half jaar niets aan mijn studie ge-
da.ln, en dat vind ik ergens wel jammer,
nl<lar het was een goede ervaring.'
Jcrry: ':'\lct een half jaar van huis zijn
heb ik geen problemen gehad. De wisse-
lingen in de bemanning heb ik ni{'t goed
gevonden, zeker als her helangrijke figu-
ren zijn in de veiligheidsorganisatie van
het schip. Bij mij is vrij kort na het be-
gin van de reis "het klokki{''' gestopt. Ik
heb me nier bezig gehouden lTletvragen
als de hoeveelste haven we nu hadden of
hoeveel patrouilles we nog lT1oöten. Ik
ben het tijdsbesef gewoon cen hele poos
kwijt geweest.'
~1ichae1; 'Toen ik pas aan boord was en
we de eerste haven hadden bereikt I,ag
ik het helemaal niet zitten. Ik wilde ei-
genli.jk weg. Het vooruitzicht v.an e~~l
half Jaar varen leek me n'rschnkkehlk.
Je denkt 3, 4 keer per dag .l<lnje vriendin
en aan thuis. Nu achteraf zeg ik; ik zou
het zo weer doen.'
Tom: 'Ik had cr best wel zin in in het be-
gin. Ik vond her wel moeilijk om te voe-
len of het lang duurde. Hoe meet je
zoiets aP Is een maand lang als ie niet

precies kunt lllschatten hoekmg zes
maanden gaan duren. Er werd vaak ge-
zegd; "Als het 111aareenma.ll januari/fe-
bruari is dan gaat het h,Hd". Nou dat
heb ik dus niet zo ervaren. Nu heb ik
een heel positief gevoel over die laatste
acht dagen. \'\'e zijn op weg naar huis en
er njn wat feestjes te vieren. Het mag
nog twee weken duren.'
S.mder; 'Tor aan 11'11111;1duurde het echt
een eeuwigheid. In de tijd daarna ben ik
miin tijdsbesef verschillende keren \'olie-
dig kwijt gC\veest. Als ik nu zo terugkijk
en alles goed tot me door laat dringen,
dan schrik ik echt van de leegte die er
achter me ligt.'
leroen: 'Ik kwam net voor het eerst aan
llOord, ct was zoveel nieuw voor mij &u
de tijd omvloog. Ook later heb ik niet
het gevoel gehad dat dt. tiid niet op-
schoot. Als ik naar die zes maanden te-
rugkijk en besef wat ik thuis allemaal
had kunnen doen, dan ervaar ik dat als
eell gemis. Toch vind ik het goed dat ik
meegeweest bell. liet is een aparte erva-
ring geweest, een half jaar varen in zo'n
gebied. Je komt er niet elke dag voor te
staan om naar een "oorlogsgebied" te
ga;1n. Ik zat op de Dt, Ruyter en die zou
in onderhoud gaan. Daar had ik geen
zin in want dan moet Je ook maar de he-
le dag "tjenen" (verven). Toen kon ik
met de Van Kinsbergen mee. Dit halve
jaar laat wel een stempel achter. Ik bl'n

~",

Illc{'r gaan le\"Cn. Ik heb andere kOlltak-
ten gemaakt en dat is prima om te erva-
ren:

• Spichtig
Tijdens deze inzet /Joor de klist {'an
Afantenegro was er eell behoorlijk uer-
schil te merken tl/ssen alert zijn CII de
saaiheid {'Utlalledag. Hue heblJell jllllie
deze dubbelheid eruaren?
SanJer: 'Als arts heb je je leven lang
zo'n situatie. Meestal ben je met de nor-
male routine bezig, maar als cr een gro-
te klapPl'r komt dan moet je scherp zIjn.
Voor mi in werk maakte het dus geen
\'erschil. Ik heb wel kunnen konstateren
d.tt bt'ide situaties behoorlijke stressfac-
toren zijn, het is een kwestie van vlek op
vlek. ~1ij zijn geen gevallen bekend
waar klachten te herleiden zouden ziin
tot die dubbelheid.'
Jerry: 'Bii de Technische Dienst merk je
daar niet veel van. Het maakt namelijk
niet uit waar ie naartoe vaart, je moet Je
m.H:hines onderhouden, daar gaat het
,"oor een TD-er om. ,\let andere zaken
ben je d,m niet e<:htbezig. Onderling
praat je er eigenlijk nooit over.'
Tom: 'Ik heb del,e SOOrtdubbelheid ook
<11eerder en anders ervaren. Op een an-
der s<:hipging eens een maatje van me
overboord. ,\lijn eerste reaktie was; ik
moet hem redden. Je doet bijna ,lUtoma-
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tisch de handelingen die daarvoor nodig
zijn. Direkt daarna hleek dat hij gewoon
ging zwemmen. Je bent gewoon ""spiçh-
tig" up dit soort 7.aken.'
Henri: 'In de radio doe ie gewoon je
werk. Voor mij geldt die duhhelheid nier
zn. Het is in het operaricgchicJ voor de
verbindingsdienst niet saai. Je hebt
"hoopjes" werk tc doen. Die dubbelheid
geldt meer voor de mensen in de com-
mandocentrale die continue op een
scherm zitten te tuTell \vaarop weinig ge-
beurt.'
Jt'rol'Il: 'Ik bl'1l steeds meer op kleine
dingetjes gaan lenen waar het de veilig-
heid van het schip betreft. Als Cf iets niet
goni gaat of cr lekt een leiding dan 011-
derneem ik nu direkt .lktic. omd,lt ik
weet d;l[ zoiets vall levensbelang kan
zijn.'

• Na de dienstplicht
De diens!/I/icht is hoe dali ook eell
kwestie t'an twad( lIlaallJelllllet iets
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anders bezig zijn dali met ;e eigen keI/ze.
Binnenkort zit ;/t/lit' j,wr erof', wat zijn
;uf/ie plu/men?
Michael: 'Ik heb een verwek ingediend
om vier jaar hij te mogen tekenen. Het
is mij got.d bevallen. Eigenlijk zou ik het
liefst de politieschool gaan doen, maar
ik denk dat ik daar weinig kans maak
op dit moment gezien het aannamebe-
leid. ,'v1isschien dat ik het over vier jaar
nog eens probeer. Ik zie die vier jaar bij
de .\Iarine als een uitdJ.ging. Ik heb geen
idee of het me lal hevallen. Ik hoop wel
weer te varen. Wat me soms tegenstaat
is de manier waarop "meerderen" om-
gaan met "ondergeschikten" . Tenslotte
ben ik ook een mens. Ik hoop dat zelf
anders te doen als ik bijvoorbeeld kor-
poraal zou worden.'
Tom: 'rvlijn leven na de ~brine staat
nog hdem;tal niet vast. Ik beb al een he-
le tijd gespa;lrd voor een motorfiets en
die wil ik in Amerika gaan halen. Ik heb
geen verplichtingen hier en hoop dus 7.0
lang mogelijk in Amerika te kUllnen

blijven. Als ik daarna terugkom ga ik op
mezelf wonen en een baan loeken. Die
afwisseling zie ik heel erg zitten. l.os ko-
men van het militaristische \.an de
Marine. Het is niet zo dat ik niet met
mijn chefs kOIl opschieten, maar zelf
bt.n ik sterk voor de menselijke benade-
ring en die heb ik Ilog wel eens gemist.
In plaats van opdrachten geven kunnen
ze het ook gewoon vragen. Ik haal bij-
voorbeeld die klep er toch wel tussen
uit. Er zijn chefs die je het bloed onder
de nagels vandaan kunnen halen.'
Sander: 'Om als arts aan een carrière te
kunnen werken moet je klinische rn'a-
ring hehben. Aan boord hrb ik die erva-
ring niet opgedaan. Levenservaring is cr
mttuurlijk wcl bijgekomen. J\1ijn jaarge-
notrn hebben qua klinische wrrkerva-
ring een voorsprong opgebouwd . .\let
het extra stukje levenservaring loop ik
die achterstand wel weer in. Ik hoop na
de dienstplicht zo snel mogelijk ergens
met een opleiding tot specialist te kun-
nen beginnen.'
Jerrv: 'Binnenkort lOOpTmijn kontrakt
af, ik had nog een half jaar hijgetekend
vanwege deze reis. Ik ,veet nog niet pre-
cies wat ik ga doell . .\lijn oude werk ge-
\'er wil me terug hebben als hij mil kan
plaatsen. Ik heb twee m;unden de tijd
om een baan te weken. ,\toeht ik niets
vinden dan ga ik mischien terug naar de
:\1arine. Niet om het militaire want daar
hou ik niet \'an. Ik vind dat je iedereen
bij tIc naam mOe[ kunnen noemen, dat
werkt ved plezieriger. Wat me stoort is
dat je voor alles altijd Toestemming
moet vragen, maar d,lU leg ik me bij
neer. Dat het machineonderhoud vaak
moest wijken voor het schoonschippen
vond ik geen goede zaak. Daar heb ik
ook telkens wat van gezegd. Dar werd
me niet in dank afgenomCll want het is
niet aan een matroos om daar een me-
ning over te hehben. Als ie die uit-
spreekt wordt dat ollmiddellijk de kop
ingedrukt. Ik moer er nier aan denken
dat dat de rest van mijn leven zo zou
moeten. Als je zelfstandig kan werken is
dat heel plezierig. Vaktechnisch heb ik
tijdens mijn dienstplicht het nodige bij-
geleerd.'
Icroen: 'Ik wil graag beroeps worden. Ik
hen hij mezelf te rade gegaJ.n en heb ge-
zegd: je hebt nu zoveel technische ken-
nis, maak daar een plaatje van en kijk
rond waar je dat kunt toepassen. Ik heb
hier zovel'! '.mooie" (technische) syste~
men gezien, daar kan ik mijn kennis in
kwijt en ik kan me er nog verder in ont-
wikkelen. Met de militaristische kam
van het werken hij de ?\1arine heb ik
geen moeite, mij gaat het om de tech-
niek.'
Henri: 'Er STaatwat mijn toekomstplan-
nen aangaat weini/; vast. Ik ben bezig
mer mijn chauffeurs-diploma. Als ik
niet hier naartoe was gegaan had ik het
waarschijnlijk al gehad. Ik kan voorlo-
pig bij mijn \.ader beginnen in de zaak.
"Ik schijt gigantisch balen" van het mi-
litaristische, dat bevalt me absoluut
niet. De :\Iarine op zich heb ik toch een
hele ervaring gevonden.'

Veel succes in de toekomst.
joop FJokstra



NAAKT LOPEN VERBODEN

Ook deze zomer zullen weer vcel mensen de weg naar het zuiden weten te
vinden. Daar is het warm, daar is plezier en avontuur. Maar voordat wc
massaal in de auto stappen en de caravan aanhaken, laten we ons eerst uit-
voerig informeren door onze overheid. Wc worden tegenwoordig namelijk
omringd door uiteenlopende gevaren. Dus, voor ons vertrek naar Spanje,
Turkije of Portugal eerst naar hel postkantoor of de bibliotheek.

Daar staat namelijk Je zorgzame en be-
hulpzame. soms zelfs meelopende zuil
van Postbus 51. \X'e halen daar een fol.
der over de reispapieren en injecties die
we nodig hebben, over de schadelijke
bij-effecten van het zonnen, het gebruik
van spuitbussen en batterijen, over de
ills en outs van de reisverzekering en
over de buitenlandse wetgeving inzake
softdrugs. Ach, dan kunnen die folders
over het wisselen van geld en het ge-
bruik en nut V.lO het condoom ook nog
wel even mee. Over een terugtredende
overheid gesproken?!
Er is namelii"k bijna geen onderwerp te
bedenken 0 de Nederlandse overheid
heeft er een folder over gemaakt of in de
maak. De afgelopen jaren zijn met name
de onderwerpen milieu, geweld, vermin-
dering van inkomsten en seksuele risi-
co's uitermate populair. In postkantoor
en bibliotheek worden de burgers door
middel van vooral modern vorm gege-
ven brochures geïnformeerd over alle
gevaren en uitdagingen van het laatste
decennium van deze eeuw. De gl.dachte
achter al dat gcfolJer is misschien als
volgt samen te vatten: als de mensen
niet meer goed voor elkaar en elkaars
omge"ing zorgen dan treedt de terugtre-
dende overheid maar naar voren. De
eens zo terughoudende en mede vervui-
lende overheid, zeden meestert nil't
meer, maar foldert nu volop. Ze pre-
dikt niet meer, maar informeert, over-
tuigt en bespeelt het publieke gemoed.
Nog nooit is de Nederlandse overheid,
ondanks de erkenning van privacy, zo
diep in dl' huis- en slaapkamer van al
haar burgers (m/v) doorgedrongen. Als
het bijvoorbeeld aan de moderne over-
heid lag, dan gebruiken wij allemaal en
altijd een condoom.

• Besmettingsafkeer
De heren en dames hisrorici zijn nog
steeds niet tot een gezamenlijke stand.
punt gekomen over het tijdstip waarop
heTcondoom zijn imrede heeft gedaan
in her seksuele leven van de mens.
Volgens sommigen zouden de oude
Egyptenaren van ver voor onze jaartel-
ling als eersten gebruik hebhen gemaakt
\.an een SOOf( penisjas. ,Iher anderen

CASJ/II>l'<I bi; ('('11 C()lId()()mtest

beweren dat het de Romeinen waren die
een dergelijk knellend kledingstuk in-
troduceerden in het seksude leven van
de melIS. Hoc het ook mag zijn, duide-
lijk is in ieder geval dat het huidige con-
doom een grote verscheidenheid aan
voorlupers heeft gekend. Waaronder
het linnen-condoom. Een Italiaanse
arts, Gabriele Fallopio genaamd, be-
schreef in de l6e eeuw de werking van
zo'n condoom. Er zouden twee versies
van hebben bestaan. Een grote en een
kleine variant. De eerste leek veel op het
huidige condoom, het tweede type zou
onder de voorhuid geschoven moeten
worden. "De man moet voor elk ge-
slachts\'erkeer Zijn genitaliën wassen
(indien mugelijk), of ze met een doek af-
vegen; daarna moet hij een linnen doek-
je uver zIjn eikc1leggen en dan de voor-
huid over de eikel Trekken; als het mo-
gelijk is, mag hij het doekje met speeksel
of een kruidenmengsel bevochtigen,
maar nodig is dit niet. ~ Ondanks het
feit dat Fallopio uitriep dat de 1100
mannen die deze methode gebruikten
niet besmet waren geraakt, is dit weef-
wl'rkje nooit erg populair in het gebruik
geworden.
Het linnen werd vervangen door meer
effectieve heschermhoezen gemaakt van

dieren darmen, die op hun beurt na
1844 weer werden vervangen door rub.
ber. (In dat jaar vond Goodyear het z.g.
vulcanisatieproces uit.) Het meermalig
kunnen gebruiken van die hoezen
maakten ze in korte tijd populair bij hen
die ze konden betalen. En niet alleen bij
Casanova en zijn bedgenotes.
Het van schapendarm gefabriceerde
omhulsel werd echter al ras een veel be-
sproken en vervloekt object. (Het is het
vermelden waard dat het begrip con-
doom voor het eerst opduikt aan het
elllde van de 17e eeuw in het Duitstalige
deel van Enropa.) Zolang deze penis-
huiden van darm of rubher uitsluitend
werden gebruikt om enge ziektes, zoals
bijvoorheeld syfilis, te voorkomen, was
cr voor zedenmeesters geen vuiltje aan
de lucht. Maar ja, waarom zou je als
kritische en lustvolle consument? Die
omhulsels boden ook andere voordelen
en waarom zouden ze daarvoor niet
worden gebruikt? De zedenmeesters
raakten in tweestrijd: verbieden of be-
hoedzaam toelaten? Als deze penisjas-
sen namelijk primair gebruikt werden in
situ.1ties waarin lomer het vleselijke ple-
zier werd bedreven, ja, dan moest de
moraal toch echt worden bijgesteld.
Voor een lange tijd prefereerden macht-
hebbers op het terrein van de moraal,
eerst de kerken en later de artsen en
overheden, hl,t in de ban doen van deze
geslachtshoezen. Tot ver in de twintig-
ste eeuw, tot het hegin van de jaren '70
om precies te zijn, was het in Nederland
wettelijk verboden om condooms open-
lijk te kOOFaan te hieden. De NVSH
had voora wen haM goede en "vrucht-
bare~ jaren! Tijdens de seksuele revolu-
tie verkocht zij grote hoeveelheden kwa-
litatief goede en goedkope condooms
aan haar leden. Je 7.0Ukunnen zeggen
dat niet de ideologie van bevrijding en
emancipatie maar de massale verkoop
van het condoom de motor was achter
de seksuele revolutie. En de overheid?
Deze keek roe en koos het hazepad. De
gedoogzone voor condoomverkoop
werd in de jaren 70 gerolereerd en uit-
eindelijk gelegaliseerd. En verder zweeg
de overheid maar weer. Tot opeens aids
lich aankondigde.

