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WANGEDRAG

Bq;in mei werd ons land, en in het bijzonder de krijgsmacht, opgeschrikt
OHr mogelijk wangedrag van Nederlandse VN.militairen in Bosnië, '\linister
Voorhoe\'e kon evenwel een week later reeds \'erklaren dat cr geen sprake
was van structureel wangedrag onder de op dat moment in Bosnië gestatio.
neerde Nederlandse blauwhelmen, Die conclusie kon de bewindsman trekken
op basis van de uitkomst van een terstond door de landmacht ter plekke uit.
gevoerd onderzoek.
Daar de media aal\\'ankelijk geen idee h<ldden over de aard en omvang van
de mOj:;diik strafhare feiten gonsde het van de geruchten en de speculaties.
Een toch gerespecteerde krant als de Volkskrant bij\-'oorbeeld stelde in dit
wrband (voorpagina van 9 mei jJ.):
'Het Nederlandse beroepsleger trekt, zo menen critici. een negatie\-'e selectie
uit de be\-'olking aan. \t'i/' wil er l!andaag illIJet leger ll'erkell? Dat zijlt al.
leell figun!1t die "iets klllllll'Il', aldus een verontruste waarnemer.
\Ve j:;aan, knTlheid~halve, maar voorbij aan het aspect van het te pas en te on.
pas opvoeren van anonieme zegslieden, Veel ernstiger vinden we de onver.
hulde suggestie dat je dit ~oort uitglijders, wangedrag en ernstige wrgrijpen
meer zou kunnen verwaduen van een krijgsmacht met beroepssoldaten (con-
tmctanten) dan van een leger met dienstplidnigen. r\ict zo aardig voor de
BRT'ers en bo\-'endiell niet waar.
Al \-'e!Schilt de doorsnee beroepssoldaat qua opleiding, interesses, motivatie,
enz. van de gemiddelde dienstplichtige, toch is d3t niet de bepalende factor
wanneer normen en waarden bij militairen gaan schuiven. Zeker. ook om.
standigheden (als wcl of geen oorlogsgebied) waaronder men moet functione-
ren zijn \'an invloed op het gedrag van mensen. '\bar wanneer de grenzen
van het toe13atbare structureel worden O\'erschreden dan wordt dit niet he.
paald door de status \-'an de soldaten (beroeps of dienstplichtigen) of de situ.
.ltie waarin men zich be\-'indt doch door de kwaliteit van het mana~ement,
beter gezegd de afwezigheid ervan.
Indien een bataljonscolIlmandant cr ,'oor ieder lid van de eenheid geen twijfel
over 13at hestaan war met betrekking tot het gedrag, ten opzichte van elkaar
en derden, door hem wordt geaccepteerd en wat absoluut niet en als. vervol.
gens, iedere compagnies-, pelotons. en groepscommandant, keer op keer. ie.
dere grensoversehrijding (hoe klein ook) aan de orde ~telt, dan zal zo'n een-
heid zich hooguit incidenteel schuldig kunnen maken aan uitglijders. Gebeurt
cr onverhoopt toch iets, dan weet ieder lid van de eenheid dat hij of zij hij ie.
dere meerdere een willig oor zal vinden voor zijn verhaal. Is cr bij een eenheid
geen helderheid over wat toelaatbaar is en wat niet èn cr gebeurt ielS, dan
zullen diegenen die cr weet van hebben waarschijnlijk hun mond dicht houden,
Of omdat men meent dat er niets bijzonders aan de hand is Of omdat men
zichzelf niet in moeilijkheden wil brengen.
Voor het risico van grensoverschrijdingen kan, omdat beroepssoldaten an.
ders zijn dan dienstplichtigen, en zeker ook wanneer er spr3ke is van uitZen-
dingen naar een '"'13stig" gebied, door het mangagcment van eell eenheid
nooit genoeg aandacht worden gevraagd (en besteed natuurlijk).
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SHERMAN BONOFACIO

Ook op het vlak van ontspanning heb-
ben we bij de Bravo-compagnie onver-
wacht talent in huis. Soldaat 1 Shetman
Bonofacio, 24 jaar, is een getalenteerd
kickbokser. Om de dag geeft hij voor ge-
middeld tien belangstellenden les in deze
vechtsport. Een ideale manier om op een
verantwoorde wijze de frustraties van de
dag af te reageren. De lessen worden in
de bunker gegeven, waar al het materi-
aal, zoals bokshandschoenen en stoot-
zakken, voorhanden is. Ik besluit een
aantal lessen te volgen en raak in ge-
sprek mee een sympathieke vechtmachi-
n,.
"Ik ben in Willemstad, Curaçao, gebo-
ren en op twaalfjarige leefrijd met m'n
ouders naar Nederland gekomen.
Nederland is in het begin echt wennen.
Het klimaat en de mensen zijn zo an-
ders. Voor her eerst word ik met discri.
minatie geconfronteerd. Kende ik hele-
maal niet. Hele vervelende ervaringen.
In het begin trek je je dat erg aan, maar
op een gegeven moment ontwikkel je
een vermogen om bepaalde mensen links
te laten liggen. Omdat ik op school in
Breda vaak door groepen jongens in el-
kaar word geslagen, besluit ik op der-
tienjarige leeftijd met een aantal buurt-
genoten wat aan karate te gaan doen.
Later stap ik over naar kickboksen. Dit
is een Europese vorm van Thai-boksen.
Het gebruik van knieën en ellebogen is
bij kickboksen niet toegestaan. Het
voordeel boven karate is dat het full
contact is, het~een betekent dat je altijd
of heel duidelÎJk op punten wint of door
een knock-out.

Ecn groot deel van het werk tijdens deze uitzending bestaat uit
wachtlopen, patrouille lopen cn waarnemen van activiteiten van de
strijdende partijen. Dele werkzaamheden vinden afwisselend plaats
op de compound of op één van de observatieposten. Daarnaast

wordt er ook ccn beroep gedaan op
de manschappen om de compound
cn de observatieposten bouwkundig
te verbeteren cn te versterken met
het oog op de veiligheid. Er worden
zelfs hele nieuwe observatieposten
uit (soms: in) de grond gestampt met
materialen die her en der bij elkaar
gescharreld worden. Dat deze activi-
teiten ook nog technisch verant-
woord gebeuren, hebben we te dan~
ken aan de inzet en het improvisatie-
talent van een groot aantal BBT-ers,
waarvan sommigen vroeger in de
bouw hebben gewerkt of een oplei-
ding in die richting hebben gevolgd.
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• Thai-boksen
COT IlermmCTS van sportschool i\kng
Ho ontdekt dat ik talent hcb voor deze
sport l'n stimuleert mij dit verder te ont-
wikkelen. Op Je/.l' school zitten de best
mogelijke trainingspartners zoals
Ramon Dekkers. de huidige wcreldbm-
pioen Thai-hoksen. Ilij is de l'l'fste in
150 jaar die als nier Thai de Lupini titel
in Thaihmd YCTmTrd heeft. Deze titel
ontleent haar naam aan de grootste
boks<ucna in dat bnd. Zelf laat ik me
ook niet onbetuigd en word als negen-
ticniarigc kampioen van ZUId-Neder-
land. In Tot,ul vecht ik 24 wedstrijden.
zowel nationaal als imernatÎolla,ll,
waarvan ik er 1X win, In Thailand veT-
lies ik op punten, in Costa Rict en op de-
:\laa,l!.dl'll-eilanden eindig ik als derde.
AI met al een mooi resultaat. :\ll,t m'n
24 jaar bell ik te oud voor competitie-
verband, maar l~kkt'T door blijven trai-
nen doe ik zeker, Her Îs een sport die ik
iedereen kan aanraden, liet maakt je
zelfverzekerder, geeft je zclfbeheer~ing
en doorzettingwermogen. AllelllJal
kwaliteiten die naadloos aansluiten hij
luchtmobiel,