• Bcsmcuingsongcin
Daar waar mensen Illet elkaar omgaan
bestaat altijd een kans dat zij elkaar be-
smetten met uiteenlopende ziektekie-
men. Zo kan je een griepje oplopen van
een visite aan een bedlegerige oma. En
je kan een druiper oplopen of overdra-
gen als je seks hebt met iemand anders
dan ]e7.c1f.Het zijn de ongerieven van
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het sociale ell s('ksucle [ewn van de mo-
derne mens. Niemand verbaast zich er
echt over. sommigen schamen zich cr
voor als zij zo'n cont<letkwaalrje hebben
opgelopen. :'vlaar zorgen? Ncc, zorgen
hoeft een twintigste ecuwse buq~er zich
over dergelijke contactrisico's niet meer
te maken.
Oe medicijnmannen en compagnons
waren ons namelijk behulpzaam. Zij
konden en beloofden ons in toenemende
maTete helpen bij het op zo aangenaam
mogdijke manier weer verhelpen van
dat ongenoegen. U smeert U voor een
tijdje in met een zalfje en weg is de
schurft die U was opgelopen in bed mer
X. Voor een dag of zeven deze lotion
gebruiken, en wast U ook uw beddc-
goed en ander linnen en weg lijn de lui-
zen die bent opgt'1open bij uw bClock
aan Y. Her kon niet simpeler. Achteraf
IS het hoo~stel1S opmerkelijk te noemen
J.lt in al die campa~nes cn voorlichtin-
gcn ovcr die 'antieke geslachtsziekten'
nooit echt systematisch aandacht is be-
steed aan de mogelijke preventieve wer-
king van het gebruik \lan een condoom.
Het condoom werd door iedereen pri-
mair gezien als een middel om zwanger-
schappen te voorkomen.
Geslachtsziektl.'n liep je op en verhielp je
met een middeltje dat te vcrkrijgen was
via een medicus. In sommige pro~ressil.'-
ve kringen van de jaren 60 en 70 leek je
in aanzien zelfs te stijgen als je \laak in
aanraking was gekomen met geslachts-
ziekten (of SOA, zoals men tegenwoor-
dig zegt). El.'ngeslachtsziekte toonde
niet alleen dat je uitermatl.' sl.'ksueel ac-
tief was, ma,lr bovenal dat]e een echt
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hevrijde man of vrouw was. Jij liet jl.'
nid koeioneren door de knellende sek-
sucle moraal die een levenslange mono-
gamil.' predikte. Ik kan mij de vele, vaak
hylarische voorlichtingen over ge-
slachtsziekten uit die tijd nog levendig
herinneren. Een verpleegkundige toonde
uitermate onfrisse plaatjes van besmette
lichaamsdelcn. En wIj maar lachen en
vragen of daarte~en ook al een middel-
tje \vas. En het condoom? Dat kwam el-
~enlijk niet ter sprake. Dat ding was ei-
~enliik uit de mode geraakt. Hoe ach-
terhaald en kndlmd!
Nadat de overheid en de kerk het zwij-
gen er toe hadden gedaan en het con-
doom schoorvoetend oogluikend roe-
stonden, had de seksueel actieve samen-
leving het ding hinnen de kortste keren
in de han gedaan.

• Condoomschroom
En ook in de jaren 'l)0 blijkt SOA-pre-
ventie ( het voorkomen van geslachts-
ziekten) onder jongeren niet echt te le-
ven. Zo concludeerde althans een aantal
onderwekers van het Nederlands
Instituut V(UH Sociaal Seksuologisch
Onderzoek. Zij deden onderwek onder
214 jongens tussen 17 en 24 jaar. Dele
jongens werd ondermeer gevraagd n,lar
hun ervaringen mer het voorkomen van
zwangerschappen, geslachtsziekten en
aids. Een belangrijk deel van dat onder-
zoek gaat over het gebruik van het con-
doum. Een citaat uit dat onderzoek:
"Het is gewoon vervelend dat, als je be-
zig hent, dat je dan moet stoppen om 'm

om te doen.
Het is op-
eens \veer zo
zakelijke hè,
vind ik, je
bent dan
met je ge-
voelens he-
zig en dan
moet je op-
eens weer
even ver-
standig wor-
den". Is het
meisJe waar-
mee de jon-
gen vrijt aan
de pil dan
vervalt al
snel het
voornemen
een con-
doom te
gaan gebrui-
ken. Nog
een citaat:
"En toen is
ze de pil
gaan halen.
Ik had dat
wel ver-
wacht. Je
weet niet he-
ter. Ik wist
niet heter of
iedereen die
had lo'n
ding ...• die
had de pil.

IJlt "Jn Fr.nk en I'I,n< Zo horv,n n,<t "<011~te ""Iro
,,'.nt ;< o.nl\<" rlk •••• l d", "",h"

Iedereen ja, iedereen in mi in omgeving
die slikt bern haast. En ben je aan de pil
dan hoef je geen condoom te gebruiken.
Nel.', ik bl.'n niet meegeweest naar de
dokter. ..Ja, dat is gewoon hetzelfde als
een tandenborstel halen, daar hoef ik
niet bij tt' zijn .. \har ik hobbel vrolijk
mee, als het zou moeren dan"
Uit dit onderzoek blijkt verder dat een
kwart van de jongens bii het eerste sek-
suele contact met een meisl'e geen con-
doom gebruikt, ook niet a s het meisje
niet aan de pil is. "Ik had het idee dat
het voor haar niet de eerste keer was, zo
stelde ze zich min of meer op (zij nt't'mt
namelijk het initiatief tot seks). Dus,
d.ln denk ik als ze daar ervaring mee
heeft dan zal ze de dingen eromheen
ook wel in orde hebben. En als het ge-
vaarlijk is dan protesteert Ie wel" (een
longen over zijn eerste seks op zijn
14de).
In de praktijk gaan de jongens er van uit
dat de verant\voorddijkheid voor anti-
conceptie (het voorkomen van zwanger-
schap) primair bij het meisjel hun
vriendin, komt te liggen. De jongens die
meer ervaring hebben met vrijen met
meisjes worden wel kritischer (en nega-
tiever) tegenover het condoom, maar
niet tegenover de pil. ;\-1cerdan de ]on-
gens zonder l.'rvaringen zien zij het con-
doom als lastig en omslachtig.

En de huidige overheid? Die foldert nu
volop. Die is haar schroom voorbij. Al
is het een beetje schoorvoetend, cn vaak
halfslachtig en omûcfltig, zij adviseert
ons vooral na te denken bij het aangaan
van een seksueel contact. Het condoom
muet daarbij nier worden vergeten!
Voor de overheid is naaktlopen ook in
de jaren '90 nog steeds verboden.

Klaas H. SoeslJeek

Zie I/ader:
Palll Vel/nix e.a.: Condoolt/schroom.
jongeus Oller seksualiteit, anticonceptie
eli SOA-prel1cntie. UJllrOll, Delft 1993.
AmIct Mooij: Geslachtsziekte" en be-
smettillf{sangst. Een historisch-sociolo-
gische studie 18S0.199U. Boom,
,'vfeppd 1993



KWAAD DAT ONS TREFT
Als ie de toestand van de wereld in
ogenschouw neemt, komen de meeste
mensen tot één conclusie: het is een dof-
fe el/mde. Aten gaat l1loordmd en plun-
derend tekeer. Niemand die het stoppen
kan en u/ij staan erbij en kijken ernaar,
zonder in te grijpen. lllgri;pen zou wel
ems kunnen betekenen dat je jezelf ook
schllldig gaat maken. \VI' zijn ons er dus
terdege van bewust, van !Jet slechte dat
in ons naar /Jot'en 1'11 tot uiting kan ko-
men.

Maar dat wat we aan verschrikkelijks
voorbij zien trekken in l'er gelegen we-
relddelen komt ook in onze eigen be-
schaving I'uor, zij het in andere verschij-
ningsvormen. Ook geven we er een an-
dere (murele) beoordelin$ aan. Maar
welk kwaad ons ook treft. het bescha-
digt onze ziel tot op de bodem en we
weten niet hoe we de klap L'an een ont-
slag, een sc!Jeiding, of een ander verlies
te bOllell kUllnen komell.
Gedesoriënteerd dwa/en we door ons ei-
gen leven. \Ve zoeken dan een I"aat-
paal, om met iemand de opgelopen
schade te besf"eken, of lIemen anti-de-
pressiva of andere middelen in om
enigszins overeind te bliiuen in onze
geesteliike of psychische I'erwardheid.

En daar is ook helemaallliets op tegen,
want we moeten nieuwe oriëntatiepun-
ten uinden om na een lallge periode L'an
herstel weer voort te klll/nen met ons le-
L'en. Hoe doe1l u'e dat en hoc uillden we
die lIiel/we oriëntatiepunten?

De meeste mellsen dellkell dan aan
moed inpratell; "Kom op, ga eens wat
leuks doen en trek !Jet ie niet zo <1all".
M,lar in de meeste geualle1/ werkt zoiets
niet en moet ie zoiets niet zeggen en ook
de goedbedoelde raad niet opvolgelI.
Wat welu/erkt, ell dat gaat echt hiil
moeizaam, is proberen de noodzakelijke
of nutteloze ellende, die ie overkomen is
een betekenis te geuen, er mogeliiker-
wiis iets lIit te leren (de uriëntatie). Dat
klinkt mischien heelvresdijk. maar als
;e dat wat;e getroffen !Jeett (oP den
dUllr) geen IJ/aats kan geven in /Jet ge-
heel L'anje lellen. wordt het kwaad een
suort mOl/ster: Een llolstrekt nutte/oas
en zinloos iets, waar ie niets mee kan
beginnen. Het ligt 1/Ujllist in hl.'! vermo-
geil van de mens om dat niet te accepte-
ren, 01/1 aan het zinloze zin en betekenis
te get'en. Mischien wel I'ooral. omdat
anders !Jet lellen volstrekt onleefbaar
wordt. Dat, I/oor alle duidelijkheid, be-
tekent niet dat het kwaad of de e/lende

op zich zin heeft gehad, maar wel dat
wi; mensen, om "erder te kUllnen leven,
de mogelijkheid hebben er zelf zin aall
te geL'en.
Het kwaad en het Jijden hebben geen
zin, het zijn doelloze monsters, die we
telkens weer telijf gaan. Wanneer de be-
schadiging weer is hersreld, al dan niet
met zichtbare littekens, is her kwaad
overwonnen met het besef dar her ons
morgen wéér kan overkomen. Niemand
anders kan dat van ons overnemen of
herstellen, laat staan voorkomen. Zelf
richting geven aan je leven is binnen her
humanisme een belangrijk gedachren-
goed dat niet alleen geldt voor her rich-
ting geven aan je leven onder aangena-
me condiries, maar juist ook onder zeer
onaangename condiries. In die situaties
komt het cr immers werkelijk op aan.
Een crisis re boven komen, hoeveel rijd
je er ook voor nodig hebr, is uireindelijk
een grote prestatie.

Een krachtig staaltje van geesteli;k ver-
nuft. Er moet niet te lichtvaardig aller
die strijd gedacht worden. Niet alleen in
sitllaties waarin de strijd is gewonnen,
maar ook WiJ/meer die strijd wurdt t'er-
[oren.

Freek rol

Voor de kust van
Turend over zee
traceer ik de klist
eli de/lk aall
eelt rit'ier.

Vorsend langs de rit'ier
l'ind ik een stad
en denk aan
een pleilt.

•••
lHikkend Ol)het plein
/Jezie ik de //Iemen
Ol denk aan
de heul'els.

StarClld naar het gat
zie ik eell schoen

.;. en denk aan
het geschut.

Wegkijkend naar opzij
we,'t ik het tod)
en denk aan
het ongerijmde.

ik tureltd over zee
traceer dl.'klist
elJ denk
het blligende riet ,1<111
een rivier.
JooP F/okstra
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"De groeiende 1I'I'Tkeloosheid SPN'1t IJIIS
/latwlTliik ill (it' k.:l.;rt" zei ritmcestl'T L
1'(/11Stt't'III,cldt,
Hi; stelde dit fJi;de openillg Uil/I!Jet eer-
ste Rmlell ll1form,ltie eentnill/ te
ArnhclII, wadr hij de leidIlIg krceg. Die
('ellfra 1II0cten zorgen I'oor de wcrt,illg
1',111personeel I'oor ons niellll' te l'or-
IIWI/ fegl'T zondl'T diellstplichtigt'lI, ..De
mCl/sen kllllnCII hier tusscn hct wil/kelcn
door I'ri,hli;t'end /lilar hill/len st,lppell"
,Ildlls de ritmeester. Vall V6~D 1I<1,1r de
Hema e/l l'ia de solicitatielidlie [loor de
kriigsm,Ic/Jt I/ug 1.'1'('1/ 11<1,lr AIl)crt /h'i;ll.

liet doelilall l'CIIrec/<llIlec<llIIp<lglleis:
menselI I'Tgclls 1'oor Willl/ell. In he! alge-
meen k,1IIhet gel'olg ziin dat /Ic(o/telt
Itiet wordCII Iwge/.:ollll'lI, Af,lilr oo/.:
/.:l/lIl1ellde gelmh:en geheel allders lIit-
IAlkkl'l/ dali mell had l'erll'i/cht. De lle-
sfissing 0/11eell militdire loo/dh/(//I <1<111
te !JangeIl is eell illgrillJende 1l,iiZil:ingin
/iet (1'['1'1/l'ilIl jmlgl'Te/l, Het geste)de l'IPI
de ritmeester: "OIIS persollcc/ moct met
celt wapen kUlIlICIIomga<1l1,ht'f /,md
kllllllCII Ilcrdedixcn ,. komt hekelld 1'oor
lII<1arklopt lIict mcer, Hct lIiellll'e leger
z,tll'('r bllitclI de I,mdsgrellzell mogelijk
wordelI illg('zct daar ll',l<trconf/ictell

CAMPAGNE
zi;// OlltSt<1dll,D,IJrom is hct ook onzin-
nig tc spreken OI'CYht'f feit d,tf de werk-
omst<1lllfighedell sterk ziill l'crbeterd.
Ollze blauwhelmelI in Bos/zië zijn gele-
gerd ill CCII(llldc «lbriek II',IJr ZC/':o(ell-
stof ill,tdemen,

lIet Ih/rlemcnt {Ieslist !I'a<lr dc werk-
zi/i/mh"den Zldlen Ilf,l<ltSl'illliclI,"/I

daarmee Ol'cr de werkolllstandlghed('Il.
GeclI /!Jrlt'lIIcllt,triër is d<larel'cil 1'.11/te
1'()rCIlI{a,m kijkell. Zij nemen dil.' heslis-
sing 1'<lIIl1it hlln com(orltlbele M<lIIll'e
stoeltjes. D;1;1rbiizt/I doorsl,tgg('I'c/l(i
zijll of onze eco//omischc belmlgen door
d,1! ((mf/ict wordclI ;:esdhwd, Een oor-
log tllsscn lII'ee bt'l'olkillgsgroepell ill

eell Afrik'l</Ils l<1Iu/is uiet /lalt helJ.ng.
D,I,tYl'or/Ywordt ecn \,j~'-t'erzoek aan
,\'ederland om tll'imil{ lIlarech.mssces tc
ln'eren afgCII'aell. Die zijn nodig achter
de greus om t'rt'emdelingen tcgell te
hOlldell, AlMr als straks w('a de /Jlie-
toe1'oer na.:trRotterdam in ;:('l'<1<1rkomt
za( men zeker trocpell ter beschikkilll{
stelfeIl.

Juist de /loorlichtilll: bij de WCYl'illgl',m
beroe/,smilit<lirell rliel/t oiJ;atie{ te ziin.
Een desillusic ['(lor de sollicitanten -

ll1<wrook /loor de kri;RSlllitC!Jt-k.:tn
worden I'oorkomell door een eerlijke
camp,IWIC.

Cor a,a

MILITAIREN ONTVANGEN EGO GRATIS
OP HUN MILITAIRE ADRES___________ _ ...s; _
Ik zuu graag (gratis) EGO op mijn naam ontvangen,

Na:un: --------------~------------------------------------
Kazerne:

Onderdeel:

Adres:

,\lil,j'(lsto.:ode:

Handtekening:

Srurcn naar Redactie EGO, Or:l11jc Nassaulaan 71,3708 GC Zeist.
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PART-TIME WERKEN, OOK VOOR
OUDERE MILITAIRENt

In Reflex nummer 4 van april stond bij het Prikbord KL ccn idee vermeld
van raadsman Bcekers om part-time werken voor oudere militairen moge-
lijk te maken. Op die manier kunnen meer arbeidsplaatsen, die anders door
de herstructurenng verloren zouden gaan, behouden blijven. Het idee werd
beloond en voor nader onderzoek doorgestuurd naar DPKL. Alle reden om
er iets dieper op in te gaan en de raadsman naar zijn motieven te vragen.

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG, zaterdag
Een rijksambtenaar heeft recht op deeltijdarbeid tenzij de

werkgever hiertegen zwaarwegende bezwaren kan aanvoeren.
Verder mogen werknemers van 57jaar en ouder die in deeltijd
werken voortaan hun werktijd verminderen tot 32uur. Tot nu
toe was dat aHeen toegestaan aan 57-pIussers die de hele week
werken.
. Dezemaatregelen, die minister DeVries (SocialeZaken) vorig
Jaar met de bonden heeft afgesproken, zijn sinds 26 mei in het
Staatsblad geformaliseerd.

De huidige regeling voor part-time werk
voor militairen is vooral bedoelJ om
werken als militair meer aantrekkelijk
te maken voor vrouwen, maar is ook
van toepassing op mannelijke militai-
ren. De minister heeft de bevoegdheid
om buitengewoon \'crlof van hlOgc duur
in verband met deeltijd-arbeid re verle-
nen "buiten bezwaar van 's rijks schat-
kist". De minister kan dit inrrekken als
inzetbaarheid of het landsbelang dit' ..•.
vragen. Er zijn echter nogal wat beper-
kingen: het h'rlof wordt alleen voor
functies buiten hct rcssort van 1LK ver-
leend, alleen aan militairen met als
hoogste rang majoor; bovendien komen
niet alle functies in aanmerking en is er,
in verband met de pensioengrondslag,
een leeftijdsgrens van 45 jaar.

• Nieuwe argumenten.
In zijn eerste brief aan KL-Prikbord,
waarin hij pleit voor het mogelijk ma-
ken van deeltiid werk voor militairen
tussen 45 en 55 jaar, noemt Lex Beekers
als voordelen:
Voor de mensen:
- mogelijkheid tot gefaseerde overgang
naar HO-periode

- voorkomen van frustraties door ge-
dwongen omslagen.