• Luchtmobiel
Ik heb de nodige papieren op hoekhou~
ding-gebied en zelfs diploma's om een
caft;bedrijf te bcginncn, maar op de rrn
of andere lllJlIier word ik gebiologeerd
door die prachtige televisieredulle van
luchtmobiel. Het is ielS nieuws, een elite-
corps, puur fysiek een uitdaging.
Daarnaast wil ik per sé een uitzending
meemaken. Niet alleen \"()or de verdien-
sten, maar ook om zelfkennis l:Tll:fI'a-
ring op te doen. Iedere militair vraagt

zich toch .l£, hOl: her is om in t'en oor-
logsgebied H' zijn, In hl't begin van de
opkiding IShet erg wennen, je weet nog
heicmaalniets. Gelukkig zijn er l't'n aan-
tal ex-dicnstpliehtigen bij, die Je mer l'cn
aamal dingen helpen. Zo InT jl' echrc
maten kennen. Als ik een s<,.'hcenbn'n-
vlies-ontsteking oploop, wordt het l'<:ht
zwaar. Op advies V;ln de dokter moet ik
stoppen, maar ik ga op eigen risico door
en haal de felbegeerde baret. P<lfaat
word ik als chauffeur LSV/munitiewer-
ker in Assen geplaatst. Ik ben daar nÎet
blij mee, \vant ik WOOl1l11l'rm'n vriendin
in Breda. Niet tlire<:t n,last de deur dus.
Na de uitzending prohecr ik weer lt1
Schaarsbergen terl'<:ht te komen.

.oips
liet positieve aan een uitzending is d.lt je
zelfkennis opdoet. Ik heb in het begin
flinke dip-periodes gehad. AI denk je
geen lasr van heimwce te hehhen, daar
kom Jl' toch pas adul'r als je hier een-
m,lal zit. Een manier om daar mec om re
gaan is je gedachten op papier te zetten,
Ik schrijf m'n vriendin heel veel en Iwb
I1Uhet gevoel haM heter te leren kennen,
rerwijl ik voorheen hest onzeker over
onze relatie was. Een hijkomend voor-
deeltje van deze uitzending. Daarnaast
wordt je geestelijk sterker'J-e kef[ incas-
seren doordat bijvoorbl'd Je post aan
de late kant is, of als je weer hlikvoer
moct ercn, of Jat je nU;lr beperkt kunt
warm douchen en Jat er geen verwar-
ming is wegens Jieseltekorr.
Aan de andere kam vraag je je soms af
wat je hier nu precies doet, Her V,N-
manJaat sraat nier toe dat je de mensen
echt helpt i.V.m. Je onpartijdigheid.
Corrigerend optreden is om dezelfde re-

den nier altijd mogelijk, wals we gezien
hehben met de "gijzeling" V.lIl 97 van
onze manllen. Het is natuurlijk wel zo,
dat onze aanwezigheid cen mogelijk
bloeJbad voorkomt.

• Toekomst in beveiliging
De toekomst heb ik al hl'1cmaaluitgcstip-
peld. Ik ben hier in Srebrl'llll"a bezig mer
een cursus voor het diplom.l basls-bevcili-
ging. I Iet examen kan hier in Hosnië afge-
legd worden. In Nederland ga ik op kos-
ten van Defensie verder met her vakdiplo-
ma beveiliging en de kaderupleiding he-
veiliging. Ik hoop dit allemaal af te ron.
dcn voor maart 1996, want dan loopt
m'n BBT-contraa af. Aansluitend ga ik
een half jaar in opleiding bij Direct
Prorcaion Sabia VZWl AlHwerpen. Dit
bl'drijf mer vestigingen in Engeland,
Can,lda, Duitsl.lnd en België is gespeciali-
seerd in het opleiden van hodyguards. De
opleiding is intern en duurt een half jaar.
De kosten, f 11.000, lijken hoog, Iluar
als je slaagt. krijg je het geld terug, Je bent
dan wel verplicht anJerhalf jaar voor hUil
te werken mer een basisloon van netto
I' 1500, mer daarnaast een vasre toelage
op uurlMsis bij een klu". De toelatings-
eisen zijn streng, Je moet over een goede
conditie beschikken, medisch IOO'Yo zijn,
geen strafblad, uitstraling hebben en
minim,ul een vecht"port beheersen. :\1'n
grote droom is om voor m'n dertigste
hoofd ht'veiliging re worden van een
groot hord of <:asinohier of in het huiten-
land, :\let deze opleiding CIl m'n diplo-
ma 's beveiliging moet dat lukken."

Srcbrcllica, maart 1995

R,l,ldsman Bart Hetebrij
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CAMP PLESO, ZAGREB

2 Mei 11.30 uur worden wij, zo'n 70 verlofgangers op doorreis naar
Srebrenica, opgeschrikt door 4 keiharde knallen. Zagreb en het aan
Camp Pleso liggende vliegveld worden getroffen door clusterbom-
men. Het is het Bosnisch-Servische antwoord op de Kroatische vero-
vering van West-Slavonië. Voor het eerst in deze oorlog is Zagreb
rechtstreeks doelwit. Onder de burgerbevolking vallen doden en ge-
wonden. Niemand heeft met deze mogelijkheid rekening gehouden.
Ook op Camp Pleso is men niet voorbereid op mogelijke beschietin-
gen. Bunkers of dcfence walls van bijvoorbeeld zandzakken zijn niet
of nauwelijks aanwezig. Stenen gebouwen bieden nog de meeste vei-
ligheid. Met helm en scherfvest spoeden we ons daarheen. In de en-
clave Srebrenica kan je zoiets verwachten, hier komt het als een vol-
slagen verrassing.

• Luchtmobiel volwassen?
Het hele luchtmobiele gebeuren staat
nog in de kinderschoenen. Ze doen zich
in de reclame beter voor dan ze in wec-
kelijkheid zijn. Er zullen nog heel wat
jaartjes over heen gaan, voordat het tot
een volwassen eenheid is uitgegroeid. In
plaats van het wiel opnieuw te willen
uitvinden, zou men veel meer naar ande-
re eenheden moeten kijken en daar ken-
nis vandaan halen. Met name de mari-

veel kamen mee op kan. Het vergt een
behoorlijke aanpassing. Een aantal din-
gen heb je anders aangeleerd, zoals de
'taal' en de exercitie. Anderzijds zijn een
heleboel zaken bekend, zoals velddienst
en dergelijke. Het enige wat ik er eigen-
lijk geleerd heb, is leidinggeven en in-
structievaardigheid. Na het behalen van
de KMS ben ik gelijk als genist bij 11
luchtmobiel geplaatst. Ik haalde m'n ro-
de baret.

rist en ga daarna door als ver-
kenner en commando. In no ti-
me leer je op eigen benen staan.
Het wordt zo'n leuke tijd dat ik
besluit VOOtnog twee jaat bij te
tekenen; ik vertrek V(lor 10
maanden naar de West. Het
korps maakt z'n belofte van veel
afwisseling en onderlinge hechte
band waar. Je bent vaak in het
buitenland en oefent ook regel-

matig met buitenlandse eenheden, soms
in Noorwegen, een andere keer weer in
Curaçao. Als marinier kan je bijtekenen
tot je dertigste en dan is het echt afgelo-
pen. Louter en alleen uit carrière'over-
wegingen besluit ik de overstap naar de
landmacht te maken zoals zoveel van
mijn collega's noodgedwongen doen.