Voor defensie:
- minder gedwongen ontslagen aanzeg-
gen (imago)

- meer kennis en ervaring in huis hou-
den

- kostenbesparing op de wachtgeldrege-
lingen

In eerste instantie werd hel idee afgewe-
zen, aangezien het niet past in de eisen
van gereedheid van het militaire perso-
neel voor crisisbeheersingstaken en de
voorbereiding daarop.
Een tweede brief, met een nadere toe-
lichting, had het bovengenoemde resul-
taar. Lex citeert hierin een zinsnede uit
een brief van de Directeur Personeel van
6 augustus 1993, waarin staat dat de
reeds bekende lijst van deeltijdfunclies
wel uitgangspunt blijft, maar niet meer
limitatief is:"Hierbij geldt dat in begin-
sel iedere andere functie bespreekbaar is
( ...)".

• Menselijke en
maatschappelijke motieven
Lex Beekers, raadsman op de Prinses
:\Iargriet Kazerne in Wezep, licht toe
waarom hij het idee heeft ingezonden en
er (uiteraard) nog steeds achter staat.

"Het is zo\\'cl uit moreel als uit maat-
schappelijk oogpunr een goede zaak als
het werk over meer mensen verdeeld
wordt. Je ziet in de rijke landen dar bij
economische groei de werkgelegenheid
toch relatief daalt. Een groeiend natio-

_.

Hmmmistisch Ra.ldsmml Beekers

naai produkt wordt door steeds minder
mensen verdiend. Dat geeft een wankele
basis aan die groei en her geeft een rwee-
dding in de maatschappij tussen wer-
kenden en niet-werkenden. Werkgevers
hebben hier altijd l?ereserveerd tegen-
over gestaan, terWijl de politiek wel al-
lerlei maatregelen neemt om doelgroe-
pen aan het werk te krijgen.

Het lijkt er op dat bij defensie het hokje
"deeltijd voor de integratie van vrou-
wen" totaal los staat van het hokje "her-
structurering mei zo min mogelijk kos-
ren" .. \tijn idee koppelt beide thcma 's
aan elkaar; het wil een nieuwe loor roe-
voegen aan de verzameling uitstroombe~
vorderende maatregelen door reeds he-
staand beleid naar een ander terrein op
te rek ken. Door oudere werknemers een
deel van hun arbeidstijd in te laten leve-
ren bespaan men lOch ook arbeidsjaren,
wat een reductie opleven. Er zijn :wnder
twijfel militairen met belangstelling voor
minder werken en daarbij wedde inleve-
ren: sommigen hebben vrol~geen huis
gekocht en raken uit de kosten, anderen
zien de kinderen op eigen benen gaan
sraan, bij weer ('en ander is de parrner
weer aan het werk gegaan.
Hovendien zien veel mensen er, terecht.
tegenop om op hun 55ste plotseling met
werken te moeren stoppen. !\.tenselijk
gezien is her ook een goede zaak om het
werk gefaseerd af te bouwen.

• Defensie
De argumenten tegen deeltijdarbeid hij
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I LK hoeven niet doorslaggevend te 7.ijn:
de minister houdt immers lh. bevoegd-
heid om ht't deeltijd verlof (tijdelijk) in
te trekk{'tl hij grote oefeningen en uit-
zending. :\1{'11 heschikt dan hovendien
over een groter reservoir aan uit te z('n-
den militairen.
Bij de nieuwe opzct van de landmacht,
tTl('t al die project-officieren, is het wel
heel [()cvallig dat dat allemaal fuH-time
functies zijn. Ik kan mij goed voorstellen
dat zo'n projecT een kleiner rijdsheslag
heeft. 80 of 60%, l'n dat een ervaren mi-
litair op die manier nog graag hij het be-
drijf hetrokkCIl blijft.
En als je heel praktisch kijkt: neem n'tl

groot aantal identieke functies als
chauffeur, monteur of rij-instructeur.
Daar moet een percentage van :!fvlocÎcl1.
Elke twee mensen die half-time ~aan

werkcnlewTrn érn baan op Datzelfde
geldt voor vijf mensen, die voortaan vier
dagen per week g,lan werken. Voor de
tweede optie zal vast wel meer animo
zijn Jan voor de eerste. Voor ouderen
zouden met tume deeltijd-functies ge-
schikt zijn op het terrein van werving en
selectie, bij inspectie-teams en .llieriei
hegdeidings-en onderwijsfunctÎes.
\'\lel zijn de kosten, wat betreft adminis-
tratie en dergelijke, groter hij \'eel deel-
tijdwerkers. maar daar staat een veel
grotere hesp<lfing op uitkerill~en tegen-
O\TT.

• Vroeger, nu en later
Er is altijd veel weerstand tegen verande-
ringen. \.Ien kan zich vaak niet voorstel-
len dat het anders kan dan het nu is"

~bar dls/"e naar alle veranderingen in
het verk'( rn kijkt: wie heeft de zesdJag-
se werkweek nog Ill('q:t'lllaakt, de para-
te weekeindrn, de veel langere dienst-
plicht?
Er waren altijd protesten dat het niet
kon, Jllaar de praktijk bewees het tegen-
deel. Ik herinner mij nog goed dat er ge-
wepen werd "je hem 24 uur per dag in
dienst~ Nu geldt ook voor de militair
een 38-urige w('(kweek en is er een
VROB. Toen kon het niet anders, nu
heweert men dat weer. Ik denk dat onze
kleinkinderen nog eens meewarig zullen
glimhlChen hij de H'rhalen over onze
vijfdaa~se werkweek. ~

jo,m ,\1erens
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VAN DE DODEN

Van de doden niets dan goeds. En dat is
ec:n gezegde waar je je wel aan te hou-
den hebt. Want waar zouden we zijn als
we aan het graf van deze of gene be-
treurde overledene al zijn doodzonden,
huichelarijen en onoprechtheid de revue
zouden laten passeren? In dat geval zou
de koffie na de dood wel een erg bittere
smaak hebhen. Toch heb ik een keer te-
gen dat "van de doden niets dan goc:ds"
gezondigd. Het was lang geleden dat
mij, als aankomend wetensch.lpper,
eens gevraagd weru tef ere van de do-
denherdenking in een kerk in een, hier
niet nader te noemen, Gelderse gemeen-
te een verha,ll te houden. Voor de bij-
eenkomst, die door de pastoor georga-
niseerd \\';15, waren uiteraard de notabe-
len, zoals d,lar waren burgemt'cster en
wethouders, vrije beroepsbeoefenaren
met meer dan drie maal modaal en ui-
teraard ex-verzetslieden en nabestaan-
den uitgenodigd.

ment de loftrompet stak. Hij zei in het
Lagerhuis over Smith: "'Wij hebben een
formidabel en belangrijk parlementslid
verloren dat zeldzaam kundig was" en
voorts "'hij was altijd perfect van zijn
zaakjes op de hoogte. Ik heb geleerd het
meesterschap en de humor te erkennen
waarmee hij altijd argumenteerde. Ik zal
hem met respect en affectie blijven her-
inneren". Daarna moest de heer :vIajor
7.Îchals de bliksem naar de drukkerij
spoeden om aldaar de tekst van het COIl-

servatieve manifest op te halen, waarin
stond dat de heer Smith een man zonder
visie is, een man die zijn heloften niet
heeft waargemaakt. Het is maar geluk-
kig dat op de meeste begraafplaatsen
geen seismografen zijn opgesteld, want
anders zouden als gevolg van menige af-
scheidsrede de doden zich met een
kracht, zichtbaar or de schaal van
Richter, in hun gra omdraaien.

Leon \Vecke

De eerste helft van mijn verhaal viel zeer
in de smaak, zoals ik vanaf de kansel
kon afleiden uit instemmend hoofdge-
knik. De opdracht van de pastoor was
te spreken ovet de vraag of de doden
niet tevergeefs gevallen warell. Een
vraag, waarop het antwoord uiteraard
al bekend verondersteld werd. Aan het
eind van mijn verh.ul begon het instem-
mend knikken echter af te nemen, naar-
mate ik dichter bij mijn conclusie
kwam, die luidde, dat gezien alle ellen-
de, honger, onrecht, racisme en oorlog
in de wereld, de doden wel tevergeefs
gevallen waren. En dar had ik niet moe-
ten zeggen. Mijn jeugdige ondoordacht-
heid werd dan ook pijnlijk afgestraft.
De bijeenkomst eindigde met een korter
slotwoord van de pastoor dan de bedoe-
ling was. Van een napraten kwam dit
keer niets.

Hij het schielijk afvoeren van de spreker
via de zijuitgang deelde de geestelijke
herder llOg wel mee dat mijn verhaal
kennelijk niet zo goed gevallen was.
Van de doden niets dan goeds. Dat had-
den ze onlangs in Amerika beter begre-
pen, bij het overlijden van de heer
Nixon, die ooit als de machtigste op-
lîchter en jokkebrok ter wereld aange-
klaagd werd. Ik herinner mij nog de
spotprent met de beeltenis van Nixon
en de vraag daaronder of je van die man
een tVleedehands auto zou willen ko-
pen. Bij zijn o~-erlijden jankte heel
Amerika en putten vriend en vijand zich
uit in lotbetuigingen. Nog bonter maak.
te .\-!ajor, de premier van Engeland, het,
die bij het overlijden van John Smith, de
eerste man van Labour, in het pa rle-

...'....~
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De stomme wereld van

T. Doue
Amman

T.R. Duis
Hoek

L Haar
Aden

S. Poei
Tuil

De oplossing van de puzzel in hef juni-
nummer luidt als volgt: I-aardbei; 2-
rijkaard; 3-blaJrijk; 4-inJijken.

Visitekaartjes

Dit keer weer eens een viertal visite-
kaartjes, waarhij het heroep van deze
mensen kan worden gevonden door alle
letters van naam en woonplaats in een
andere volgorde te zetten.

Ier van her hoek De stomme wereld nm
Heinz, Dirk Snoodijk, vl'Tzamdde en
ruhriceerde van alles CIl nog wat aan
"stomme" dingen rond de stripfiguur
Ilein7., zaken waarvan soms bijna
niemand meer het bestaan vermoedde.

Daarnaa't bevat
dit hoek zo'n
bt'etje alles wat
nier in de eerste
elf Heim-albums
terecht is
gekomen. Allerlei
losse plaatjes,
stroken, ideeën
en schetsen.
Aldus ontstond
een uniek boek
(van achter de
coulissen) dat
gem mkde lief-
hebber van hef
werk van \'('indig
en De Jong zich
mag bten om-
gaan.
Dirk Snoodijk:
De stomme we-
reld van Heinl.
Oog en Blik,
Amsterdam.
1993.72 hlz.,
f 35,00. (WH).

STRIPFIGUUR
Het kort .Iwleden uitgekomen hoebvcrk
De stomme wereld van Hcinz is in het
bijzonder interessant voor de liefheh-
hers van Je stripfiguur Heinz van het
schrijvers/teke-
naars duo [ddit'
de Jong cn René
\'\lindig.
Heinz was aan-
vankelijk een kin-
derstrip maar is
dar, na zijn vol-
wassenwording,
allang niet mecr,
Naar deze strip
wl;rcn dagelijks
hon(lcrdduizen-
den volwassen le-
zers ";ln meeT dan
dertig d;lgbtlden.
Mer een zekere
regelmaat stapt
Heim cl" strip uit
en kan men hem
aantreffen op bij-
voorbeeld wijne-
tiketten, lllCUW-
jaarskaarten,
T-shirts, bouw-
platen en beeld-
Jes.De samensTel.

Plotseling, een ongel'al, dood.
Levenslang heb je van hem gehouden
uee/met elka,lr opgetrokken
genoten, plezier gehad
het leven met hem gedeeld
lil goede dagen, in kwade d,lgell
ruzie heb je gehad
hevige con(lictellltitgel'ochtell
het niet opgegel'elt met hem,
je wilde hem niet kwijt.

Ineens, dood, leeg.
Je hebt e/kaar gekoesterd, geknuffeld
Aan hem ben je geslepen
de scherpe kanten ZiPIweg, hanteerbaar
Voor elka,lr heb je gezorgd
angst lIitgestaan, om hem
je groeide mede door hem
de o/ltdekking: ik bell de moeite wtli.1rd,
werd sterker in contact met hem.

Het lellen lL',lSl'ol
stl/nen, een conm van warmte
je hoorde ergens
1111: een rib /fit je lijf
je sleept hem mee
in gedachten, herinneringen
ill jOltlVlet'elt.
Hij heeft jou mede tot lel'en gewekt
o/lvermoede pers/Jectievell doen be/euen
JOIl ill de geschiedenis gezet:
drdger lldll lellen
van l'roeger /laar later
van verre oorsprong naar l'erre toekomst.

De cr('nl<ltie:
te he/Jerkte tijd, minI/ten
0, armzalig.
Hij wordt d,1<1rniet tot lvat hi/was:
rijke schakel ill de estafette-loop l'an het mens-zijn
doorgever l'all de l'olheid I'an: 's mensenlel'ell.
onmisbilre meliS, omdat hij was:'zichzel(.

Armzalig die beschaving
die zo weinig beseft
of weet uit te drukken
de kostbaarheid, ollmisbaarheid
l'an de mens
om vml te ho//den.

Stell<'11
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HET NEDERLANDS-BELGISCHE
TRANSPORTBATAL]ON IN BOSNIE (2)
"Kinderen vormen nu het grootste probleem"
"Mijn respect voor de mensen, in het bijzonder die van de twnsportpclo-
tons, is heel groot" merkte de S 2/3 van het Nederlands-Belgische trans-
portbataljon in Bus:lv:lca in het, hiervoor afgedrukte, intervÎeuw op. Voor
hoofdraadsman Wim Hcij mede aanleiding enkele dagen met een convooi
mee te rijden. Voorin bij tien-tonner chauffeur Frank TamÎs van de B.cie
rook hij ccn beetje aan het bestaan van ccn trucker in Bosnië. Tijdens de
lange rit van Santici naar Mctkm'ie (en de andere dag terug) sprak Wim
Hcij, als EGO-redacteur. uren met deze ervaren en bovenal gemotiveerde
hulpgoederen transporteur. Hieronder ccn samclwatting van deze gesprek-
ken.
\Vat heb je gedaan voordat je als dienst-
plichtige in dienst kwam?
Na mijn havo en vwo heb ik een hho-
opleiding gevolgd, om precies te zijn
luchtvaanelectronica re Amsterdam.

Je bent dlls met zo jong meer?
Bijna 25.

Met welke illstelling hen je opgekolllCII?
Bij de keuring, lang voor mijn opkomst,
had ik al keno.l<lTgemaakr voor V;-.J-
dienst in aanmerking te willen komen.
In die tijd was er van VN-missies nog
geen sprake, dat is iets dat tijdens de
laatste jaren van mijn studie pas goed
op gang is gekomen. Vlak voor op-
komst untvin~ ik van defensie een boek-
je met alle mogelijke Înformatie (Jver de
lopende V;'\I-missies en dus ook over
Unprofor in Bosnië.

Ik zou me zo voor kl/llllell stel/en dut je
met een aflopende dienstplicht èn em

afxemaakte stIldie 1111 niet direkt 0/1 het
I'crl'ul/en vall je mi/ituire verplichtingen
zat te wachtel/.
Vanaf 1998 wordt de opkomstplicht in-
derdaad afgeschaft maar tot zolang kon
ik het toch niet rekken. Daar kan je dan
wel ovcr blijvcn mokken, maar veel zin
heeft dat TOchmct. Natuurlijk, als Je
klaar oem met je studie wil je er iets
mee gaan doen, maar zo een\loudig ligt
dat ewnwel niet met de studie die ik ge-
volgd heh. Dc arhcidsmarkt voor mcn-
sen met een luchtvaanelectronica-opki-
ding is bepaald nit.t florissant tc noc-
men. Dus ben ik /liet ecn, voor defensic,
redelijk gezonde instelling aan mijn
diensttijd hegonnen.

je /Jcnt, net Jls af/e andere dienstplichti-
gen, vri;lVillig /laar joegoslalJië gegaan.
\Va.Irom cigmlijk?
Ik had cr absoluut geen zin in mij negen
maanden te ~aan zirten te vervelen, Ik
had gehoord dat de VN-opleiding vrij

pittig was, dus dan heb
je wat om handen.
Daarna een half jaar er-
gens naanoe, hen je op-
nieuw druk bezig. Zo'n
diensttijd sprak mij meer
aan dan de leegloop cn
verveling waar je dienst-
plichtigen altijd OH'r
hoort pratcn. ~liss.:hien
een wat eenvoudige re-
denering m.tar daar
kW;1mhet TOchop neer.

Bi; het trallsl)(Jrthatal-
jon, hier;'1 l'tlOrmalig
joegoslavië, ri;del/ ;ullie
zes daKen per week
tra/lsporten. Dat doe ie
IIlI af l'ier "wanden. Hen
je nog steeds gemoti-
veerd?
Gelukkig wel ... Je zit in
een peloton met een c1uh
mensen wa,lr jc zes
m;1;1ndcn mee optrekt,
dat pept elkaar op.

Frank TI/mis

Daarnaast is en blijft rijden leuk werk,
Ik kan me werkelijk nier voorstellen dat
dat ook niet, tot ht'r einde van de tijd
dat we hicr zitten, zo zal blij,"cn. Ik ben
wel dienstplichtig soldaat Illaar voel mij
niet een dienstplichtige zoals je dat in
I'edcrland vaak ziet. Je bent hier om
een klus te doen en dat doe je met el-
kaar, dienstplichtigen en beroeps sa-
men. Appèls en allerlei andere militaire
ongein IS hier eelH bijzaak, de hoofd-
zaak, cn houfdtaak, is riiden en nog
eens rijden, dus zinvol bezig zijn.

Vóór het bestand van 26 feJmwri j.1.
was er sf)rake I'an een oorloKssitlfatie in
ccllfraal Rosnië. Heh je in die periode
niet zo af elI toe gedûcht: WIMr ben ik
a<lnbegonnen?
Nee, geen moment. Ik heh mij, en ik
denk &lt ik namens vclen spreek, niet
echt onveili~ ~evoeld. De routes wt'rdcn
iedere dag gecontroleerd en wanneer het
niet verantwoord was werd er niet gere-
den, En op het kamp verdween je hij het
eerste de beste schot in de bunker.