.Naar de KMS
op de KMS kies ik voor de genie, omdat
ik cr al enigszins bekend mee ben en je er

"Als Je als kind
avontuur wil en veel
weg wil zijn, heb je
de keus tussen varen
en het korps mari-
niers. Mede omdat
mijn vader oud-ma-
rinier is, kies ik voor
het korps. Als zes-
tienjarige laat ik me
keuren. Van de 40
man blijven er 2
over.
Gelukkig zit ik cr bij.
Op m'n zeventiende
teken ik voor 4 jaar.
Ik begin als infante-

Sgt. Mand Niellw(milllis

//0 mali terl/I{ vall
Camp Pleso lll1l1r

Nedl'rlaml

De komende weken wordt keer op keer
geen toestemming gegeven door de
Bosnisch-Serven om naar de enclave af
te reizen. Het aantal terugkerende ver-
lofgangers op Camp Pleso zwelt aan tot
170 man. Onder hen ~vinden zich ook
een aantal genisten, experts op het ge-
bied van het bouwen van defence walk
Hun aanbod om te helpen de veilig-
heidssituatie te verbeteren wordt met en-
thousiasme aanvaard. Met één van hen,
sergeant Marccl
Nieuwenhuis, raak
ik in gesprek over za-
ken als morivatie,
militaire carrière en
uitzending.
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niers hebben een schat aan ervaring over
optreden in bergachtig terrein, arctische
cn tropische omstandigheden.

~lijn raak bij Dutchbat bestaat onder an-
dere uit het onderhouden en verbeteren
van de infrastructuur van de compounds
in de enclave Srebrenica. Daarnaast hel-
pen we mee met het bouwen cn inrichten
van observatieposten aan de enclave-
grenzen. Voor Dutchbat zijn wc heel zin-
vol bezig. h.let meer materiaal zouden wc
ook iets voor de plaatselijke bevolking
kunnen betekenen. Ik denk bijvoorbeeld
aan wegverbetering. Het blijft nu be-
perkt tot her repareren van gesprongen
waterleidingen en het schoonmaken van
Je waterzuiveringinstallatie, hetgeen ook
in ons belang is. Kortom een heel andere
uitzending dan mijn eerste.

.Operation Pro vide Comfort
In 1990 ben ik als marinier.verkenner
naar Irak geweest om voor tweeënhalve
maand deel te nemen aan 'Operarion
Provide Comfort'. Geen VN operatie
dus. Onze taak was het vei1igstellen van
gebieden voor Koerdische vluchtelingen.
Dit hield in het instellen van een 'demili-
rarized zone'. Alle aanwezige personen
in het gebied werden onrwapend en ge-
controleerd. Wij als verkenners hielden
in groepen van 4 man gelijke tred met de
terugtrekkende Irakezen. Soms zaten we
heel dichtbij en zagen op een afstand
van 200 meter een heel bataljon lang-
trekken. Gelukkig zagen ze ons niet. Een
ander gevaar waren mijnen. Doordat de
voorhereidingstijd te kort was, hadden
we een kennismanco op dit gebied. Erg
vervelend als je opeens in een mijnen-
veld staat. We hebben echt een korps-
engeItje gehad. ~let name onder de
Engelsen en Amerikanen zijn nogal wat
doden gevallen door mijnincidenten.

Wat het meest indruk op me gemaakt
heeft waren de vlU(;htelingen uit de ber-
gen die in Zakho opgevangen werden in
speciaal voor hen ingerichte kampen. De
wanhoop op die gezichten vergeet ik
nooit meer. Later raak je wat afge-

111 de Herodes

stompt voor de ellende van die mensen.
Je moet er afstand van houden. Zorg dat
die mensen kunnen eten en slapen, maar
vermijd persoonlijke contacten, anders
wordt het heel moeilijk voor jezelf.

• Overeenkomsten en
verschillen
De O\'ereenkomst tussen beide uitzen-
dingen is dat in beide gevallen vluchte-
lingen beschermd worden tegen een
agressor. Het verschil is dat je als VN'er
niets te zeggen hebt. In Irak werden wij
niet geconrroleerd zoals hier. Daar had-
den \ve zelf checkpoinrs ingericht om de
mensen te controleren. Het is toch van
de ].Otte wat wij als VN'ers ons allemaal
moeten laten welgevallen. In de enclave
zitten 200 man op hun verlof te wach-
ten. Voor sommigen is het de eerste keer
dat ze op verlof zouden gaan. Daarnaast
is cr nog nauwelijks diesel, zelfs niet om
brood te bakken of de koelcel van
stroom te vonr7.Îen. Ze eten al weken-
lang noodranrsoenen. De observatiepos-
ten worden met paard en wagen bevoor-
raad. 's Avonds geen televisie, maar een
bock bij kaarslicht. Geen stroom voor
wasmachines of een warme douche.
Ondertussen zitten wij hier met 170
man in Zagreb op Camp Pleso, waarvan
70 al 3 weken, zonder vooruitzicht op
een eventuele doorreis naar Srebrenica.
De verveling en demorivatie nemen toe.
We zaten hier toch met toestemming van

alle partijen?

• Geruchten over wangedrag
Als klap op de vuurpijl komt een deel
van de schrijvende pers nog met verha-
len over vermeemd wangedrag van
Dutchbatters. De media kunnen je ma-
ken of breken. De ene keer doen we
goed werk en de andere keer schoppen
ze in je zij. De meeste mensen denken: er
zal wel een kern van waarheid in zitten.
Dit sonrt verhalen doen ons geen goed
en zijn funest voor het thuisfronr. Juiste
en correcte verslaggeving is van levens-
belang voor het thuisfront. Defensie
heeft in dat opzicht de plicht alle mede-
werking te verlenen aan het deel van de
pers war betwuwbaar is gebleken.

• Levensverlenging of uitstel
van executie?
Als ik terugkijk op de interventie in Irak
dan heb ik het gevoel iets nuttigs gedaan
te hebben alrhans voor de korte termijn.
Er zijn enorm vcc1levens gered. Op lan-
ge termijn is het nog maar de vraag, ze-
ker nu de Turken in dat gebied een grote
'schoonmaakoperatie' houden. Ook in
Srebrenica verleng je het leven van veel
mensen, maar is her geen uitstel van exe-
cutie?"

Zagreh, mei 1995,

raadsman Bart Heterhi;
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NORMAAL
Het 'wij tegen de rest' -gevoel is niet kapot te krijgen
Rock-'n-roll, hocmpapa en teksten in de streektaal. Dat is waarmee het
Achterhoekse Normaal al twimig jaar een volstrekt aparte plaats inneemt in
de Nederpop. Het jubileum wordt gevierd met ccn uitbundige toernee.

'\let zijn haar in een staartje en een rond
brilletje op zijn neus komT Hcnnie Jolink
(48) met grote passen de loods achter
her Kauwoe Normaal in Zelhem bin-
nenlopen. "Och jongens", klinkt her op-
gewonden, "het nieuwe speelgoed is ge-
arriveerd. "
De zanger doch op vier stalen driehoe-
ken, die middenin de loods op beweeg-
bare plateaus ronddraaien. Het zijn
splinternieuwe onderdelen van het de-
cor, Jat Normaal gebruikt tijJens de ju-
hilcumvcldtocht (Achterhoeks voor
roemel', :\t.G.) 'Wi-j luusteren of niet'.
De vijf bandleden en een h;lndvul ro-
adies vcrdrill~en zich om de nieuwe
spullen te bekijken en uit te proberen.
Daan'oor krijgen ze niet lang de tijd.
~lan,lger Martin .lansen - door de band-

leden liever 'regel man us' genoemd -
merkt op dat er hard gewerkt dient te
worden. De veldtocht begint morgen en
Jan kan niets meer aan het toeval wor-
den uv('q;el:m:n: zowel muzikaal als
technisch mag er niets foU[gaan.
Jolink is zichtbaar nerveus. ~Het is su-
perspannend, prachtig gewoon. Vroeger
had ik dat nooit, vond ik zenuwen iets
voor mietjes en softies. Sinds mijn ;lUto-
ougeluk in 1992 is dat helemaal veran-
derd. Toen heb ik voor bet eerst meege-
maakt wat het is om psychisch helemaal
a;lIl Je grond te zitten."
De zanger wil er geen twijfel over bten
bestaan. ~Zelfs toen heb ik er geen mo-
ment aan geJ;lCht een punt te zetten ach-
ter Normaal, hoewellll,'t cr aanvankelijk
nier hest uitzag. Ik hch cr bijvoorbeeld

lang rekening mee gehouden dat mijn
arm geamputeerd moest worden.
Achteraf heeft dat ongeluk de enorme
veerkracht van het bedrijf aangetoond
cn de collegialiteit binnen Normaal.
Daardoor was het juist een extra moti-
vatie om door te gaan."