Ma<lr.11die verhalen dû/l ot'er hard rij-
den om als het ware de kogels te OIltfo-
pen?
Dat betrof steeds situaties waarbij er
niet op ons werd geschoten, maar dat er
een risiko was dat cr geschoten zou
kunnen worden. In zulk soort omstan-
di~hcdcn kun je maar het heste zo snel
mogelijk, onder pantserhegeleiding,
door zo'n gebied trekken. 1,laar dat is
iets ~eheel anders dan dat er daadwer-
kelijk op je geschoren wordt.

Er is 1111 sprake ~all ee/ll!olstrekt andere
situatie met geheel andere risico's, Kun
je dat toeltchten?
Je hoeft je nu oijna of in het geheel nicr
meer druk te makcn over verd\vaalde
kogels. Er zijn nog slechts kleine stukjes
waar je in de buurt van Servisch gebied
komt maar dat is nagenoeg te verwaar-
lozen. Die spanning is er af. \X'at cr voor
in de plaats komt is het gevaar van rou-
tine, omdat wc stet'ds dezelfde ritten rij-
den. Daar moet je echt voor oppassen,
~Iet zulke bakken lIloet je bij voortdu-
ring geconcentreerd blijven ril'den en
steeds op het wegdek blijven etten.
Een andet prooleem is dat door het wa-
penbestand er ineens veel volk op de
weg is. i'Jiet alleen auto's, waarvan
sommige nauwelijks de hcnaming auto
waard zijn en die bovendien ook nog
veel te hard rijden, maar ook mensen
met kruiwagens en paard t'n wagen, Je
moct bedenken dat hct steeds om con-
vooien gaat. Alleen met een vrachtw;1-
gen iets inhalen of passeren is iets heel
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anders dan met een convooi. Gelukkig
kennen we bij het convooi-rijden het
waarschuwingssysteem via de porto
door de eerste wagen, de romeo, die
vaak waf vooruit rijdt.
Tenslotte is er het gevaar van de vele
kinderen. Eigenlijk vormen die nu het
grootste probleem. Bij het naderen van
een convooi rennen die zo maar het huis
uit, de straat op ...

Een kind aanrijden lijkt mij, op dit mo-
ment, dè angst van iedere chauffeur bij
het transportbataljon?
Om het wat onderkoeld te zeggen ... is
dat het laatste waar je op zit te wachten.
Her feit dat ik er zo op reageer zegt al
genoeg. Ik denk er opzettelijk maar niet
teveel aan anders ga je er
nog naar rijden. Dan gaan
we, wam we zijn er allemaal
benauwd voor, tè voorzich.
tig rijden en dat is slecht
voor het convooi. Ik wil er
nog slechts dit van zeggen
dat ik mij gelukkig prijs dat
het mij, en ons peloton, nog
niet is overkomen ...

In iedere route diejullie
rIjden zitten één of meer
schier onbegaanbare stuk-
ken. Zo'n tien-tonner dage-
lijks goed op de weg houden
en geen brokken maken is
een heel karwei. Toch fiksen
jullie dit steeds. Het lijkt mij
buitengewoon vermoeiend.
Hoe houden jullie dit vol?
Een goeie vraag ... Hoe
doen wij dat? In ieder geval
door op tijd naar bed te
gaan. Na in het weekend
bijgekomen te zijn wij je
de eerste paar dagen van
de week daar nog weleens
niet zo op letten maar
daarna ga je dat snel
voelen en kiest iedereen
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vanzelf wel voor voldoende nachtrust.
Ik denk daarnaast dat, voor nagenoeg
ieder van ons, het rijden op zichzelf al
een kick geeft en ook iets van een uitda-
ging. Na een rijopleiding van twee
maanden krijg je het rijbewijs in de han-
den gedrukt en moet je je gaan bewij-
zen. Gedutende de twee maanden op
het CYV wordt er ook veel gereden
maar de wegen in Nederland staan in
geen verhouding tot de wegen hier. Dus
je bewijzen wil en doe je hier.
Dan zijn er nog andere factoren die
meespelen zoals gezonde concurrenrie
onderling. Je beijvert je allemaal om
schadevrij te rijden en het dus zo goed
goed en veranrwoord mogelijk te Joen.
Wanneer je een bocht je moet steken

Vervoer Ol'er water

roept er al snel iemand, via de porto,
"wIe is die kut-chauffeur, die die bocht
niet in één keer kan nemen?". Dat sti-
muleert geweldig om het allemaal zo
goed mogelijk te doen, dat kan ik je zeg-
gen. Er is geen chauffeur die dit onbe-
roerd laat. Misschien zijn dit soort op-
merkingen wel de belangrijkste reden
waarom het allemaal zo soepel ver-
loopt. Zolang je de instelling nog hebt
dat je veel van elkaar kunt leren, steek
je ook het één en ander van elkaar op,
blijf je scherp en gaat het eigenlijk
steeds heter.

Kinderen langs de weg



l'a/llveRevernield I'iadltet

Jullie ri;dmFoedsdtrallSporten Fan
Metkcll'ic naar Zellica en Fan Zenica
naar LlIkOl'ac (IJi;TI/zla), l'an ware1JolI-
se naar warehollse. Daamaast brengen
;ullie ook goederen /Jaar distrilmtiellllll.
tCII. Wat zi;n de /icrschillen e/l welke
transporten doe;e het liefst?
Het eerste verschil tussen heide trans-
porten is dat het rijden van ~letkovic,
Zenica en Lukovac lange slagen zijn,
waar hij je een dag achter het stuur zit.
De andere zijn korte ritten. Een nveede
verschil is dat, bij het rijden van ware-
house naar warehouse, dus van maga-
zijn naar magazijn, je als het ware alleen
maar achter het prikkeldraad zit. Bij het
rijden naar distrihutiepumen, de korte
ritten dus, is het allemaal war vrijer en
kom je in kontakt met de plaatselijke
hevolking. Dat is natuurlijk veel leuker
dan in zo'n warehouse zitten te wachten
rot je weer vertrekt,

Bi; het r;;den l'an magaziin naar maga-
zi;n ZO/Iie, op den dIllIr, wellicht kllll-
ne/l /iergeten dat om het ri;dcn /ian
I'oedseltransporten gaat naar mensen
die het nodig hebben. Het wordt als het
ware iets abstracts. Tem'i;! het rechtst-
reeks aall menseli leFerell Feel konkreter
is. Erva,lr;e dat ook zo?
Dat is zeker waar. Daarom is het ook
aardig om van tijd tot tijd ook die klei-
ne transporten te doen waarbijJ'e, hij
wijze van spreken, het eten bij e men-
sen thuis bezorgt, De leiding van de
compagnie is zich dit ook wel hewust en
laat her rijden van de verschillende
transporten dan ook rouleren.

Op dit moment is T7 nèt geroteerd. Bi;
de volgende rotatie ga;e tefllg naur
Nederland. Kiik;e er al lillilr lIit?
Om eerlijk te zijn niet. Het bevalt mij
hier zo goed dat ik graag Ilog langer zou

Lu/cn hulpgocderen;,/ cenll'ürehouse

willen hlijvcn. Dat ligt \"Oor de meeste
andere jongens van het peloton niet zo,
denk ik. Die kijken, gelet op wat je
hoort, wèl uit naar het einde van de zes
maanden. Ik heleef dit, zoals ik al eerder
opmerkte, niet zozeer als dienstplicht
maar als een ha,ln. i\.bar dan wel een
haan \vaarin ik het hij zonder goed naar
de zin heb.
Het schijnt dat het onmogelijk is hier als
dienstplichtige langer dan zes maanden
te blijven, dus zal ik rerug moeten. Ik
overweeg heel serieus te proheren dir
werk, na mijn diensttijd. in VN-yerhand
(bijvoorheeld via de UNHCR) hier in
voormalig joegoslavië voort te zetten.

Het werk is leuk en het hetaalt. vanwe-
ge het VN.bder, heel goed. Op die ma-
nier zou ik in enkele jaren \'oldoende
kunnen sparen om in de VS een vlieger-
opleiding te kunnen gaan volgen. Want
ook al zou ik als luchtvaartclectronicus
een baan kunnen vinden. mijn liefste
wens is toch ooit vliegenier te worden.

Van ook //laar enÎge spi;t dut ;e /laar
Joegoslm'ië bent gegaan is bÎ; ;011 geen
sprake?
Ahsoluut niet!

Bedankt I'oor het gesprek.
Wim Hei;
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DENIRO WEER OP OUDE STERKTE

in drama Ihis Boy's Lifevijfde film van de Coens
\\1oct ik dat magere, bleke ventje twee miljoen dollar betalen mor vijftien
minuten 'scrccntimc', vroeg producent Art Linson in 1987 vol afgrijzen aan
regisseur Brian de Palma. ?\-laar De Palma \vas zeker van zijn zaak: hij wilde
voor zijn gangstcr-l'pos Thc Untouchab1cs DeNim cn niemand anders in de
cruciale rol van AI Caponc. Twee maanden na hun eerste ontmoeting be-
greep Art Linson waarom: hij kende DeNiro nauwelijks terug. De acteur
was naar Italië gereisd en had zich in een paar weken kogelrond gegeten.
Bovendien had hij lijn haarlijn laten epileren zodat de inplant precies was
als die van Al eaponc. Verder had hij zich een garderobe laten aanmeten bij
de voormalige kleermaker van de gangster, en zelfs had hij zijden onder-
~oed ~ekocht in de winkel waar Capone nok altijd kocht. Kortom: hij was
AI Capone geworden, en in zijn ••..ijftien minuten screentime maakte hij,
dankzij die j!;edaante ••..erwisseling in combinatie mei zijn acteertalent, diepe
indruk. Art Linson had kennis gemaakt met het fenomeen Rohert DeNim.
In zijn nieuwste film TlJis Bo)"s Lire, die
ook door Art Linson werd geprodu-
ceerd, Iweft DeNiro nice zulke toeren
hoe\Tn uith.llen om zijn personage ge-
luufw.lardig te kunnen presenteren. De
film is gebaseerd op dl' autobiografie
van de Amerikaanse auteur Tohias
\Volff, en vl'rtclt over de rienerjaren van
de schrijver.
Elien Barkin spedt dt, rol van Caroline
\Xlolff, die na de scheiding 1,'.111h,!M eer-
ste t'chtgenoot, met de jongste van haar
twee zoons, Tobias, probeert een rede-
lijk bestaan te organiseren. Ze is Holijk
en optimistisch. en hereid alles aan te
pakken. Toch kan ze de situatie in haar
eemje niet eçht goed aan, helemaal als
hlijkt dat Tohy hij gehrek aan de leiding
van t't'n vader, een beetje dreigt te Ont-
sporen. Als Caroline Dwight Hansen
ontmoet, een alleenstaande man met
drie kinderen lijkt zich een ideale oplos-
sing voor haar prohlemen aan te dienen.
De Illan maakt haar op een ouderwetse
manier het hot. Caroline vindr dar wel
leuk, maM haar zoon heeft zo zijn be-
denkingen: hij vindt Dwight een uitslo-
ver en ziet weinig in de relatie. Tn..:h
komt het tot et'n huwelijk en, als Tobias
met zijn moeder in her piepkleine plaats-
je Conçrete, midden in de bossen van
\'('ashington, bij Dwight is ingerrokken,
is er geen weg terug.

• Huwelijksnacht
AI snel ontdekken zowel Caroline als
Tobias dat Dwight zich andt'rs heeft
voorgedaan dan hih.in werkelijkheid is.
In de huwe!ijksnac t olijkt d.lt hij een
vrouw zeker niet als een gelijke partner
hes..:hou\'"t. En overd,lg wordt duidelijk
dat hij van plan is om van zijn enigszins
stuurloze sriefzonn een model-jongen te
maken. Tohias moel een krantenwijk
nemen, hij word, ook thuis flink aan het
werk gezet, en Dwight hliJkt een st<lTre
man die geen enkele tegenspraak duldt.
Zijn eigen kinderen, een ion~ell en twee
meisjes, hebben het allemaal allang op-
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gegeven. Ze zijn hest hlij met hun \'Tien-
delijke nit'u\\'e lIlot'der en nemen het
zelfs af en toe voor hun nieuwt' half-
brot'r op als pa zidl al te streng ge-
draagt, maar vooral de oudste twee kin-
deren lev-en toe n,ur de dag dat ze via
hun studie voorgoed hUil ouderlijk huis
kunnen verlaten.
Tussen Tobias en Dwiglu wordt de situ"
atie steeds grimmiger, en de moeder wei-
gert const"quent om pMriJ voor een van
hen te kiezen tijdens hUil vele ..:onflinen.
Wat Tobias vooral dwarszit is het teit
dat Dwight niet eerlijk is, en dat hij de
jongen zijn amhities niet gunt. Als het
kind te kennen geeft dat hij ook graag
wil gaan studeren, kan de gefrustreerdt'
Dwight, die zich geestelijk altijd de min-
dt'Te van zijn nit"uwe vrouwen haar
zoon hedt gevoeld, niet n,llaten om hem
daarmee bela..:helijk te maken, Hij g,ut
nog verder: hij gooit de aanHaagpapie-
rt'n voor de universiteit in de vuilnisb.lk,
waar Tohias ze bij toeval nog net uit
weet te vissen. Na een laatste krachtme-
ting, waarbij Dwight volledig ver~eet
dat hij met lTn tiener te doen heett, en de
jongen bijn.! wurgt, beseft ook Caroline
dat de maat vol is. Samen met haar zoon
vludlt ze weg. eeTlvloekende l'lI diep
verongelijkte [)wight achlerlatend.

• Vuurproef
Voor Tobias \X'olU is die vreselijke pe-
riode in zijn puberteit een Hlllrproet ge-
weest: hij wist zo lekt'r dat hij mt'er in
het levcn wildc hereiken
d,lI1Dwight, dat hij ziçh
er nin onder liet krijgen
OIHbnb de jarenlange
vernederingen door zijn
stiefvader. Inmiddels is
hij een gevierd auteur in
Amerik.l en zijn moeder
hertrouwde uitt'indclijk

Ro/'ert DeNim (r)"/1
l,emzJrdo DiCaprio ill

This 8oy's !.irt'

met een man die wel aardig voor haar
was.
Robert DeNiro laat in zijn rol \'an
Dwight Hansen zijn meesterschap wccr
eens zien: de beperkte, in wezen 011\-01-
wassen man die zi..:h voortdurend meet
met een jongen met wie hij moeiteloos
een uitstt'kt'nde relatie had kunnen op-
houwen, is uitgesproken antipathit'k, en
1.0 durft Dt'Niro hem te spelen ook.
.\Iaar dankzij de nuanceringen die hij
weet aan te brengen, kun je olltbnks al-
les to..:h ook hq~rip opbrengen voor zIjn
gedrag: hij lal het nooit ver<ier brengen
tt'Twijl zijn kinderen hem voorbijstreven
en hun eigen leven opbouwen, dat er
heel wat rooskleuriger uit zal zien dan
het zijne. De film speelt aan het begin
van de jaren vijftig: het bestaan van
Dwight is gerekend door de nisisjaren
en de daarop volgenlle wereldoorlog.
Voor ZIjn kinderen en ook voor Tobias
ziet de toekomst er heel anders uit,
Nieuwkomer l.eonardo OiCaprio is
naast geweldenaar De!'\iro uitstekend
op zijn plaats als de jonge, kwetsbare
Toh)'. De rol was zo\\'t'1 mentaal als fy-
sick ht'e1 zwaar, cn het is een genot om te
zIen hoc ~,o'n pIepjong talent daar t'CIl
klein monument van wcet te maken.
DiCaprio duet uilerlijk sterk denken aan
River I'hoenix in zijn begintijd. Als hij
zijnle\'en niet op het spd zet zoals zijn
illustere voorganger, door met drugs te
gaan experimenteren, kunnen we nog
veel van hem verwa..:hten. De lTlakers
hebben ernaar gestreefd om de sfeer van
de j<trenvijftig çonsci('ntieus weer te ge-
ven via lokatit.s, auto's. kleding en mu-
z.ieken d,H is voortreffelijk gelukt. This
Boy's /.ife is een indrukwekkende film
geworden, een pleidooi v'oor doorzet-
tingsvcrmogen en moed. zonder dat het
er al te dik bovenop ligt. Regie voerde de
S..:hotse regisseur !\liduel Caton-jones.
Inmiddels heeft scenarist Robert
Getehell, die de roman van Tohias
WolH oll1\\Trkte tot filmscenario. ook
de autobiografie van dicllS broer •
Geoffrev \X'oIH, onder handen. Wc hou-
den u op de hoogte ...

Leo110re V<lJ1Opuc/,md
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de van lO'n dertig
jau: vanaf 1940 tor
19iO. Als de film he-
gint is de man een
gokker. die het kapi-
tale be7.Îtvan zil'n va-
der er door hee t ge-
jaagd. Kort da,lrop
verandert het politie-
ke klim,l;lt in China
drastisch. :\üo komt
a,ln de macht, en al snel is het zo d;lt de
nWl, die inmiddels als poppenspeler het
hoofd maar net boven water weet te
houden en met vrouwen twee kinderen
hij de gewone, arme bevolking hoort.
niet eens meer durft te zegen Jat hil.ooit
rijk is geweest. Aan de hand van al e-
daagse gebeurtenissen heeft Zhang
Yimou willen laten zien hoc eIlorm de
invloed van ;\Iao op de Chinese hevol-
king was en is. Extra schrijnend is daar-
hij dat de beide kinderen van de hoofd-
persoon en zijn vrouw, juist doordat de

JlIall probeert zich als een voor-
beeldige burger te gedragen, het
leven laten, De film is verras-
send kleinschalig en sober, en
vooral de emoties die de m,lker
zijn hoofdspersonen laat tonen
kenden we tot nu toe niet in die
m;lte in Chinese films. Ge You
kreeg vorige maand in Canlles
een Gouden Palm voor zijn
mannelijke hoofdrol in deze
voor westerlingen verrassend
toegankelijke film.

\'\'e maken deze zomer verre rein'n in
onze biosc()(:rsroc1, w;lnt voor Rapa
Nui {vertaal : navel van de wereld) ver-
gez:ellen we regisseur/scl'narist KevÎn
Reynolds Tlaar Paasei land, het verst ge-
legen, bewoonde eihmd ter wereld, hon-
derden kilometers uit de kust van Chili.
Aanvankelijk wilde Reynolds, die zich
voor zijn verha,ll h,ld laten inspireren
door de archeologische vondsten en de
avontuurlijke geschiedenis van het ei-
land, alleen wat 'coulellr locale' opdoen,
maar toen hij eenmaal voet aan wal had
gezet op Jit woeste maar heroverend
monK' stipje in de oce;lan, wist h:J-' dat
hij zijn hele film ook daar wijde raaien.
Een gigantische onderneming, want er
moesten vele figur.lluen heen worden
vervoerd plus materi,lal plus voedsel
voor cast en crew voor vele maanden.
,\laar het resultaat is. na een wat mager
begin, eeTladembenemend film-a\'on-
tuur waarin de parallellen met onze tijd
niet moeilijk te trekken zijn: liefde. ja-
loezie, machtswellust, maar ook overbe-
volking, racisme, ontbossing en milieu-
\'evuiling hepalen de loop der gebeurte-
nissen. Reynolds schred eerder het ver-
haal voor D.lllces With Wolves, waar
zijn vriend Kevin Costner de nodige
Oscars voor in de wacht sleepte als re'
gisseur en hoofdrolspeler, en werkt nu,
wer:r met Costner in de hoofdrol, aan
\X'aterland, een al even ,?ewaagde onder-
neming als Rapa :sJ"ui,dIe zich voor een
groot deel onder de waterspiegel af-
speelt,

Bill)' Cr)'sldlll) ell O,ll'id l'd)'mer in
,\fr.Satllrdd)' Ni{:~ht

m,l;lkt, die ;llles en iedereen opoffert aan
zijn succes, De teksten zijn heel sdterp
en geestig, waardoor je als kijker goed
kunt hegrijpen w,larom hij bij zijn pu-
bliek zo populair is, j\la;lr de blik .lChter
de schermen is zeer onthullend: Buddy
gebruikt zijn toegewijde broer levens.
lang min of meer als voetveeg, verziekt
de rehltie met ûjn dochter, en beseft pas
heel bat wat zijn vromv allemaal van
hem heeft moeten accepteren, Juist door
die twee kante_n van Buddy's karakter te
helichten, hedt Billy Crystal van Mr.
Satl/rda)' Night een geloofwaardig por-
tret gema;lkt. Onhegrijpelil.k ,!Ileen Jat
alle personages op oudere cdtijd zo er-
barmelijk slecht z.ijngegrimeerd.
Kunnen ze d;lt in 1-lollvwood nou niet
beter? .

Zhang Yimou is momenteel waarschijn-
lijk de bekendste Chinese cineast,
Vooral hij is er in geslaagd met zijn poli-
tiek geladen films, die ook nog eens van
een verpletterende visuele schoonheid
waren, het westerse publiek te verover-
en. Zijn wiendin en hoofdrolspeelster in
zijn meeste films, Gong Li, heeft daar
natuurlijk ook het nodige aan hij~edra-
gen, denk maar aaTl Het Rode
Korenveld, ludou, Raise the Red
I.MJtern en The Story of Qiu Ju. In
Ufetimes schetst Zhang Yimou het le-
ven vall een Chinees gezin over de perio-

bewees, want vooral in de Verenigde
Sraten is de produktie met veel gejuich
en uitstekende recensies ontvangen!

MR. SATURDAY NIGHT
"t Heeft lang geduurd, maar eindelijk
kunnen we in ons land dan ook meege-
nieten van Hilly Crystal in zijn eigen film
Alr. Salllrday Nighl. Crystal schreef sa-
men met Lowell Ganz en Klb;lloo
:\tandell het verhaal ovcr een joodse te.
levisie-komiek, Buddy Young, die in de
jaren vijftig gigantische triomfen viert,
maar die gaandeweg zijn roem steeds
meer ziet tanen. Uiteindelijk hl ijkt hij
voor commcrcials zelfs nier meer te ge-
hruiken, en moet hij genoegen ncmen
ml't optredens In bejaardentehuizen.
Crvstal heeft het vcrhaal over een hah'e
eeuw uitgesmeerd, en voor de beginja-
ren van Buddy Young een piepjonge ac-
teur ingezet. Hij heeft van de hoofdfi-
guur een harde, egocentrische man ge-

LU/ni Camros
ell ;\1,lr(o
Leoll<1rdi

COMO AGUA PARA CHOCOLATE

- .: FILM IN :- .-'1 •- .: KORT :- .- .- .
Wat is 't tol:h altijd aardig om volledig
overrompeld re worden door een film
waJ.t ie wr dan toe weinig: [(Jrniets van
wist! Grote klappers werpen hun scha-
duw meestal via de media maandenlang
vooruit, zodat je weet wat je kunt \,('[-
wachten ..\laar t.'('nverrassing als COl1l0

Agua Para Cf}()co!ate is een puur ca-
deautje! De 1.texiçaanse film. gebaseerd
op de roman "Rode Rozen en
Tortilla's" die het ook al heel goed deed,
vcrrelt het even romantische als mvstic-
kc vcrhaal van Tira, een meisje dat rond
Je eeuwwisseling mer haar moeder en
haar [wee oudere zussen op een hacicn-
da in :\tcxico woont. Ze is verliefd op
Pedro, maar haar dominante moeder
verbiedt haar om ooit re trouwen: Tira
moet als jongste allCl'[l blijven om later
~.oor mama te zorgen. Erger nog: Je
prolUe weduwe ,lrrangeert een huwelijk
russen Pedro en Tita's oudere zuster.
Pedro .tccepteert, omdat hij dan toch in
de buurt van ziJn geliefde kan zijn, maar
Tita snikt in de keuken bittere tranen
van verdriet. Die druppelen in ht"t beslag
voor de bruidst.urt. De gevolgen tijdens
de bruiloft zijn dmmatisch: binnen de
kortste keren jammeren alle gasten hun
ogen uit hun hoofd .. , Her verhaal, Jat
talrijke emotionele verwikkelingen kent,
wordr voortdurend gemarkeerd door dit
soort kookkllnstige tovenarij. Op een
keer heeft een gerecht van Tita zelfs zo'n
sterke uitwerking, dar haar ,mJere zus-
ter zich, spiernaakt als Lady Godiva
z_elf,door een bronstige revolutionair te
paard laat ontvoeren ...De film geeft een
mooi beeld van de feodale verhoudingen
in f''o'texicoten tijde van de revolutie, en
impireert tegelijk de meest onhandige
klungel om eens met een kookboekje de
keuken in te stappen. Schrijfster Laura
Esquivel heefr met dir staaltje typis<:h
Zuid-Amerikaam magisch-realisme een
vergelijking getrokken tussen de manne-
lijke revolutionairen en de vrouw Tita
die in haar eigen domein, de keuken,
ook h;lar eigen revolurie uitvecht. De
prachtige lokaties en de rijke aankleding

zenen de
puntjes op de
i. Regie voer-
de Alfonso
Arau, die de
!\texicaame
filmindustrie
da,lrmee een
enorme dienst
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HOE LANG NaGt
Tegenover mij zit ccn spontane joviale Brabander. Het is de kapitein-arts
Antoinc van Lotlshrock, geplaatst bij het Be luchtmohiele bataljon te
Assen. \Vc laten een aantal onderwerpen de revue passeren. Hij praat en-
thousiast over gemaakte keuzes, ambities en motivatie. Ook dienstplichti-
gen en HBTers komen in het gesprek aan hod. Tot slot gaan wc in op het
grote tekort aan artsen in de KL. AntoÎnc van Loosbroek aan het woord:

"De laatste twee iaar van het Atheneum
hegon ik na te denken over wat ik na de
middel hare school wilde gaan Joen.
Twee richtingen leken mij ilHeTcssanr.
Enerzijds wilde ik via her KL\l bii het
korps marmiers (lienen, andcrlijds vond
ik gt'llCcskunde iets hrel speciaals. Met
dat laatste bedoel ik echte klini~che ge-
nee~kuJlde, zoals her in ziekenhuizen be-
dreven wordt. f loewel guedgekeurd
v'oor het KI~lwerd het uiteindelijk een
studie geneeskunde, mede door druk
van thuis. Of ik nou echt uit overtuiging
arts geworden hen, kan ik niet zeggeIl.
Het is niet zo dat ik ineens het licht zag
l'l1me volledig wilde wijden aan het
welzijn van de meJ15hl'id. Mij interes-
seerde vooral het technischl' aspect van
de geneeskunde. Ik denk dan aan het
chirurgische en (Irt!Hlpedische werk.

• Toch hel leger
Tijdens de studie in )"hastri<:ht ver-
dween mijn helangstelling voor het le-
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ger. Pas na het afstuderen in 1990 werd
ik er aan herinnerd dat er ook nog een
leger was. 1 Januari 1991 verzocht de
minister vall defemie mij in llolbndse
Rading op te komen voor het vervullen
van de dienstpli<:ht. Het was dus de eer-
ste keer na 6 jaar dat ik weer met het le-
ger ge<:onfromeerd werd. Ik heb toen 2
maanden op het OC\lGD gezeten. Hier
wordt JC vertrouwd gemaakt met her
militaire apparaat. Een bt'etje een
kauwgomh.llien-opleidillg. D.lanu
werd ik geplaatst op de i\.IGD te Grave.
Ik was daar verantwoordelijk vuor de
ziek-thuis-controle en het ziekenrap-
port. Samen met een majoor-arts hiel-
dm we de toko draaiende. In die perio-
de heb ik veel nagedacht O\'er wat te
doen na mijn dil'llsttijd. Uiteindelijk be-
slout ik te sol1iciu'ren op em HOT func-
tie. Wat mij aanspmk, is het teamwork,
het buiten zijn, de patienten-populatie
(jonge kerels). Ook de affiniteit die ik al
met de krijgsmacht had speelde mee.
Hoewel er toen niet veel HOT'ers wer-
den aangenomen, ""'erd ik dus tot mijn
grote vl'rbazlllg wcl .langenomcn.

• Veel begeleiding
Mijn startfunccie was hataljonsarts bij
het inmiddels opgeheven 43e p.\infbat te
Assen .. \Iede omdat cr hij dit hataljon
een S<.:hoo1compagniczat, was het vaak
razend druk. Een groot dcC! van de pro-
blemen waren s()(;iaal van aard, vooral
hij de ~chookompagnle. Bij de parate
compagnieen waren de prohlemen meer
medisch vall aard. Dit varieerde vall
vcrkoudheden tot gebroken hotten.
Eigl'lllijk zat cr niks tussenin. Of dit ei-
gen is a.ln dienstplichtigen wcet ik niet.
De III1T'ers van 13 luchtmohiel zijn nu
nog niet in Assen aangekomen (16 mei
1994 ),maar van collega \ in
Schaarsbergen heh ik gehoord dat medi-
sche prohlemen vooral in het middenge-
bied liggl'll. Ik deuk dan met name aan
overbela~tiJlgen. Het '.Ijn l_aken die je
niet met een pilletje afdoet, maar die
veel tijd vergen Il\ de vorm van hegelei-
ding. Qua psycho-sociale problemen
zullen de .lienstplichtige cu Je BBT'er
niet veel vall elkaar verschillen.
Thuissituaties kunnl'll overal rot zijn.
Een helangrijk verschil is natuurlijk de
motivatie. De BBT\'r heeft hew\lst dt'

keuze voor het leger gemaakt. Vanuit
die hoek I.ullen er dus minder proble-
men zijn. Een helangrijk vuordeel Ten
opzichte vall 43 painfhat is dat 13
ludulTIohiel geen schoolcompagnie
heeft. De aanloo\J-prohlematiek is nu
echt bij de ~choo compagnie in
Schaarshergen geconcentreerd.

De meest drukkl' periode bij het 4.3e
was de tijd van de opheffing van de 42e
brigade. Overal viden artsen uit,zodat
ik tijdelijk een aantal functies tegelijk
moest uitvoeren. Alles moet toch door
hlijven draaien. Daarnaast werd mijn ei-
gen fUIKtic ook ecn stuk zwaarder. om-
tbt hij mijn geneeskuudig peloton veel
mensen verdwenen. Niet alleen de op-
heffing van de brig.lde was dehet aan
deze situatie, wat ook meespeelde was
het tekort aan artsen in de krijgsmacht.

• Artsentekort
De oorzaak voor het tekort aan artsen
in de KL is deels gelegen in maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Op dit moment
is het zo dat op dl' universiteiten meer
vrouwen dan mannen genecskunde stu-
deren. Er komen dus meer vrouwelijke
;utsen op de arheidsmarkt, maar die
vrouwen hoeven niet in militaire dienst.
Dat hetekl'llt dat er minder mannelijke
artsen beschikb.\ar zijn \"()or defensie.
Degl'lleu die wel heschikba<tr zijn, pro-



beren volgens mij op één of anJere ma-
nier buitengewoon dienstplichtig gesteld
te ,vorden, zeker nu het doek voor de
dienstplicht gaat vallen. Naast het feit
dat er momenteel weinig mannen zijn
die afsTuderen,is het ook nog een keer
zo dat de civiele sector aantrekt. In deze
sector zijn cr meer mogelijkheden op ge-
bied van opleiding en word je niet ge-
confronteerd met uitzendingen naar al-
lerlei probleemgebieden. Een andere
oorzaak van het artscntckort is gelegen
in het feit dat defensie weinig deed aan
werving op de universiteiten. Er moet
dus meer op PR gebied gebeuren en de-
fensie za] concurrcrcmJcr moeren WOT-

den ten opzichte van de civiele sector. Ik
denk daarbij niet alleen aan salariëring,
maar vooral aan meer opleidingsmoge-
lijkheden. Dar is het belangriikste, geef
ons een specialistische opleiding, daar
ziften \vij als basis-artsen om te sprin-
gen. Nu verlaten een hoop ervaren be-
roepsartsen het leger, omdat ze moeiliik
een specialistische opleiding kunnen
krijgen. Daarnaast is er nog een catego-
rie die zich niet kan vinden in de veran-
derende taakstelling van de buidige KL.
Het gaat hier ook om ervaren artsen,
die vaak al voor het einde van de koude
oorlog in dienst gekomen zijn. Zij zitten
niet te springen om uitgezonden te wor-
den en kunnen, nu de civiele sector aan-
trekt, makkelijk de overstap maken.

Uiteraard blijft een en ander niet zonder
gevolgen. \Ve zitten momenteel met een

grote uitzending na.lr voormalig
Joegosbvie waar veel artsen bij oetrok-
. ken ziin. Er vallen in Nederland dus
steeds meer gaten die niet opgevuld
worden omdat cr gewoon geen artsen
voor zijn. Dar betekent dat we er steeds
meer onderdelen bijkrijgen, maar ook
dat heeft zijn grenzen. Op een gegeven
moment kun je gewoon niet meer doen
en dan komen er onderdelen zonder
dokter te zinen. Het gevolg kan zijn dat
spreekuren niet meer gedraaid worden,
\vat weer leidt tot ontevredenheid bij de
militairen. Voor een spoedgeval is er al-
tijd wel een dokter op de kazerne en an-
ders is er wel een huisarts of ambulance
in de buurt. Vooralsnog zal het artsen-
tekort niet leiden tot grote calamiteiten,
maar dan moet er wel iets geheuren.

• "Gewone" huisartsen?
Ik LÎe de toekomst echter somber in.
Het artsentekort in de KL zal naar mijn
mening alleen Illaar toenemen, tenzij
men iets in de arbeidsvoorwaardelijke
sfeer gaat doen. Er is trouwens wel een
plan geopperd om kazerne-artsen tc ver-
vangen door normale huisartsen uit de
regio. Dit moet dan op contracthasis ge-
schieden. Ik voorzie een aantal proble-
men. Ten eerste een financieel prohleem
voor de KL. Deze huisartsen willen na-
meliik oetaald worden aan de hand van
de hoeveelheid potentiële patienten.
Dus als er duizend man op een kazerne
zitten, ••••.illl;.'nZl;.'voor duizend man be-

taald krijgen, terwijl lang niet alle dui-
zend naar de arts gaan. Het tweede pro-
bleem met het aantrekken van huisart-
sen is, dat ze niet uitgezonden kunnen
worden. Het potentieel uit te zenden
artsen wordt dus kleiner, want jl' gaat
plaatsen opvullen met mensen die niet
uitzendbaar zijn. De artsen die \vc!uit-
zendbaar zijn zullen dan vaker dan
voorheen uitgezonden worden. Niet een
echt ha.dbaar plan, lijkt me. Een ander
nadeel van het contracteren van burger-
huisartsen kan zijn, dat defensie geen ei-
genlllensen meer in opleiding tor hUls-
arts neemt. Dat lijkt me niet goed voor
de motivatie. Er wordt ons dan een op-
leidingsrno~eliikheiJ ontnomen, terwijl
wij d.tar om zitten te springen. Ook qua
werkzaamheden zullen we beperkt wor-
den. We komen dan meer in de rol van
de bedrijfsarts terecht en het curatieve
aspect van ons werk zal dan door de
huisarts overgenomen worden.
Overigens zal een scheiding tussen deze
verschillende richtingen een goede zaak
zijn. We zijn nu huisarts en bedrijfsarts
tegeliik en dat wil nog wel eens wrin-
gen. Ik pleit dan ook voor een zelfstan-
dige militaire bedriifsgeneeskulldigc
pom en een zelfstandige militaire cura-
tieve poot. T llssen die twee onderdelen
moet een relatie bestaan, net zoals in de
burgermaatschappij. Dat betekent dat
de bedrijfsarts pas met toestemming van
de patiënt medische gegevens kan op-

vragen bij zijn curatieve collega.
Om redenen van bedriifsvoering zie

ik Je KL dit voorals-
nog niet doorvoeren .