VERBAZING
De nieuwe vddtocht is inmiddels onge-
veer \'eertig optredens oud. ~lct oprech-
te verhazing en trots constateert Jolink
dar de publieke hel:lIlgsteiling nog gro-
ter is dan het vorige seizoen. "Elk jaar
komt cr nieuw publiek bij. Vaak kinde-
ren die nog niet eens gehoren W;,lfen
toen wij al vijf jaar bestonden."
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Hoewel het grote publiek er nauwelijks
iets van gemerkt zal hebben, komt de
huidige opleving na een moeilijke perio-
de in de jaren '80. De platen verkoop
daalde toen sterk, net als de bezoekers-
aantallen. Het einde van de groep leek in
1987 zelfs onafwendbaar. toen het failli-
sement dreigde. "Onze toenmalige ma-
nager ging er in de nacht van de jaarlijk-
se fanclubdag met alle apparatuur van-
door en liet ons achter met een schuld
van drie ton. We waren ruim tien jaar
bezig, maar hadden nauwelijks meer een
broek aan de kOiH. Alles was in één klap
weggevaagd. "
De zanger Îs nog woedend als hij eraan
terugdenkt. "Die man heeft echt stelsel-
matig geprobeerd ons kapot te maken.
Zijn bedrijfsvoering was zo ondoorzich-
tig, zo misselijk en laag bij de gronds,
dat ik et nauwelijks woorden voor heb.
Tcrwijl we als groep leefden in een eufo-
rische tijd, met grote successen en gou-
den plaren, beraamde hij in het geniep
"I'n plannen."
V ak voor de definitieve breuk met de
manager was de sfeer als gevolg van ver-
dachtmakingen over en weer sterk ach-
teruit gegaan. Het juridische sreekspel,
met het bankroet van de exploitatie-
maatschappij Normaal BV als inzet,
leidde de aandacht af van de muziek.
"Dat ging ten koste van de kwaliteit van
onze elpees", zegt Jolink. "Aan de andere
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kant gaf het ons wel weer de juiste adre-
naline. We hebben de mouwen opge-
stroopt, ons in de handen gespuugd en
gezegd 'ons krijgen zc niet kapot."

OPRICHTING
DatzeJfe 'wij tegen de rest' -gevoel was in
1975 de aanleiding voor de oprichting
van Normaal. Samen met drummer Jan
Manschot zette de Achterhoeker Jolink
zich af tegen 'de westerlingen'. Jolink
was in 1967 naar Amsterdam getrok-
ken, om daar als decorschilder te wer-
ken bij een toneelgezelschap. Door zijn
lange haar en z'n Achterhoekse accent
voelde hij zich als twintiger niet geaccep-
teerd.
De overstap naar de kunstacademie in
Enschede was daarom een logische.
Jolink wist zich sterk te ontwikkelen in
expressievakken als schilderen en teke-
nen, maar voelde zich ook in deze stu-
dentenstad niet thuis. Later zou hij zijn
talcnten onder meer aanwenden voor
het ontwerpen van platenhoezen, de-
cors, t-shirts en affiches.
Na voltooiing van zijn studie - het diplo-
ma heeft hij als stil protest nooit in ont.
vangst genomen - keerde Jolink mct zijn
toenmalige echtgenote en hun zoontje
terug naar het Achterhoekse Hummelo,
waar ze het 'armenhuus' (toen nog ei-

gendom van de kerk) kregen toegewe-
zen, dat de muzikant nog steeds be-
woont.
Eenmaal terug in zijn geboortestreek pre-
dikte Jolink als het ware de revolutie,
door Normaal op te richten. In zijn veel-
al autobiografische teksten gaf de zanger
vanaf de eerste single 'Hels as een jagd-
hond' zijn mening onomwonden weer.
Teksten van nummers als 'Het is kloot'n
hier' (over zijn verblijf in Amsterdam) en
'Ik bun maar een eenvoudige boerenlul'
(over het zelfbewustzijn van plattelands-
jongeren) zijn daarvan sterke voorbeel-
den. "Ik denk dat Normaal erg belang-
rijk is geweest voor dat zelfbewustzijn",
zegt Jolink. "Tegenwoordig word je niet
meer als achterlijk beschouwd als je een
accent hebt, of er een eigen mening op na
houdt. "

Niet alleen up de plaat sprak de groep
zich krachtig uit. Ook in de praktijk
werden geen concessies gedaan. Zo
werd de 'beroemde' produccr Peter
Koe!ewijn meteen na het verschijnen van
de eerste single aan de kant gezet door
de tot"n nog volslagen onbekende
Achterhoekers. Koelewijn vond de tek.
sten te onverstaanbaar en wilde van
Normaal een soort tweede Peter & Zijn
Rockers maken. Normaal paste daar.
voor en pakte het in het vervolg juist
nog wat ruiger en platter aan.



MUSEUM
Op het industrÎeterrein van Zelhem,
waar Normaal sinds het midden van de
jaren '80 een eigen studio en kantoor be-
heert, is de geschiedenis van de groep als
in een museum opgeslagen. De kantoor-
ruimte hangt vol met gouden platen.
Tientallen singlehoesjes, nostalgische fo-
to's en affiches ronen het roemrijke ver-
leden van de band.
In deze omgeving voelt Jolink zich het
meest op zijn gemak, ondanks de drukte
rond de nieuwe veldtocht en het op
handen zijnde jubileum. "Kijk, dat was
ons eerste decordoek ", zegt hij wijzend
naar de muur, "Dat hebben we zelf nog
geschilderd. In die tijd was het al
uniek als je überhaupt een decor had.
Geld voor een lichtinstallatie was er
toen natuurlijk niet, daarom hadden
we een grote bouwlamp op het
podium staan, zo'n grote peer. Die deed
ik bij elk optreden persoonlijk aan en
uit. "
Om in stijl te blijven kleedde Normaal
zich destijds in zwarte pakken, die voor
een prikkie op de kop waren getikt bij
het Leger des Heils. "Ze waren expres
een paar maten te groot. Dat paste ge-
heel in de lijn die we wen kozen. Onze
vrachtwagen was ook zwart. Daar had-
den we zelf 'Kiek uut Normaal' en een
doodshoofd op geklad.

Dergelijke spontane uirspattingen zijn
voorgoed verleden tijd. Hoewel de
ideeën van de groep nog steeds dezelfde
zijn, is alles tegenwoordig strak georga-
niseerd. De nieuwe veldwcht wordt bij+
voorbeeld (voor het eerst) zwaar ge+
sponsord. Verder moet er geregeld een
single uitkomen, om platenmaatschappij
Phonogram tevreden te stellen. "We
hebben alvast drie nummers opgeno-
men, die op elk gewenst moment uitge-
bracht kunnen worden. Tijdens de veld-
tocht hebben we namelijk geen tijd om
de studio in te raan."
Het hitje 'Hal urn half', een cover van
Nick Lowes 'Half a boy, half a man',
noemt Jolink een 'tussendoortje': een
leuke produktie, die welbeschouwd niet
zoveel toevoegt aan het omvangrijke re-
pertoire. Geen artistiek hoogstandje
dus, maar wel een manier Dm de groeps-
naam continu in de belangstelling te
houden. En daar hebben de
Achterhoekers - anders dan in de begin+
jaren - geen problemen mee.