• De toekomst
Wat mijn ambitie be-
treft, ja, als ik een op-
leiding krijg, blijf ik
zeker bij dit bedrijf. Ik
voel me hier echt thuis.
Het allerliefste zou ik
natuurlijk een klini-
sche opleiding doen,
maar dat heeft defensie
al min of meer beperkt
door horizontaal inge-
stroomde internisten
en chirurgen aan te ne-
men. Horizontale ins-
troming is voor de KL
financieel aantrekke-
lijk. De meest haalbare
optie is, afhankelijk
van de behoefte van
defensie, bedrijfsge-
neeskunde of ycrzeke-
ringsgcneeskunde. Ik
denk dat ik daar uit-
eindelijk terecht zal
komen. Voorlopig zit
ik nog bij 13 luchrmo-
biel en hen cominu op
oefening. Er gebeuren
allerlei spannende din-
gen om mij heen,dus
ja ,daar moet ik bij
zijn."

Bedankt Al/taillC.

Bart Hetebrij
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HET AANTREKKELIJKE VAN NEDERLAND

Sommige Nederlanders kankeren op het
eigen land: ""Het regent hier altiid. De
straten liggen vol hOllclcpocp. De bebs-
ringen zijn te hoog. En de televisie is
waardeloos. ~ '\iaar in het buitenl;\l1d
kan ik soms best e('tl beetje naaf
;-.Jederland verlangen. Bijvoorheeld, om.
dat hier veel meer goede kranten zijn
dan in vcd andere landen.

Ik heh de laatste m,l,mden in bml-
Afrika gewoond en daar de eerste de-
mocratische verkiezingen meegemaakt-
opwindend was dat, maar de politieke
debatten in Nederland zijn k'vcndiger.
Terug hier, net na Je eigen verkiezingen
van 3 mei, hoorde ik op Je radio vaak
7.eggen, dat Cf haast moest \vordell ge-
maakt met de regeringsvorming, want
"de prohlemen van het land njn zó
groot!" Nu was ik in Zuid-Afrika nau-
welijks iets re weten gekomen over
Nederlands nieuws, dus ik vroeg me af
of ik soms iets ergs had gemist?

Ik neusde door oude kranten en kwam
op de Betuwelijn, de uithouw van
Schiphol, (Ie CD van Janmaat en op ge-
kibbel uver een percent je hier meer en
een percemje daar minder, maar "Grote
Problemen" heb ik niet kunnen ontdek-
ken. Er is hier en d.ur armoede; er
wordt door individuele ~ederlanders
piJn geleden; er zijn ongetwijfeld nog
misstanden rechf te trekken, maar
Grote Problemen? :\'ederland is als land
toch bijna klaar?

De Volkskrant wist op (.en dag ook niet
meer waar die zich over moest opwin-
dt.n en maakte zich toen op de voorpa-
gina maar druk over minister Pronk, die

naar her slachtveld in RwanJ.l was ge-
gaan: "Dat had hij nier moeten doen,
journalisten en diplomaren hadden hem
ook wel kunnen venellen, hoc erg het
daar IS!.' Op zo'n moment ben ik ge-
neIgd om ook te gaan kankeren op
:\'ederland: "Wat een zeurpieten-land!
Heeft z.o'n kram echt niets beters om
zich OYerup te winden? Zat ik maar
weer in Zuid-Afrika!"

Nederland is altijd nug beter d.lIl het
moordd.:adige RwandJ. of Zuid-Afrika,
waar de meeste mensen nog niet kunnen
lezen en schnjven, WJar ze nog geen wa-
ter of eb;triciteit hebben. Daar moeten
le zich nog druk maken over alle we-
zenlijke zaken; d.ur moeten ze alles nog
ophouwen. Daarhij vergeleken begint
Xeder13nd inderdaad iets saais te krij-
gen.
.\laar dan zie je op de releyisie de beëdi-
ging van de nieuwe kamerleden in Den
Haag, met nogal wat parleme[Hariërs
die daarbij niet dt. hulp van God aJn-
roepen, mJJr eenvoudig "bdo\"('tl~, dJt
ze zich aan de eed lullen houden. En
dan denk ik weer pusitiever over
Nederland: misschien een heet je saai
land, maar wel volwassen en tolerant.
Niet langer meer uitgesproken christe-
lijk. Er komen in Nederland nieuwe
godsdiensten bij, maar land en volk
worden er niet religieuler door.

Kom daar nu eens om in Zuid-Afrika!
Daar werd Nelson .\tlandela beëdigd
met God - er was volgens mij niet eens
een keus. Daarna \verd gebeden door
een rabhi, een islamitische ~eesrelijke,
een Hindoe-priester en een Anglikaanse
aartsbisschop. En het ANC-volkslied

vraagt ook alom God's zegen. Zuid-
Afrika is niet saai, maar ook niet '101-
wassen en zeker niet tolerant. In Zuid-
Afrika vindt je bijna alle godsdiensten,
maar van humanisme moeten ze niets
hebben.

Ik zei een keer tegen progressieve
Zuidafrikaanse vrienden (zwart en
blank), dat we in EUrop.l behoefte heb-
ben aan de terugkeer van het aloude tra-
ditionele midwinterfeest. Op luchtige
toon voegde ik daar aan toe, J,lt dit
vroegere heidense feest "gekaapt was
door die vertederende krullebol-babv
uit Bethlcht'm". Dat had ik niet moeten
zeggen - Ie keken me aan, alsof ik iets
goJslastedijks had verkondigd.

Zuid-Afrika is (voorlopig nog) een erg
godsdienstig land. D,lM lijn uit naam
van de godsdienst en met steun van de
kerken afzichtelijke misdaden gepleegd
met de apartheid. Daar hebben andere
geestelijken en andere kerken zich moe-
dig verlet tegen de apartheid, ook dar is
waar .•\laar daM heeft het humanisme
nog geen voet ;1,1Ilde grond gekregen.

Voorlopig blijf ik nog maar heen en
weer reizen tussen heide landen, zonder
een keuze te maken. Nederland is klein
en vol en plat en misschien soms een
beetje saai, maar ook rijk en tolerant en
democratisch. Zuid-Afrika is grotet,
mooÎer en oneindig gevarieerder, 1lI,laT
wat in Nederland zo aantrekkelijk is,
ontbreekt in Zuid-Afrika jammer ge-
noeg nog sreeds. Er is daar voor het hu-
manisme nog veel terreÎn te winnen.

Kure! Rosbll1l



DE ELEKTRONISCHE
SNELWEG:

in Europa is teruggelopen. Daarnaast
beschikken zo'n zeven van (tc tien huis-
houdens inmiddels over een compact-
discspeler. De introductie van de CD-
speler is een doorslaand succes geblt'-
ken .

Nieuwe mythe of reële toekomstt
Wie regelmatig de krant leest of televisie kijk moet in het afgelopen half jaar
regelmatig op de term 'elektronische snelweg' gestoten zijn. De berichten
over dit fenomeen kenmerken zich door ccn zekere vaagheid. De elektroni-
sche snelweg komt cr, zo is vaak de ondertoon, maar wanneer en hoc dat is
nog onduidelijk. \Vat het precies is kan niemand zeggen en hoc wc die snel-
\••..cg gaan gebruiken is nok nog onduidelijk. Het idee komt, zoals vccl zaken
die het predikaat nieuw en opwindend krijgen, uit de Verenigde Staten.
TO\'crwoorden zijn digitaal en interactief en het gaat over informatie en
communicatie, twee termen die heden ten dage regelmatig over veler lippen
komen. Immers informatie is iets goeds en de communicatie kan altijd be-
ter. Waarom dan niet sneller, over een snelweg? EGO probeert enige duide-
lijkheid te verschaffen.

• Informatiemaatschappij
Het is niet de eerste keer dat de
Nederlandse burgers worden gecon-
fronteerd met een rumoer over een op
handen zijn de communicatie-revolutie.
Een aantal jaren geleden circuleerde de
term 'informatie-maatschappij' volop.
Niemand kon precies aangeven wat er
met de het begrip bedoeld werd. men
was cr echtlT wel van overtuigd dat ze
er ?Ou komen. Informatie en communi-
catie zouden steeds helangrijker worden
in de samenleving en samen met kennis
zelfs grondstoffen kunnen worden voor
onze economie. Er werden zelfs woor-
den geintroduceerd als informatie-ar-
men en informatie-rijken.
Of de veel besproken informatiemaat-
schappij inmiddels werkelijkheid is ge-
worden is de vraag. Het is echter duide-
lijk dat er heel wat informatie, vi;j aller-
lei media. op de hedendaagse hurger af-
komt. De mate waarin allerlei bood-
schappers zich tot ons richten is in de
laatste decennia enurm toegenomen. Als
je bedenkt dat we in Nederland in 1980
nog maar twee Nederlandse tek'\'isieJlet-
ten hadden. dan is er in 1994 met vijf
(Nederland 1,2 en 3 en RTL IV en V)
heel wat meer aanbod. De kabelnetten
die in dc ~ederlandse grond liggen heb-

hen er bovendicn voor gezorgd dat de
gemiddelde Nederlander doorgaans
meer dan 25 televisiezenders kan ont-
vangen. Het radio-aanhod wordt ook
gaandeweg uitgebreid. Onlangs heeft
het l'vtinisterie van WVC een aantal
zendvergunningen aan commerciële sta-
tions verleend. 'X'anneer we de kiosk
van 1980 zouden gaan vergelijken met
die van 1994 zouden .•••.e ongetwijfeld
tot de conclusie komen dat het aantal
tijdschrifttitcls, dat beschikbaar is,
enorm is toegenomen. Elk gat in de tijd-
schrittenmarkt lijkt inmiddels opgevuld.
De hoeveelheid bedrukt papier, die we-
kelijks ongevraagd door 's l'\t'erlands
hrievenbussen wordt ~epropt, is derma-
te toegenomen dat vele hurgers kozen
voor een sticker die verzocht hun eigen
brievenbus te sparen.
In de meeste huishoudens staat inmid-
dels een videorecorder. We gebruiken
dat apparaat vooral om televisiepro-
~ramma's op te nemen en die later, op
een door ollSzelf bepaald tijdstip, te he-
kijken. 'Timeshifting' heet dat in vak-
taal. Ook halen velen van ons regelma-
tig een VIdeootje bij de videotheek. De
mogelijkheid om thuis zelfgekozen films
op de buis te zien. in combinatie met het
brede filmaanbod op televisie, heeft cr
mede voor gewrgd dat het filmhezoek

• Digitaal
Voor de consument is het gegeven dat
het geluid van de CD over het algemeen
beter is dan dat van de traditionele
grammofoonplaat. alhoewel dat regel-
matig ontkend wordt. het helangrijkste
pluspunt. De opkomst van de CD is
echter ook om een andere reden een be-
langrijk gegeven. De informatie op een
CD is in digitale vorm opgeslagen. Dat
hetekent dat de muziek, die via deze
drager tot ons komt, terug re brengen is
tot een bepaalde vorm, die van enen en
nullen. Datzelfde geldt voor de informa-
tie die je invoert in een personal compu-
ter, bijvoorbeeld een tekst die je intikt in
een tekstprogramma. In principe is het
mogelijk om ieder vorm van spraak,
beeld, muziek en ga zo maar door tot
diezelfde digitale basisvorm terug te
brengen. Dit gegeven maakt het moge-
lijk om elk soort informatie op iedere
digitale drager (harddisk, CD-I. CD-
ROM. diskette) vast te leggen en even-
tueel over te zetten. zonder noemens-
waardig kwaliteitsverlies. Dat betekent
uiteindelijk dat de informatie niet meer
aan één bepaalde drager gehonden is;
immers allerlei soorten informatie kun-
nen tot dezelfde digitale basisstrucruur
teruggebracht worden. Ze kan in princi-
pe ook via één weg verzonden worden
mits in digitale vorm: de toekomstige
elektronische snelweg.

• Digitale kabclradio
Het is reeds lang technisch mogelijk om
digitale informatie over afstanden te
versturen. via de ether en via de kabel.
Zo is er onlangs. onder meer in
Groningen, een experiment gestart met
Digitale Kabel Radio. :\Iensen die op
het kahelnet zijn aangesloten kunnen te-
gen hetaling van een bepaald hedrag per
maand een kastje in huis krijgen dat een
bepaald signaal. dat naar alle kabel~
abonnees gaat. vertaalt in meer dan der-
tig verschillende Illuzieklijnen die ieder
een specifiek soort muziek uitzenden.
De muziek wordt niet onderbroken
door redame en er zijn ook geen storen-
de presentatoren te horen. De consu-
ment kan deze muziek van cd-kwaliteit
moeiteloos op een DCC of een Mini-
Disc (opneemhare Compact Disc) opne-
men. Een dienst als deze kan gezien
worden als een voorhode van \vat straks
wellicht gaat gebeuren als de veelge-
roemde elektronische snelweg realiteit
wordt .

• Interactief
In het scenario zoals dat momenteel
over de elektronische snelweg de ronde
doet worden huishoudens en allerlei in-
stellingen met elkaar verbonden via een
hoogwaardig informatient'twerk. In .
omvang is het netwerk vergelijkbaar
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met het huidige telefoonnet van P1T-
Telecom. De capacitt'it van ht"t net moet
echter veel groter ZIjn. Het moet moge-
lijk zijn om veel IllCt'f informatie viJ. dc
kabels te verzenden. In Je meeste geval-
len wordt er vall uit gegaan dat in Je
toekomst alle çommunicatie vanuit ('cn
huishouden via één kahcllllocr gaan
verlopen, dat kan zil"n ccn vernieuwde
opgewaardeerd tele Donkabel, de kabel
van het kahelnet waardoor we nu ons
televisiesignaal ontvangen of een nieuw
aan te leggen net.
De VrJ..lg die zich dan opdringt is welke
lllform,nie dan via ddt netwerk moet
worden untvangen en \'crsprcid. De fu.
rOToiogen van de elektronische snelweg
denken ;l;Jtl heel wat meer dan dat war
we nu doen via het kabelnet en de rclc-
foon. Eén van de toverwoorden naast
digitaal is interactief. Zo wordt \'er-
,vacht d.lt de consument behoefte heeft
aan een dienST als 'video-on-demand'.
Dat wil zeggen dat je straks vanuit je
luie stoel een film kan bestellen die dan
op het !;evraagde tijdstip bij jou over het
beeldscherm rolt. Dl' kosten van die ver-
TOningworden dan automatisch van je
bank- of girorekening afgeschreven. In
Houfddorp is al met een dergelijk soort
dienst begollnen. Ook behoort het
ThuisbesTellen van muziek van n'n be-
p.lalde CD tot de mogelijkheden. Je
vraagt de CD adn en neemt de muziek
op, op een DCC of een ~tini-disk. De
afrekening \.an de kosten geheurd ,1Uto-
matisch.

• Op reis
Een andere mogelijkheid is dat Je zelf op
pad gaat als reiziger op de elektronische
snelweg en dar je elektronisch informa-
tie gaat ophalen. Het experiment dat in
Amsterdam werd uitgevuerd onder de
noemer 'de Digitale Stad' stelde de
Amsterdammers, die beschikten over
een person.ll computer, in sta.lt via een
modem en een telefoonaansluiting rond
te neuzen in de bestanden van .lllerlei
gemeentelijke inSTanties. In het snelweg-
scenario moeT de burger toegang krijgen
tot allerlei informatie, al dan nit,t tt'gt'll
hetaling. Ouk moet hij of zij de snelweg
kunnen gehruiken om elektronisch Te
gaan winkelen, betalen gaat autorna-
ti'Sch, mits voldoende saldo natuurlijk.
Een probleem daarbij is, dat er op die
manier door allerlei instellingen infor-
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matie wordt vcT1.amcld o\'er wie wat
waar besteld of opgehaald heeft. Dit le-
vert een netelig privacy-probleem op.
De hurger kan bij\"Oorbeeld beel gemak-
kelijk prooi worden van de recl.lmem,l-
ker die zich op de snelweg begeeft en,
op hasis van allerlei gehruik van dien-
sten door deze burger, zijn of haar elek-
tronische brien'nbus volpropt met re-
clamefolders. Om nog maar te zwijgen
over politiek gevoelige zaken. Justitie en
Hinnenbndse Zaken hebhen ongetwij-
feld minder problemen om een oogje in
het zeil te houden op de elektronische
snelweg dan op de normale openbare
weg.
Een andere optie die IlleTde realisatie
van de snelweg dichterbij komt is die
van telewt'rken. 1'\11al bestaan cr ver-
bindingen tussen huis en bedrijf die
werknemers in staar STellenom vanuit
de eigen woning Tewerken voor de
baas. In hoeverre cr kans op filevorming
op de elektronische snelweg bestaat is
nog onduidelijk.
Een aspect van het elektronische snel-
weg scenario dat hier onderhelicht is het
gebruik V;lnnetwerken il1 transacties
tussen bedrijven en instellingen, het
'bussiness TObussiness' gehruik. DaT
lijkt al verdl'r ontwikkeld dan her ge-
bruik duur burgers.

• De gebruiker
In hoeverre we ovcr vijftien iaar kunl1l'n
constateren dat de elektronische snel-
weg werkelijkheid is geworden is moei-
lijk te zeggen. Immers wc hebhen nog
maar een vaag idee van war dil' snelweg
nu precies hehelst. De onderliggende be-
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doeling van de voorstanders van de re-
alisatie ervan lijkt echter, dat een groOT
d('e1van ons cOlHacTen onze communi-
carie met de buitenwereld via de elek-
tronische snelweg gaat verlopen.
Het is echter nog onduidelijk wie het
net gaat beheren. \X'orden het de kabel-
netten, wordt heTde KPN? Als een geïn-
tegreerd netwerk, waar ht'TovergroTe
deel van de l's:ederlandse hurgers, bedriJ-
ven en instellingen op zijn aangesloten,
werkelijkheid wordt zal dat zeker gelei-
delijk gerealiseerd worden. "ten spreekt
wel van een netwerk van nl'Twerken.
Bestaande netten worden in dat scena-
rio gekoppeld waMdoor één net Ollt-
staaT. \X'ie de kosten van de realisatie
moet gaan dragen is nog onbekend. De
overheid IS terughoudend met her oog
op de krappe staatskas en een bedrijf als
KPN is Terughoudend, omdat men nog
nieTweeTwaT er aan Je exploiTaTie ver-
diend kan worden. De belangrijkste fac-
tor is natuurlijk de gebruiker. Zit hij of
zij te wachten op de door de industrie
bedachte diensten? En zo ja, wat en wil
hij of zij voor dl' dienSTen betalen? liet
antwoord op de Haag of de elektroni-
sche snelweg een nieuwe mythe is of een
reëel toekomstperspectief h)ijkt te zijn,
ligTvoor een belangrijk deel in handen
van de consument.

• Gevolgen
Her is verder niet onbelangrijk om STilte
staan bij de maatschappelijke t'n cultu-
rele gevolgen van de realisatie van dit
soort Technologische vernieuwingen. De
Canadees Marshall .\IcLuhan beweerde
in de jaren zestig reeds daT de echte ge-
volgen van technologische vernieuwin-
gen zich pas manifesteren als een te<:h-
nologie is ingeburgerd. We zijn altijd
geneigd om niell\ve Technologieën te ge-
bruiken voor dingen die wc voor de ver-
nieuwing op andere wijze mer eenvoudi-
ger middelen ook al deden. !':a verloop
van tijd, vaak te laat, worden we ons
pas echt bewust van de gevolgen van de
te<:hnologische vernieuwin~. Het \'alt
echTer te vrezen dat dergeli,ke beschou-
wingen niet beSTeedzijn aan een gecom-
hineerde lobby van bedrijfsleven en
overheid die Je invoering \.an dir soon
vernieuwingen als onvermijdelijk en on-
olltkol)lnb<lar beschOUWT,al is het maar
vanwege heTeconomisch porentit'eI er-
van.

1'<1111RI/treil



MAN WORDEN
Sommige gebeurtenissen behoren diep in te grijpen in je leven. Rituelen be-
geleiden dergelijke gebeurtenissen, diploma's worden feestelijk uitgereikt,
verjaardagen gevierd, begrafenissen met klassieke muziek vcrplechtigd,
nieuwe jaren ingeleid met vuurwerk. Soms ook biedt de taal een handvat
om het mijlpaal-gehalte van een bepaalde gebeurtenis te onderstrepen. Eén
van de meest opvallende uitdrukkingen in het Nederlands in dit verband is;
'man worden'. Immers 'man worden', in \verkclijkheid een langdurig en
moeizaam proces, wordt in onze taal veelvuldig gebruikt. maar nict om één,
maar om twee gebeurtenissen aan te geven: de eerste keer en de opkomst in
militaire dienst.

De meeste Nederlandse jongens worden
tegenwoordig nog maar één keer man.
Slechts een kleine groep smaakr nog het
twijfelachtige genoegen twee keer ":Jan
te mogen worden, en nog een paar jaar
en de uitdrukking is definitief haar dub-
belzinnige karakter kwijt. Dan worden
alle Nederlandse jongens, mits niet
voorbestemd voor het priesterschap of
het klooster, met een beetje geluk ten-
minste één keer man in één keer.
Ruim tien jaar geleden werd ik zelf voor
de eerste keer man. Greep die gebeurte-
nis diep in in mijn leven? Ik weet het ei-
genlijk niet. Ik weet wel dat het span-
nend, eng, opwindend en vooral onbe-
grijpelijk was. Een soort van achtbaan-
gevoel. Ik was vijftien jaar, zij vijf en
twintig, en ik werd verleid. Hoewel ver-
leid misschien niet het juiste woord is,

laat ik zeggen dat het initiatief bij haar
lag.
Ik herinner me hoe zij me voorstelde het
te doen. lloe we samen naar de slaapka-
mer liepen en daar stonden en ik alleen
dacht: "Kus haar, kus haar dan, dar heb
je tenminste al eens eerder gedaan~.
Hoe we ons daarna uitkleedden, in bed
kropen en het gebeurde.
Zij \vas veel groter dan ik en ze rook
heel lekker. Jaren heb ik gedacht dat al-
le vrouwen van zichzelf lO lekker roken.
Pas veel later leerde ik dat die vrouwen-
geur voornamelijk uit kleine glazen fles-
jes komt. Ik was werkelijk heel naïef.
Zij studeerde geschiedenis aan de uni-
versiteit van l.eiden, ik zat nog in de on-
derbouw van de middelbare school en
rookre nog stiekem. \'';/aarom ik?
Waarom die dinsdagmiddag? Graag

zou ik haar dat ooit nog eens vragen
maar wij hehben elkaar nooit terugge-
zien, te verlegen voor een tweede af-
spraak. De volgende .tIg wachtren de
schoolbanken weer, proefwerk Frans en
alles wat het leven van een vijftienjarige
zoal vult. Voor één middag uitverkoren,
onbegrijpelijk uitverkoren. Het duurde
dan ook lang voor ik voor het eerst op
herhaling ging. Uitverkoren? Een ge.
d:lChte dIe door mijn hoofd speelt ruim
tien jaar later. Op de eerste maandag
van het nieuwe jaar sta ik om half zeven
's ochtends op een koud en verregend
perron op de trein richting kazerne re
wachten. Nu ben ik zelf vijf en twinrig,
heb geschiedenis gestudeerd en begin
aan negen maanden miliraire dienst:
man voor de tweede keer. Lange rijen
wachtende jongens, eindeloze adminis-
tratie, urine-test, daarna bed opmaken
en kennismaken met drie kamer- en lot-
genoten. 's Middags het belachelijke
exerceren in burger terwijl de regen met
bakken neer komr. Daarna anderhalf
uur in onderbroek wachten op her uni-
form. Op het slot-appèl ziet iedereen er
hetzelfde uit, groen en afgemat.
Avondeten aan lange tafels, de eerste
namen en gezichten beginnen bij elkaar
te passen. De avondles gaat over rang-
onderscheidingstekens. Dan de kantine,

onwennig vergeleken met de
jongens die hier al één, twee
maanden zijn, baretten dragen,
hun achternaam met klitteband
op de borst. Die eerste avond
wordt iedereen dronken, niet ge-
wend aan bier van tachtig cent
en het daarbij behorende tempo.
De jongens van de Veluwe en
omstreken gaan het eerst over de
kop, dan die uit Je grote steden.
Alleen de Achterhoekers en de
Limburgers geven geen krimp.
Tien uur 's avonds en ook ik ben
gebroken. Even alleen zijn in
godsnaam. Ik wandel door de
(lonkere bossen naar 'mijn ge-
bouw', 'mijn lege kamer', 'mijn
bed'. De kisten die ik draag doen
aan alle kanten pijn, ik worstel
me uit het stijve groene katoen
en kruip onder de zware grijze
dekens waaronder ik sinds mijn
kindertijd niet meer geslapen
heb. Nog een paar d.lgen en dan
hangen al del.e kale witte muren
vol met naakte vroU\ven. "~tan
worden~ denk ik terwijl ik mijn
lood7.\vare hoofd op het kussen
laat zakken: "Eén keer was voor
mij ruim voldoende gewcest~, en
dan komt de slaap.

enen /lan dell Berg

EGO/jULlI99-1-31



GEKLEURDE WEERGAVE PERSOONLIJKE BELEVENISSEN

HENDRIX-BIOGRAFIE

Jimi Hendrix staat weer volop in de belangstelling. Of eigenlijk is hij nooil
uit de schijmvcrpers verdwenen. Onlangs verscheen ccn splintcrnicU\ve cd
die de blues kant van de geniale gitarist nader belicht. Daarop zijn enkel niet
eerder uitgebrachte versies van bekende nummers en zelfs volkomen onbe-
kende nummers te horen.

Sommigen beweren dat HenJrix' giraar-
capriolen allem.ul zijn terug re voeren
op her eenvoudige- uitgangspunt van de
blues, Anderen vinden hem een geflipte
hippie die onder invloed van de eind ja-
ren I.e-stiggangbare drugs als l.SD her
meest gefreakte gitaarspel aller tijden
uit zijn instrument toverde.

Daarmee was zijn Illvloed op Je pop- en
jazzmuziek van onscharb.1re waarde,
Niemand heeft tot op heden zo'n stem-
pel op de gitaarwereld gedrukt als
Ilendrix dat deed. Niet voor niks ge-
bruiken zijn grootste fans de stdregcl
'Eric Claptull is Jlil'e Imf dead, jimi
Hendrix is dead bl/t a/h'c',

(her Hendrix verschenen sinds zijn
Jood vele boeken. Jollll ~1cDertTl()tt en
Eddie Kramer schreven de meest reçente
biugrafie, Hun ruimschoots van mooie
foto's voorziene werk heet eenvoudig-
weg Hendrix, .\Iet als ondertitel 'Het
complete verhaal'. En d,lar kunnen nog-
al wat vraagtekens bij worden gestdd.

De twee schrijvers nemen de lezers zoals
de meeste biografen mee op een route
langs de levensloop vaTlde fabuleuze gi-
tarisT. Ze doen dat aan de hanJ van ei-
gen ervaringen en van omelhare imer-
views met mensen die Hendrix \'an
dichtbij hebben meegemaakt.

Hl,t duo heeft zelf ook veel informatie
uit de eerste hand en met llame Kramer
kende de meestergitarist van zeer nabij.
Hij was een tijdlang zijn geluidstechni-
cus en vormde voor ~lcDermutt het
uitgangspunt voor een zeven jaar du-
rende ontdekkingsreis langs het le-
ven van Jimi Hendrix.

Dat leverde naaSTeen mooie
vriendschap tussen Je twee
auteurs gelijk het grootste
bezwaren tegen deze bio-
grafie op. De originele
Engelse ondertitel is
'Setting the record
STraight' en dat is exact
wat het tweetal pro-

Eind 1965: Hemirixals
lIolwaardig lid liJ" CI/rtis
KlIiglJt mui the Squires.
(,\fidl<lei Ochs)
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beert. Vanuit hUil eigen visie en wals áj
Hendrix hebben gekend.
Iharmee is Hcndrix, Het complere vcr-
haal l'en erg gekleurde- bio-
grafie geworde-n. Dat neemt
O\'erigens niet weg dat de
carrière van de snarentove-
naar volledig wordt beschre-
ven en er voor iemand, Jie
zijn spl'urtm:ht naar de
HenJrix-mythe ner begint,
ag \"(.eJnmtigl' informatie
uit te h,l!en valt. On:r waar
de gitarist zijn invloeden
vandaan haalde, over zijn
ambities, zijn karakter en
zijn verregaande devotie ten
opzichte van zijn muzil'k.

Om het verh<l.11echt com-
pleet en ook meer betrouw-
baar te maken. waren wat
<lfstandelijker en meer op
feiten berustende bronnen
welkom geweest. Het schrij-
versJuo vereelTvoor Je lezer die bekend
is me-t andere Hendrix-biografieën niets
nieuws, maar geeft cr alleen een ógen
draai aall.

De in 1970 overleden gitarist z,ll beST
een innemende persoonlijkheid ZIjn ge-

weest en natuurlijk IS hij, net als al zijn
collega-popsTerren. misbruikt door de
platenindustrie en is zijn talent \'aak
miskend, maar her ligt er :dlcm.ulw
dik oovcnop. In hun guede bedoelingen
schetsen :\kDermott en Kr<HTlt'r
HenJrix ha3st als een zielepoot die on-
bekwaam \vas om voor zid1l.e1f te zor-
gen. En Jiu is juist het il1l,lgo waaT lt:

hem postuum vanaf willen helpen.

,\IJdison SqllJre G,miell, /8 ml'i 1969.
(Eddie Kramer)

In die 0p/.et slagen ze maar ten dele.
Daarom luidt de com:lusie dat HendrÎx,
Hel complete verhaal een aardige
eerste stap is, maar Jar voor een goed
doorwrochte en veelal (lP feiten be-
ruSTende biografie moet worden terug-
gegrepen op Charles Shaar .\1urr.1)"s
'Jimi Hendrix - Crosstovm Traffic'.
Dat buek is weliswaar beknopter. maar
geeft een beter inzicht in hoc he-t
Hcndrix tijdens zijn carrière werke-
lijk moet zijn vergaan. \"/ant de in-
druk is moeilijk te verdringen dat
j\lcDermott en Kramer hun versie,

misschien tegen
wil en dank, hebben
geromantiseerd.

A'larco j',111 Nek

He1ldrix - Het
coml,lete verhaal,
uitgegeVl'Il door
llitget'erij HZZTöH
's-Cravenhage.
AIleelI verkrijgb<l<lr
bij (ifillim vall cfe
Free Record Shop

1'11Filme Afusie.



EN DE EINDIGHEID VAN HET BESTAAN

GEESTELIJKE VERZORGING

Vroeger was afstand iers bijna onover-
komelijks, de afstanden waren alt1ul1s
veel groter dan nu. Hde families wer-
den voor de reST van her levell \vreed
uircengescheurd, ook de mijne, na de
oorlog. De elle helft ging naar Australië.
de andere hleef achter. Via gebrekkige
communicatiemiddelen werd eens in het
jaar gebeld en mer vccl gcsnik en ge-
snotter kon er dan toch een vleugje van
contact worden gehouden. Trouwens.
voor {'cn radicale scheiding was niet
eens een ander land nodiS' In die prach-
tige film The Renl<lins ol (he Day (zie
EGO juni, pag. 10, rcd.) bezoekt de
Butler Stevens na twintig jaar her hoofd
van de huishouding met wie hij lange
tijd heeft samengewerkt. De twee voel-
den zich eigenlijk in de liefde tor elkaar
aangetrokken, maar nooit hebben zij,
voornamelijk hij, de stap durven nemen,
omdar hun positie en allt-rlei andere
praktische bezwaren zieh daartegen \'er-
zetten. Zoals gezegd, 5tnens bezoekt de
huishoudster na twintig ja.lr en vraagt
haar, op verzoek van zijn werkgever,
om opnieuw te komen werken op het
landgoed, waar hij nog steeds werk-
zaam is. Zij kan dat aanbod niet aanne-
men omdat zij inmiddels groorllloeder is
geworden en bij haar kleinkind wenst te
blijven. Beiden, zowel Stevens als de
huishoudster, wonen in Engeland, maar
wanneer zij afsdleid nemen is her een
"vaarwel". Zij weren heiden dat zij el-
kaar nooit meer terug zullen
zien en dat is in die film een
enorm drama"risch moment.

In de huidige situatie, in het bij-
zonder de sociale situatie, met
de transportmiddelen en de
communicatiemiddelen is het
"vaarwel" van vroeger gewor-
den tot iets wat niet meer tdt.
We reizen gemakkelijk naar
Afrika en Australië. Het gaat
bijna even snel als vroeger een
reisje naar België. Wij nemen
nauwelijks meer afscheid van el-
kaar. Het "vaarwel" van vroe-
ger is bijna altijd een "rot
ziens"'; en als dan niet een lijfe-
lijke ontmoeting in het vooruit-
zicht wordt gesteld dan kunnen
we elkaar faxen, telegraferen,
telefoneren, op elk momcnt van
de da~. Toen ik in Australië was
een tijdje geleden, belde ik om
de drie dagen mijn vriendin op
met een telefoonkaart die ik in
elke telefooncel kon gebruiken.
Liep ik door de stad en zag ik
een telefooncel dan dacht ik "ik
kan 11/1 Carla bellen; is zij niet

thuis dan is zij op haar werk". De ver-
binding was vaak even goed als die rus-
sen Amsterdam en Rotterdam.

Afstand is dus relatief tegenwoordig en
afscheid komt niet meer voor. ,\-tur
{bn de dood. Dat is de enige grens die
we nog niet zijn overgegaan. De dood is
dat definitieve afscheid. Ik \veet dat her
nier erg humanistisch is om nergens
over re twijfelen, maar het leven na de
dood is voor mij, als non-theist, duide-
lijk niet, zoals William James her noem-
de, een" live option ~, een reële moge-
lijkheid. Natuurlijk, .llles is mogelijk, en
het kan zijn dar ik mij vergis. l\bar een
leven na de dood houd ik evenzeer en
d,larmee even \veinig open als de moge-
lijkheid dat niet God de aarde zal hlij-
ken re hebben geschapen maar een groe-
ne olifant op de rug van een schildpad:
d,H wil dus zeggen, je kunt her logisch
of empirisch niet onmogelijk verklaren,
maar het is psychologisch eenvoudig-
weg onmogelijk om het als een reële op-
tie in O\'erweging te nemen. Dc dood is
vour mij ,:(scheid en ik vind dar wel een
heel tragisch gege\-en. Het idee dat ik
Carla, mijn moeder, mijn vader, broer,
vrienden en vriendinnen - her feit dat ik
die lIooit meer terugzie, dat ik van hen
voor eeuwig ges..:heiden zal zijn is een
heel moeilijk re accepteren perspectief.