JUBILIEUM
Om het jubileum luister bij te zetten
pakt Normaal met de nieuwe veldtocht
groter uit dan ooit. Of er nu wordt op-
getreden in Slagharen, Venray of
jonkersvaart: de bewegende podiumde-

len, opblaaspoppen, stro. en confeni-
kanonnen worden altijd meegenomen.
"In totaal doen we circa 120 optre-
dens", zegt Jolink. "En we komen inder-
daad in elke uithoek van het land, in
volstrekt afgelegen weilanden waar ze
wevallig een feesttent hebben neergezet.
Dat is wel even iets anders dan een toer-
tje langs de bekende theaters."
Fysiek is een dergelijke veldtocht zeer
uitputtend, weet de 48-jarige zanger uit
ervaring. "Elk jaar moet het weer beter
en groter zijn dan het jaar ervoor. Een
terugweg is er niet. Vorig jaar hebben
we in augustus bijvoorbeeld 27 keer op-
getreden. Het was toen bloedheet, conti-
nu 30 graden, zodat ik verschrikkelijk
last had van mijn astma. Op zulke mo-
menten heb ik medicijnen nodig om
overeind te blijven. Niemand die het aan
me merkt op het podium, maar het is ge-
woon doping. Legaal, dat wel, maar pu-
re doping."
Ook de komende maanden beloven ex-
treem zwaar te worden. In juli en augus-
tus wordt bijna dagelijks opgetreden.
Na de toernee, die afloopt op 28 okto-
ber, worden opnamen gemaakt voor een
nieuwe cd. Deze zal begin 1996 worden
uitgebracht.

Martin Groenewold
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Spreken alleen "boeren" dialectt

EEN TAAL VOOR ALLEMAAL
De teksten van de popgroep Normaal zijn niet voor iedereen even goed ver-
staanbaar en dat is ook de bedoeling. Het Achterhoekse strcckdialcct van de
jongens van Normaal is niet alleen hun handelsmerk, het maakt ook duide-
lijk dal die jongens uit de Achterhoek [f()[S zijn op hun eigen laai en streek.
Zo'n dertig jaar geleden was het ondenkbaar dat dialect op zo'n zelfbewuste
manier naar buiten gebracht werd: het werd als boers en achterlijk be-
schouwd om geen verstaanbaar Nederlands te spreken. Ook al hebben de in
streekdialect zingende popgroepen inmiddels een vaste plaats veroverd, nog
steeds Îs er sprake van "randstedelijke arrogantie" als mensen uit het westen
van ons land geconfronteerd worden met mensen die een ander accent heb-
ben. Soms spreken zij ook nog een taal met elkaar die men niet verstaat. Bij
voetbalwedstrijden, maar ook bij groepen pas opgekomen soldaten wordt al
snel over "boeren" gesproken.

Bij het Sta ring Instituut in Doetinchem, Centrum voor het streekeigene van
Achterhoek en Licmers, werkt Dr.A,H.G.(Lex) Schaars. Hij is dialectoloog
en hezig een woorden hoek samen te stellen van Achterhoekse en Liemerse
dialecten. Hij is daarmee de aangewezen persoon om een paar vragen te be-
antwoorden over het verschil tussen taal en dialect en over de invloed van
groepen als Normaal.

rakteristieke elementen uir het Oosten
van het land in gekomen. zoals het wr-
s..:hiltussen "Iig,gen" en "Ieg,gcn". In ht,t
\'\'esten wil daar nog steeds wel wrwar-
ring over bestaan. "Hij legt op de bank"
lal men eerder uit de mond van een
Amsterdammer dan uit die van een
Achterhoeker horen.

Als ik het Koed begrijp U',lrell er dlls
eerst eell helehoel diafectell ell daama
pas de stllnd,Mrdtlltlf?
Ja, {.lialeet is geen verbastering van de
standaardtaal, zoals veel mensen den-
ken. Het is eerder andersom: stand,lard
;-.Jederlands is eerder een "smeltkroes"
van dialectt'll.

\l:'at vindt 11 1/1f /'al1 de opkomst 1',111
/Jo/JKflJt'ln'lIals Normaal?
"Normaal", dar al in 1974 is begonnen,
heeft lt'kt'r een positie\"{' invloed gehad

\X!atis cigcnlijk ccn dialectaloor?
Dialectologie is een onderdee van de
taalkunde. Ik heb zelf Nederlands gesw-
deerd en heb me daarna gespecialiseerd
in dialecren. De dialectoloog houdt zich
bezig met de verbanden russen verschil-
lende talen en de samenhangen russen
verschillende Europese dialecten. Die
dialecren behoren tot taalgroepen als het
Romaans, het Germaans en het Slavisch,
die op hun beurt weer te herleiden zijn
tot het Indogermaans. Dat is een taal,
waan'an eigenlijk alleen gef('construeer-
de elementen bekend zijn, omdat het
niet schriftelijk is vast gelegd.
Standaardtalen zijn altijd voortgekomen
uit dialecten. Ze zijn betrekkelijk jong.
Dialecten waren er dus eerst.
Het Nederlands als standaardtaal vindt
zijn beginpunt bij de vertaling van de
Bijbel in 1637. Toen werd het nodig af-
spraken te maken over de taal, omdat
zoveel mogelijk mensen de Bijbel moes-
ten kunnen lezen .

• Hij legt op de bank
\Vat is mi het verschil tussen een dialect
en een stand,Mrdtaal?
Dat zijn nu net die afspraken. Ieder dia~
leer is spont3an gegroeid. Wat in het ene
dialect niet kan, kan in een ander dialect
wel. Daarom is er zoveel variatie tussen
dialecten.
Toen de theologen aan die eerste bijbel.
vertaling werkten, hehhen zij afspraken
gemaakt. En omdat de meeste theologen
uit Holland, het Westen, kwamen, is on-
le standaardtaal ook nu nog vooral
"Hollands". Maar cr lijn ook wel ka.
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VerschillelldeuitsprJken 1'J1/ "~(m" ill de Achterhoek

/

}oan Merens

Harteli;k dallk l'oor
dit geslJrek en veel
Sl/cces met liet
woordenboek.

Zi;1I er bep<lalde voordelen aall het spre-
keil van dialect l'erbolldell?
Jazeker, doordat je T\vee talen kent,
Nederlands en dialect, heb je veel meer
begrip voor andere mensen die
Nederlands als tweede taal moeten le-
ren. liet omgekeerde gebeurt nu [[OU-

wens ook. Op de scholen wordt stan-
daard-Nederlands gesproken; kinderen
die thuis ook Nederlands spreken en
gl'en dialect, krijgen het diak-ct als twee-
de taal van hun vriendjes en vriendinne-
tjes mee.
Het is wel zo, dat gebleken is dat op
HAVO en VWO-scholen eigenlijk geen
dialect gesproken wordt, wel op de tech-
nische en agrarische scholen en op de
"vlAVO's.

Het is in dit verband wel aardig om te
vertellen dat mensen uit het cne dorp,
die een paar woorden anders uitspreken
dan de mensen van het dorp ernaast,
vinden dat hun dialect het echte dialect
is. Zo proberen mensen zich toch altijd
te onderscheiden van anderen. Dialect is
zo plaatsgebonden dat veel mensen bij-
voorbeeld het dialect van Normaal niet
echt dialect vinden. Het is ook meer een
'regiolect', waarin elementen van ver-
schillende dialecten terug te vinden zijn.
En d.,": klinkt het al gauw anders en niet
meer eigen.

• Dialectsprekende soldaten
Veel beroepssoldaten hebben niet zo'n
erg hoge o!J/eiding. Ie kuilt dus ver-
wachten dat er noga W<ltdialect-spre-
kers opkomen, nu en in de nabi;e toe-
komst. Hoe moet ;e dat <lIsgroepsleider
af commandant 1111 a,mpakkeu?
Om te beginnen zou men zich moeten

realiseren dar ieders
taal afwijkt van de
standaardtaal, daar
heb ik het hiervoor
al over gehad. Het
slaat dus nergens
op om af te geven
op iemands taal, ac-
cent of woordge-
bruik. Je kunt met
elkaar afspreken
welke taal gespro-
ken wordt als de
groep bij elkaar is
en je kunt duidelijk
maken dat het met
elkaar spreken van
een gevarieerd
Nederlands, wat ie-
dereen verstaat, een
vorm van tolerantie
is tegenover elkaar.
En dat lijkt me be-
langrijk als je zo
nauw met elkaar
optrekt.

• Elk dorp ecn cigcn dialect

/ .
/

o
o

/

o

plakken: jij bent een boer, men moet ech-
ter wel bedenken dat het Randstedelijke
"hij heb'" ook een ahvijking van de stan-
d.urdtaal is, waarop men weer aangeke-
ken kan worden. Vaak is het afkeuren.
of erger nog: het belachelijk maken van
dialect. een poging om macht over een
ander te krijgen, van een groep tegenover
een individu. Er is echter geen enkele ba-
sis om je superieur te voelen op grond
van de taal die je spreekt.

'" zon

'" zun
= zonnc

\
/

Ä = zunnc

6
o
•

Kan er niet iets griezeligs zittell in die
sterke belladering van het streekeigcne
uf het pulkseigene? Ik denk aan de vroe-
gere Duitse verering van de l-1eimat.
\'(Iat is er op tegen om trots te zijn op je
eigen achtergrond? Zolang het niet ont-
aardt in "hier is het heter" zie ik niet zo
veel risico. Nu hebben mensen uit de
Randstad misschien wel de neiging om
iemand met een zachte g een etiket op te

• Normaal als ambassadcurs
Het leuke van een groep als "Nonn,lal"
is dat zij jongeren aanspreken. Ze zijn
eigenlijk een soon ambassadeurs van
het dialect. :\t1ellSl'n worden zelfbewus-
ter "ik ben wie ik ben" en niet achterlijk
of hoers.

op de emancipatie van mensen die een
dialect spreken. Er is (Jok de laatste
twintig jaar duidelijk sprake van een
grotere waardering van het streekeigene,
van lokale culTUur en daarmee van dia-
lecten. Uit de laatste twintig jaar dateren
ook de nieuwe historische verenigingen,
die een hloelend hestaan leiden. Ze be-
strijken vaak een veel kleiner gebied dan
de oudere verenigingen, die zich dikwijls
met een hele provincie bezighouden.

Hoe ZOII dat komen?
Ik denk doordat het individu de laatste
jaren veel meer centraal is komen te
staan. ;'>.1enoverziet va.lk de grote ver-
banden niet meer helemaal en mensen
gaan zich meer hechten aan de eigen om-
geving. Ze gaan zich realiseren dar de
oude gebouwen om hen heen waarde
hehben en niet moeten verdwijnen, ze
beseffen dat het oude dialect dat gespro-
ken wordt ook hij hun streek hoort en
daarmee "van hen zelf" is.
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Een gastouder en "haar" kinderen

VAN DE EEN NAAR DE ANDER LOPEN

H" ;~~~,~n~~~p'y~~~,?}jt~~!~~~!;~nen
burgers niet meer zeker zijn van hun baan, terwijl tegelijker-
tijd Dc-fensie maatregelen aankondigt om een ";]anrrekkelij-
ke werkgever" tt' worden voor nieuw aan te trekken perso-
neel. Een ma<ltregcl, die al enige jaren van kracht is, is de re-
geling kinderopvang voor militairen en burgers, werkzaam
bij Dcfemie. Deze maatregel was bedoeld om het wetk hij
Defemie voor vrouwen met kinderen aantrekkelijk en in ie-
der geval mogeliik te maken, OlJdertu~sen maken zoOntwee-
honderd mellSen gebruik van de regeling en is cr een wacht-
lijst, omdat het gt.raamde hudgcr niet voldoende blijkt te
zijn. hn succes du~, deze regeling, nu t'n hopelijk ook in de
tOl'komst. ~Iaar bereikt hij zijn doel: werken bij Defensie
voor meer vrouwen aantrekkelijk maken? 1101.'denken ou-
ders erover en hoe ziet kinderopvang er eigenlijk uit? In een
drietal EGO's (mei, juni en juli/augustus) aandilcht voor ver-
schillendt. vormen van kinderopvang en eetl ,lIltwoord op
dt'ze nagen.

Op eell zonnige dag in mei bel ik aan bij Eilcen Stevens, gastouder van een
gastouder-project. Ik ben vroeg gekomen, zodat ik de binnenkomst van de
kinderschare zou meemaken, Ze vefwaclH cr die ochtend vier. Samen met
haar dochter Demi zijn het cr dus vijf. Allclll.l,ll tussen de twee en de drie.
Haar flat is ruim, lidlt. met een CdHvijfdc-\'crdicpingcn.uitziclu op de om.
ringen Je flats en het groengebeuren. Voor vijf kindertjes een prima sped.
plek, blijkt later. Als ik een bak koffie V{lOT me hch staan, gaat Eilecn nog
even verder met de voorbereidingen VOOf de ochtend. En Jat is voornamelijk
een strijd leveren met haar dochter welk speelgoed 'weggelegd' wonh.

Eileen (terwijl Demi ,Khter haar moe-
Jers rug g.1UW haar grotl' bruine bel'r
weer terug in dl' kast legt): 'Ik hl'h ge-
merkt dar deze fbt eigenlijk te kk'in is
voor Jl~ opvang \'an vijf rennende 1.'11

spelende kinderen als ik al ons speelgoed
ui[Stat. In het begin deed ik d,lt dus. Ik
was hang dat cr andl'rs niet genoeg: 70U
zijn, ,\laar dan is echt binnen de kortMl'
keren hn huis te klein! ;-.Jukg ik Je helft
ongeveer wt'g. En dat gaat \Tcl heter.'
Wel zijn cr twee fil,tsjes aanwezig. Dat
\'oorkomt een hoop ruzie.
Hl'bbl'n de kindl'ft'n dat
vel'l? Eiken: 'Nou, tLlt valt
wel mee. Ik ben wel de hele
odltend bezig om dat te
voorkomen. Ik ren van de
~én naar de ander. Je heht
het meeste last van je eigen
kind, natuurlijk. Die moet
ineens al haar speelgoed de-
len en andere kindercn met
haar speelgoed tltl'n spelen.
Dat levcrt nogal ecns wat
prohlemen op. hlaar Tl' leert
cr ook een hoop van.'

'De kitl(ieren spelen ht~t
grootste deel V,ln dl' ochtend
zdf. .\laar ik las steeds mo-
menten in &n wt' dingen sa.
men doen, Een hoekje k'zen,
een huis bouwen. Liedjes
zingen. Dar helpt om ze weer
even tot rust te laten kOlllt'n.

Diezelfde fUTlo.:tiehceft ook ht't ctt'n en
drinken. Dat lailt ik ze niet rondlopend
doen of zo. nee. ik zet 7e allema;11 ,un w-
fel l'n dan klchcn we ook gezellig S,1-
men. '

Het eerste kind komt hinnen. Zin me-
teen dat er een vreemde is en \'erdwlJllt
dan ook gelijk achter zijn vader. Eileel1
lokt hem daar vand;lan en hinnen lurre!l'
seconden is ht,t longetje druk lil de weer
om san1l'n lIlet Demi t'en fiets te heklim-

men. :\1ett't'n als de vader weg IS, kOlllt
et'n tweeling binnen. Het is onmiddellijk
een echte crèche. De kinderen lijn duide-
lijk hlij om elkaar en Eileen te zIen. En
ook deze tweeling duikt meteen op het
speelgoed. Boekjes, Duplo, kralen, pop-
pen, blokken. Eileen I.egt dat 7.1,'nu eerst
zelf e\"l:n gaat koffie drinken. lIet eerste
kwartÎer zijn dl' kindl,'rl,'n zo druk bl,'zig,
{lat is eigenlijk het enige lTloment dat ze
rust hedt. Op een ander IlHlJlll'nt komt
I.t' nier aan koffie toe. En dat klopt, merk
ik in dl' loop van de odnenJ.