Het feit dat de dood aan her leven een

element van tragiek verleent moeten we
echter scherp onderscheiden van de stel-
ling dat de dood het leven zinloos
maakr. Integendeel, het geeft een enor-
me zin aan her leven. Het is \'eeleer on-
sterfelijkheid die aan her leven zin zou
ontnemen dan het eindigheidsperspec-
rief. Gerard Reve heeft wel eens een
grapje gemaakt: eerst dit leven, dan nog
een teven na de dood, je vraagt je wel
eens af waar hebben we het aan ver-
diend? Ik kan die itonie goed navoelen:
het leven in alle eeu\vigheid heeft iets
onvoorstelhaars, maar ook onaantrek-
kelijks. Zouden we niet van verveling
tot de meest ellendige pesrerij vervallen?
En zouden we niet vadsig en lui worden
wanneer nergens meer enige tijdsdruk
op staat? Waar zouden we überhaupt
nog inspanning voor gerroosten?
Gehrek en tekorten zijn er niet meer.
Zou dat niet betekenen dat elke reden
voor het vita actil/d, voor het pogen om
in de wereld iets tor stand te brengen,
zou verdwijnen? Een eeuwig leven na
dit leven ZOII men eigenlijk niet anders
dan volkomen zinloos kunnen typeren.
Het is niet "c'est la mort gui rend la vie
absurde" (de dood maakt het leven ah-
surd), maar het is juist de onsrerfelijk-
heid die aan het leven zinloosheid ver-
leent. Denk je in, een eeuwig levcn! Elke
handeling zou uitgesteld kunnen wor-
den. Het 111/ zou elke betekenis verlie-
zen, want het duurt oneindig voort.

De verantwoordelijkheid voor onze
handelingen wordt vanuit het humanis-
risch perspectief ook heel groot. Elke
misstap is definirief. De tijd is geen
schijn, maar reëel. \XTanneer Stevens en
mevnHl\V Kenton de stap niet nemen
dan krijgen zij niet later nog eens de
mogelijkheid de schade in de halen. Ik
kan mij voorstellen dat voor een huma-
nisrisch geesrelijk verzorger de accepta-
tie \'ao dit soort feiten een belangrijke
rol in hun beroepspmktijk speelt. Toen
ik de volgende dag nadacht over de film
stelde ik mij voor wat ik zou antwoor-
den aan diegenen die mij confronteren
met het feit dat zij in hun le\'en verkeer-
de beslissingen hebben genomen.
Denkend a.1Ode film realiseerde ik mij
d.u vanuÎt de humanistische levensover-
tuiging het ontkennen van die onverbid.
delijkheid van de tijd er niet in zit, maar
war dan wel? Ik denk d.lt de troost
daarin gelegen kan ziin • maar dir is ook
maar een suggestie - dat voor bijna elk
leven wel zal gelden dat er projecten zijn
waarop we nÎet tevergeefs hebben inge.
zet. Stevens en Kenton hehben, war men
ook mag zeggen van wat er mis is ge-
gaan in hun leven, een verhouding op-
gebouwd die heel bijzonder is. Ik geloof
dar een humanist zich daarop zal con-
centreren: wat gelukt is en \vat van
waarde is in hetgeen is tot stand ge-
bracht. In die zin is het leven van een
humanist gericht op de toekomst voor-
zover het om her aardse leven gaat en
gericht op het goede in het verleden
voorzover het leven al is voortgeschre-
den.

P.B. Cfiteur, I'oorzitter HUl1Imlistisch
Verbond.
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Jonge vrouw in Caïro
\Va/ konden r'rouwen m('/ geld
do/'n, ""hah./' po"dl'r CII jurken
kopen? Ufa/wild/'" Nouwenl'i-
!{cllli;k I',m deze wereld? N,l(Ir
de hioscoo/' !<,l,m? Op b/'wek
j.;,I,m bij l'riendiluw"? Roddelen,
ju/m'rs ~ijll /'11 ,1,111de m<lll ko-
m,'II?
.\I,l<Ir 1-'011,111"IlJi/de d,,/ a/l"1II,l<Il
niel, Zt' kochilIooit poeder en
;:,.ging I/""it """r de biusco0J>,
Ze hûd KUil Nielldimlell ('11 ll'ÛS
l'r niet oJ> lIil om te troml'ell,
Wal wilde U da,t?
In De 7OeklOcht \'an Fouada .
van de Egyptis<:ht" arts/psrchik
ter en inmiddds wereldhekende
schrijf'aer Nawal EI Saadawi
(I ~JO)-stelt de hoofdpersoon,
l'l'n 30.jarige sclwikundig onder.
lll<."kstt"rop een ministerie in
Caïro, zich voortdurend fldke
Ievens\'f;Jgen. Deze roman over
een Arahische vrouw in de he-
denda;lgse Egrptische samt"nle'
ving is al weer hl"t tiende hoek
'•.cmSaadawi in Nederland,e
vertaling (van Djuke Porpinga)
l'n verscheen in mei jJ. hij In de
Knipschn'r/EPO,
~lcI ab kapstok het klas,;kke
rhema van de verloren geliefde.
rnuada's minnaclr Farit"d komt
opeen, bij hun, al jaren he,taan.
dt", wekelijkse afspraak niet op-
dagen- levert Saadawi opnieuw
ecn ,;chcrpzinnigt" analysc van dl'
tr;lditionde rolparroncn in dl."
Ar;Jhi"he wereld. Subticl tekent
zc dl' portH'l!en van Fouada 's
'tegenspeler,;': haar moedn, dl'
ge:idcali,;eerde minnaar Farll.d,
haar afddingschd t"n de opdrin-
gerigl' flatl'ige".lar Saati, En bij-
na lichamclijk navoel haar zijn
de reacties op dl' dagelijhe wcr-
kelijkhcid 1',ln de eenzame en
naar warc vriendschap verlan-
gende jonge vrouw,
Een gevocil'ol cn poeti,;eh he-
schreven ern<lncipcuoire zoek-
tocht die de grenzcn van Egrpte
en dl' Arahische wcreld ruim-
SChOOlSoverqiigt.
;'\;awal El Saadawi: De zoek-
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tocht \-an Fou;lda. In de
Knipscheer, Am~terdam 199-t
187 hlz. geh. f 39,50.(FS}

Praag
De ik-figuur in Jan Dunkers
novcl1e Ik nacht duurt twaalf
uur is jonrnalist en maakt
met twee programmamaker,;
een rei, naar Praag. om prt"si.
Jent H"velte imervieuwen,
l':enrl\;l;ll in l'ra'lg gearriwerd
komen de herinneringt'n wea
hovcn v-an een eada hczol..k
aan dnt" qad, kort lOOf de
Fluwelen Revolutie toen
!\onJtn~' nog in dt" Burcht lt"-
lelde en Alexanlier Duheek
het "sociali,me mct hct men-
selijk gezicht" nug mll<."stpro-
e1anK'ren, :\kl twee lllede,;lU'
demen (politicologen) wilde
hij toen mis,;chien wd "iels
V;l1lhet communisme in de
praktijk" gaan zien. Eén van
1-ijnnll'tgl'Zelien van destijds
trouwde met het meisjl'
Zuzana, die 1-t"hij dat hell)('k
h"dden leren kennen. Zij kon in
Am,tcrdam nict aarden en
pleegde na de scheiding 1-elf.

moord, In tOt'nt"mendc matc
raakt de ik-figuur in Praag gl'-
biologeerd door het gebeuren
rond dl'zc ZuzarlCll'n ht'sluit,
mede omd'lt de mogelijkhcid
van l'en na<lgge,prek llIet Havcl
maar op zich laat wadllen, haar
nog in Praag w"oll,lchtige m,X'.
dn te gaan opzoeken. Via haar
prolwert hij in C011l,H:!te komen
met men"en, die hem iets meer
OHr de t"X-HOUWvan 7.ijnstu.
dievriend kunnen vertellen. Dezc
,;peurtocht naaf bet n.r1eden i,;
wellicht Je redm dat hij dl."ein-
ddijk afgekomt"n afspraak met
I lavei misloopt, \'('ant bij terug.
keer Ivan zijn slX'urrochn in het
app<lfterlJt"nt ligt cr een hriefj'
op dl."kcukentafel mct de vo.
gende t<'kSt: IJ',I,lr UJi.l$j,,??!!.
Vlot gt',chrcI'en cn heel boeien-
dl' novelle.
Jan Donkers: Dl' nacht duurt
maalf uren. De Il;lrmonie.
Amqerdam, 1993, 101 hlz,
122,50. (\'i;'H).

Spagheni western
Harry Arno moet vluchten!
In Promo, de ni,'llwstl' thrillcr

van Elmore Lennard, besluit
I Lurr Arno te vcrdwijnl"n nadat
cr prohkmen zijn ontstaan met
de mafia I'an ,\liami. Denkend
dat niemand weet. dat hij er in
de Tweede \\'ereldoorlog aleellS

ELMORE
LEONARD

/".~.~
"""'

,--PRONTO.•••_._ ..-
..._-----_ ..""' •.•.

IV;!S,ga;1l hij naar Rapallo, een
plaatsjc aan de Italiaansc
Riviera. :\tur Ilarrr i, vergcten
dat hij al verschillende mellScn
OHr Rapallll heeft verteld,
Zodoend,' weet men hem toch te
vinden cn een confrontatie kan
nit"t uithlijven als de \'Cf~.:hillt"n-
de partijen elb;!r in het rustige
hadplaatsje Olltmot"ten: Ilarry,
lijn Hicndin Joycc, de huur-
moordenaar v'an .Ic m,dia die
'de Zip' wordt genol'md, en
Ravlan Ginm, een lJS.:\larshall
die'llan)" mee terug mo•..t nl.-
men om te getuigcn tegen de m;l-
fia,
Er ontstaat een ,;pannende strijd
(U,;sen Ra)"lan en de Zip; de ene
een ouderwetse cowhov onver-
stourb'lar en met lijn s;~ts<m al-
tijd op zijn hoofd, en de ander
een stcreotypt' rnafiahod. sicili-
aan, meedogenloos en erg
luliaans, Harr\", dil."zich zo vcr
van huis ongelilkkig voelt, be-
dreigd en achtervolgd door bet
\Crledt"n, unt,napt, geholpcn
door IClylan, terug naar
,\bami, Daar eindigd het ver-
haal in l.l'n climax cn hlijkt dat
uiteindelijk alle,; weer is wal,
het was.
)iaas! de spanning van ecn mis-
daadroman hiedt Le"nard de
lezcr ook een ironi",,'be visie op
de Amerikaanse samenlning,
l'n dit doet Prorllo uil';tijgen bo-
ven het nivcau van een door.
In •..e thrillcr.
[Imore Leonard: PrOJ1lo.
Hulkcma & Wafendorf, Houten
199-1. 200 b1z.I 25,-. (00)

Hellevaart in Afrika
Eindelijk vcrscheen \I'el'r ,','ns
een Nednlandsc vertaling van
'Hcan of Darkness., de wereld.
heroemde novclle die Joseph
Conrad (18.i7-1924) in 1H99
schreef. De hclc twintig,!e eeuw
70udcn talloze schrijvl'rs en film-
ers door dit mrstnit"uze verhaal
ovcr een hoottocht op de
Kongu.rivi •..r gc'impircerd wor-
den, Om slechts êên v'(HJrhecld te
nucnlt'n: wk herinnert lich niet

de kale kop van ~Iarlon Br,llldo
in 'Apol'alypsc !'\ow" dt'
Vietnam-film van Franci, Ford
Coppola?
Zoals elke literaire kla<;sieker is
ook Conrads (sterk ;Hltohiogra-
fische) relaas "vcr ecn hellevaart
naar lil,' diep'óte duisternis voor
vcrschillende uitleg vathaar, cn
was het stdlig ziin tijd (en die
van Freud) ver nHJruir. In .I•..
eer';le plaats i,;cr het dour bpi.
tcin :\larlow vertelde, en met
toenemendt' spanning opgc.
bouwd •..•ver,;lag van zijn wek-
locht naar Kurlz, Deze Iklgische
handelsagent v'erzamclt nict al-
ken llle•..r ivoor dan al1e andere
agcntcn, m.lar is ook een Icgl'n.
darische redcnaar nwt hijwnde-
re opvattingen over de Afri-
kaanst" cultuur. In ~1arlows ver.
haal valt echter ook voortdll-
rend ",:herpe kritiek te heluiste-
ren op hct koloniali,tische gl.'-
drag I'an we';lerse handelaren.
geestelijken ell ambtenaren, En
niet in hl,t minst staat Hart der
duisternis voor een zu•..ktlKht
ll;lar het eigen itlllt'rlijk, na;!r ht"t
onhewu~tl' in pl'rsoon en cultuur
en naar de (on)mogelijkheid om
dl' hoog,te eigen normen en
waarden ook daadwerkelijk na
te le\'t'n, Hedt Comad in de fi.
guur van Kurtz niet '\'Iarlows ei-
gcn ,chaduwper,;(lOnlijkhcid uit-
gl.heeld? In elk geval staat vast
dat hij van lijn taMSte Kongo.
expcdiric in IS~Om geschokt
door uiterlijke cn innerlijke cr-
varingen is teruAAekcerd, dat hij
het zecrnan,;levcn voorgoed ver-
ruilde voor een ,;chrijvershe-
,taan. Jammcr is, dat de lwartc
hcvolking (nct als trouwen,; de
twet" Houwcn in het \'I'rhaal) zo
weinig uit de verf komt <'n eigen-

lilk niet veel meer is dan een
constantc 'natuurlijke' hedrei-
ging. gelijk dt" rivicr en dl' om-
ringende williernis. :\laar hel
hock raci,tisch n,)Çltlen, lUólI>is
gebeurd, vind ik Hvaar o\'Crdre-
vcn,
\Vie ooit ,\lclvillc., '~lohv Diek'
of Hemingwa(s 'De olld~ man
t"nde lCC' hcctt gewaardeerd, zal
ook genieten van deze prachtigc
novclle, door Bas Heijne mooi
\'ert,lald en van een nawoord
voorzien en door Veen chiquc
uitgegen.n,
Joseph Conrad: Hart der duis-
ternis. Uil~, LJ. Veen,
Arn,terdam 1994, 144 blz. geh.
134,90. (FS)



Dodelijk Misverstand
Soms worden, in het eçhte leven,
mensen vermoord van wie nie-
mand dat geJa(;ht had: geen vil-
<lnden,geen );eldgehrek, niet in
drugs of <lndere zware pr<lktij-
ken. Als je vermoord wordt, als

den het wroeten in dl' ,Khter-
gronden V<lnhet slachtoffer niet
wa,lnJeren, zeker niet als er nog
een moord f:epl..-egdwordt.
Gdukkig blijkt de hot'f niet zo'n
net figuur en kunnen we, na ont-
rafeling van het miwer,tand ge-
ru,t gan slapen: nette mensen,

die vermoord worden kunnen
be,t heel fats(}l'nlijk geweest
zijn.
Will Simoll s.:hrijft in duidelijke
t<lalen wcet de sp<lnninger tOl
het lamst in te houden. Goed
\'oor een p,I,lr uur ontsp<lnning
tijdens de v;lhultil'.

WîII Simnn: Do{ldijk
:-'1isvCfsland.De Fontein, Bamn.
I~~.•. 140 blz. / 1~,~5 (jM)

Wim Heij,
Jnall MerelJs,

0/40I/dadcl/ni/eII,
Fr,.mk Spoc/5tra.

volstrekt eerb,l<Uburger, dan
kan dat een smet op je (pustu-
me) reputatie werpen; was hij of
zij niet toch bij iets duistrrs he-
trokken~ In Dodelijk
:-'tiwerstand beschrijft Will
SinlOneen dergelijke situatie. Dt"
Amsterd,lmst' politie moet op
zoek naar de moordl'naar \'<ln
een te goeder naJm hckend
st;:unde directeur van een recla-
mebureau, die ook nog hcrrok-
ken i, bij allerlei goede werken.
(iren wonder d'lt dl' nahestJJn-

o 0

Raadslieden - waar en wie
Bureau ;'\aarn Telefoon bureau MIHN Tclef(){)nprivé
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E.Y.(Ellen) Bremer

W.II. (Wim) lIeij
j.j. (joan) Mcrens

1.L.(lmmyl !kijer
J. (jaequcs) van den Blink
J. (janl Jen Boer
K. (Kluien) van Brandwijk-W'iltjer

j. (JJJl) den Boer
J,.\I. (jom!) ~'anLang('n

Hoofdraadsman
StafraaJ'Huuw
Coornhcrthuis
(naJ,rnan)
(nadsman)

Wezep!'lilarol,,} LJ.H. (Lex) !kekers
Vlh. Tw('mhe
OirschnT
Sn,dorf
:-':UllSpe('t
Rotterdam/
Doorn
Arnhem!
Vlb. Twenthe
Den HelJer c.c. (1'ineke)Dekker.Huntlling
Steenwijk A.B.(Adri) van DeuT7en
DenHelder .\1.j. (.\1arias)van Dorp
Ucnlldder j. (Joop)l'lokma
Seedurf R.P. (Roh) <teene
UmxhljKmarl J,J. (ja"p) Geuze
AS'en W.A. (Bart) Hetehrij
Weert CH. (Kees)~'ander I liJst
Den Helder/A'Jam C, (Carine) van Hinte
Ede A.H.T. (Ad) J-1ornis
I iJrJerwijk U'. (Irma) J"cohs
Blombcrg F.G. (hiIS) \'an de Kolk
Ilohne B.I.T. (Hen)van Jer Linden
Utrecht B.\1. (lkernoud) .\Iooj,'n
Sloh.cnau j.G.J. (Jan) Nauts
W(l{"nsdt,'cht V.j.B..\1. (Vinccnll Prtters
t\mersfoort K.S. (Kees)Roza
~ijrn"gen P. (Peter) Samwd
S(:haarSOergcn G.lGcrard) ~ncls
Schaarsbl'rgen .\1. (.\1arijk(')~'an,kr Stigchd-Wijngurd
Breda j.W.F. (Jan) Sulman
Vught j.E..\1. (Jo,,') V{'rhc)','n
Leeuwarden G.J. (Gcrrit) VJiefstra
Rutterdam .\I.C. (.\Iart) Vogels
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