N,ld,1t hl't la,ltste kind is binnengekomen
en Eileen haar koffie op heeft, begint 'het
programma'. Steeds is er wel eell kind
dat verschoond moet worden, veters ge-
strikt, even geholpen lTlet een pop, dat
geslajl;en is en getroost moet worden. En
dan zorgt Eileen ook steeds weer dat er
iets gezamenlijks gebeurt. Op deze zon-
nige o.:!ltend zet EillTn dl' \'ijf kindertjes
van twet' aan het schilderen. Ze krijgen
allem,l<l1t'en schort voor en grote kwas-
ten en een bordje met een paar kleuren,
Ze maken samen l'en grote tekening.
Eill'en tekent een grote vogel en de kinde-
ren kleurcn hem in. Het is eell groot suc-
ces .. , dat slechts tien minuten duurt.
D,larna ruimt ze een kwartier lang op.
Eileetl: 'Kinderen van twel' ht'hhcn Ilog
maar zo'n korte sp,ulIlingshoog. Ik vond
nu al dat ze het I,mg volhielden.'

Eileen g,lat nooit rl,lar buiten Tllet de
kinderen. 'Ik vind het teveel risico om in
mijn centje met vijf kinderen naar buiten
te gaan. En er zijn twee ouderparen die
ons h,1lkon eng vinden. Dus cl<larom laat

ik de kinderl'n Jaar ook niet
op spelen. Dat vind ik wel

I-ammer. Demi spel'!t wel al-een up het balkon.'
~adat alle kinderen punctu-
eel zijn opgehaald en Demi
doodmoe in SIa,lP is gerold
vraag ik Eiken hoc hl'[ con-
tact lllet dl' ouders van de
kind{'ren verloopt. 'Dat g,l,lt
uitstekend. Ze komen de kin-
deren altijd stipt op tijd bren-
gt'1l en halen. Dat is heel fijn,
\'\"e wisselen ook best veel uit
over de kinderen. Ik zie ze
natuurlijk ook vt'el. Drie van
de vier komen vijf ochtenden
van half negen tot half een
hier. De \'ierde komt drie
ochtl'llden. Dat is veel. Dan
leer Je elkaar gonl kennen
hoor. De ouders willen ook
graag van mij weten hoc hun
kind nch hier gnlraagt. Ik
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schrijf wel eens wat op voor de ouders.
leder kind heeft een schriftje.
Bijvoorbeeld: Tessa heeft vanochtend
niks gedronken. Of: Niko heeft ruzie ge-
had met Demi, maar ze hebben het heel
lief goed gemaakt. Dat soort dingen. Ik
schrijf niet altijd hoor. Maar de ouders
vinden dat hartstikke leuk!'

Zo'n kleine kleurergroep is natuurlijk
voor Demi heel leerzaam, vooral omdat
de wachtlijsten voor peuterspeelzalen zo
lang zijn. Eileen: 'En Demi is er echt al
sinds haar anderhalfsre helemaal aan toe
om met andere kinderen te spelen en te
vechten. Zij geniet van deze ochtenden.
Ik ook. Ik vind alle kinderen leuk. Dat
was niet meteen zo, maar de band is met
ieder kind na verloop van tijd gegroeid.
Dat is een fijn gevoel, dat ie relatie met
zo'n kind verandert. Ik vind het heerlijk
om te zien hoe ze van elkaar leren.'

Sabine Funneman

IK HOEF NIET ALLES ZELF TE REGELEN
Bij de sectie Infrastructuur, Ruimtelijk Ordening en Milieu van DOKL
werkt Kapitein Jos van GinkeI, vader van twee dochters. Als coördinator
van genoemde sectie werkt hij twee tot drie da~en per week op kantoor cn is
hij verder op stap in zijn regio Noord-en ZUid-Holland en Utrecht, bezig
met overleg over onderhoud-en nieuwbouwplannen van alles wat de land-
macht daar aan infrastructuur heeft. Als vader is hij nauw betrokken bij de
opvoeding van zijn dochtertjes: zo heeft hij bij de geboorte van de eerste ou-
derschapsverlof opgenomen en bezoekt hij regelmatig de bijeenkomsten van
het kinderdagverblijf. De ervaringen van Jos van GinkeI.

"Mijn vrouw werkt halve dagen en het
was voor haar duidelijk dat ze zou blij-
ven werken. Ik heb dat altijd roege-
juicht. Tijdens de eerste zwangerschap
hebben we bij beide werkgevers geïnfor-
meerd naar kinderopvang. De werkge-
ver van mijn vrouw gaf alleen een ver-
goeding, rerwi/'l de KL-regeling via
Humanitas vee meer voordelen bood.
Zo heb je prioriteir bij plaatsing, omdat
bedrijfsplaarsen gegarandeerde inkom-
sten bieden voor een kinderdagverblijf,
en bekijkt Humanitas of de opvang van
jouw keuze aan de criteria voldoet. Dat
is gerusTStellend en dat hoef je dan nier
allemaal zelf uit te zoeken.
De regeling is op papier flexibel en blijkt
dat in de prakrijk ook te zijn. Je hebt
maximale invloed op de keuze van een
crèche, de financiële afwikkeling gaat
goed en bij ons tweede kind werd tijde-
lijk een gastouder gezocht en gevonden
toen er nog geen plaats op de crèche
was.

We hebben bewust gekozen voor een
crèche en niet voor een gastouder-pro-
ject, omdat ze daar meer contact hebben
met andere kinderen en er meer moge-
lijkheden zijn wat betreft spelen en bege-
leiding. De kinderen gaan er twee en
halve dag per week heen en hebben het
erg naar hun zin. Prettig voor ons is de
feedback die wij als ouders krijgen. Je
hoort hoe je kinderen zich ontwikkelen

in relatie tot andere kinderen en wordt
soms heel voorzichtig ergens op gewe-
zen.

Ik geloof dat ik één van de eerste militai-
ren was die gebruik maakte van het ou-
derschapsverlof. Ouderschapsverlof is

een "recht", hetgeen nogal ongebruike-
lijk is in het militaire systeem. Mijn
baas, bij wie mijn rekest terecht kwam,
begreep eerst niet dat hij geen beslis-
singsbevoegdheid had. Achteraf vind ik
dat, omdat de andere 50% van je functie
niet ingevuld wordt, je werk er wel on-
der te lijden heeft. Dit neemt natuurlijk
niet weg dat ik enorm van het ouder-
schapsverlof heb genoten. Bij de geboor-
te van de tweede dochter heb ik geen
verlof meer opgenomen.

Een paar keer per jaar organiseert de
crèche themadagen over hetkenbare za-
ken bij de opvoeding. Zo hebben ze een
keer uiteen gezet hoc zij tegen hun op-
voedingstaak aankijken. Heel nuttig en
leerzaam.

De kinderen leren veel dingen op de
crèche: liedjes, spelletjes, knutselen. We
hebben een boekje met liedjes van de
crèche, dan kunnen we thuis ook zingen.
Ze krijgen vriendinnetjes en gaan naar
partijtjes. En als een kind er aan toe is
mag het meehelpen op de crèche. Er is
speciale aandacht voor jouw kind, want
er is genoeg begeleiding. Ze weigeren
ook kinderen als de groepen te groot
worden.

Hij het zoeken van een gastouder, wat
wij door tijdelijk plaatsgebrek op de
crèche moesten doen voor onze tweede,
ga je meer op je intuïtie af dan bij het
loeken van een crèche. Het moet maar
klikken. De consulente van Humanitas
is er dan bij en zorgt er voor dat er goede
vragen worden gesteld. Dat geeft dan
toch wat meer zekerheid.

Als alle KL-regelingen zo zouden wer-
ken als deze. zag het er goed uit voor de
KL en haar personeel!"

JM
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ALS IK VRIJKOM
Als ik vrijkum
ga ik iemand f'ragen
mi; aan te raken
heel voorzichtig graag
en lanKza"m
raak mt' aan
ik wil weer leren
Ime het leven t'oeit.

Ik bnt :tel'en jaar
door ,tiemand amtgeraclkt
:<;evenjaar lang
zunder aal/rakillg

eli ik weet nu
wat 'onamtraakbare'
beteke11t.

Niet totaal zonderaaltmkillg
ik kan de dinKm lellen
die ik voelde;

een: pUIsteIl

in het begin feffe woeste {'uisten
bcukeud ett beuknul
tot ik me gilletld herinner
la,a me gaan
laat me alsjeblieft gaalt
twee: handen
de eerste Ilier j,l<lY handen
iedere dag
zoeke1tde k/otJhanden
-anl/etl hoog, schoenen uit, benen uit elkaar-
pookhanden, methodisch, :;:;UJaar, onverschillig
alle eigel/beid wegt<l.Stend.

ik wil geen vuisten en handen
ik wil
weer aangeraakt WOrdl'll

el' aanraken
ik wil mi; weer levend L'oelen

tJ.'amu'er ik !,rijkom ...
wil ik zeggen
bier ben ik
raak me alsjeblieft aa'l.

Hugh Lewin, Zuid Atrib

•

UT..\l\ I~""JM"L
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Op 8 mei was het zover; ter herdenking van de vijfigstc viering van de bevrijding van Europa, werd het World
Libeny mcga-pop-spcktakel gehouden in Arnhem. 170 miljoen mensen in 30 landen waaronder Nederland, plus na-
tuurlijk de 80.000 toeschouwers op het terrein zelf, konden genieten van de muziek van grootheden zoals Joc
Cockcr, Wet Wet Wet, Cindy Lauper, Candy Duifer, Art Garfunkel en UB40.

.Oe brug
Toepasselijk was de locatie dak bij de
Joho rrostbrug in Arnhem gekozen.
Wam deze brug gold eventjes als hèt
symbool voor de bevrijding die voor een
flink deel van K"ederland pas na
de beruchte hongerwinter kwam,
voor de ver heTen tegenstand van
de Duitse bezt:tter in die laatste
dagen van Je oorlog en voor de
talloze offers die gebracht werden
door de geallieerde soldaten.
liet wervelende spektakel, dat
her midden hield tussen een
groots oPfezet theater en een
popfestiva werd aan elkaar ge-
praat door Walter Cronkire. Ook
dit was niet toevallig: de ver-
maarde Amerikaanse televisie-
presentator van CHS rolde des-
tijds met de eerste geallieerde
tanks bevrijd Europa door en
deed daar verslag van.

• Meer Thema's
Behalve de herdenking \'an 'Vijftig Jaar
lkvrijding' droeg het festival ook de the-
ma's 'StreveIl Naar Vrede' en 'Vrijheid
En Democratie In Zowel Heden Als
Toekomst'. Muzikaal componist Abn
Parsons werd hierin bijgestaan door de
reeds eerder genoemde topartiesen en het
voltallige .\tetropole Orkest en een koor.
Overdag zouden ook Loïs I.ane, 2

Brothers on the First Floor, Bert
Heerink, Rellé Froger en Marco Borsato
van 7.ichaf 7.Îngen. .\laar voor de verwe-
7.enlijking van de gigantische show vol
vuurwerk, waterfonteinen, ranks, zoek-
lichten, boten en hclicoprcrs, was de me-

dewerking van de Landmacht en de
Luchtmacht gevraagd.

Adjud:lllr Ad Leijen, toen nog werk-
zaam bij de Sectie Communicatie van de
Iie Luchtmobiele Brigade vindt de pro-
fessionele en soepele manier waarop al-
les in gereedheid kwam nog steeds op-
merkelijk: 'Die Bühne kwam helemaal

uit Helgië en je zag dat ellorme podium
per dag gewoon de lucht in groeien. De
werksfeer was opperbesr, ik heb met
verbazing staan kijken naar ouwe knar-
ren die ner zo hard renden en sjouwden
als de jongere knapen. Grappig was

trouwem dat de Nederlandse
trucks keurig recht stonden en
de trucks uit België schots en
scheef. Het waren overigens
burgers hoor', vergoelijkt hij.

• Medewerking Leger
De drie hoofdthema's ~'an het
spektakel werden ondersteund
door middel van 'live' acrie en
een flinke dosis speciale effec-
ten. De hoeveelheid aan mate-
rieel dat werd ingezet, is zonder
meer gigantisch te noemen. Een
geluidsinstallatie van 1 miljoen
watt bijvoorbeeld, en een laser-
lichrshow op diverse, 50 meter
hoge lichtinstallatietorens en
op pontons waren rond de
John Frostbrug gepropt.

Helicopters cirkelden dreigend door de
lucht, en op de Rijn trokken speedboats
rondjes ('Jl waren waterkanonnen actief.
Tientallen ~oldaten, manschappen van
het l1e oataljon, parachutespringers en
figuranten vormden een belangrijk on-
derdeel van de show, en zorgden samen
met de optredens \'an de aniesteJl voor
een indrukwekkend geheel.
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• Van een leicn dakje
Volgens adjudant Leijen ging het alle-
ma.ll \'an em kien dakje: "De prognoses
van dl' bezoekersaantallen werden op
een gegeven momellt hijgesteld, want de
voorverkoop kWJ.m toch wat trJ.ag op
gang. Dus werd besluten het terrein klei-
ner te maken door het podium meer
naar de hru~ toe te draaien . .'Vlaar dat
was wel goed voor het hele gebeuren.
:\'a het bijstellen van het podium, dich-
ter naar de brug wc, werd het publiek

nog meer dec1genoot van de
hele show. De hitte van de
explosies kon je voelen!'
Terugkijkend op het spekta-
kel is adjudant Leijen ook
over het mU7.ikale aanbod
wel teHeden: '\"Vat me opviel
was dat s'middags tijdens het
voorprogramma de grootste
namen het minst succes had-

den. Er waren l'en stel rappers of ZOiets,
nou die lllJ.akten zo'n brok herrie d,tt ze
bijna een f1uitconct'n kregen van het pu-
hliek. En toen, OlJl ongen'er 19.00 uur
kwamen er opeens zWJ.ailichten m dik-
ke limousines voorbij. Daar 7.aten Joe
Cocker en Walter Cronkite in.'
Zijn militaire kloffie heeft adjudJ.nt
Leijen enorm geholpen de hde show van
alle kanten te kunnen hekiiken. 'Ik
mocht eigenlijk alles, als ik mJ.J.r nie-
mand voor de voeten liep. En alles was
daardoor goed bert."ikhaar, dus ik hoef-
de niet naar slinkse wegen te zoeken om
iets te willen zien.'

• Prima samenwcrking
.'Vbar wat volgens adjudam Leijen tuch
de doorslag heeft gegeven was de samen-
werking tussen leger en organisatie: 'De
organisJ.tie vond tenslotte ook dat het
zonder medewerking vJ.n de Landmacht
en de Luchtmacht op deze manier nooit
mogelijk was geweest. 's Avonds ben ik
nog even -illegJ.J.I- de artiestentent in ge-
weest. Ik was als de dood om eruitge-
stuurd te worden als een kleine jongen.
Daar heb ik Joe Cocker nog zien staan.
Toen dacht ik, ~()h, dat zijn dus de men-
sen die 170 milioen toeschouwers aan
de buis hebben gekluisterd.'

Thco P'l)'muns

Op de john Frostbrug schoten de solda-
ten met FAL's en :\1AG's, hedendaagse
wapens van Belgische makelij, losse
flodders in het rond en denderden twee
uiterst moderne Leopard 2 tanks rond.
Voor die tanks werd als voorzorgsmaJ.t-
regel het hele stroomnet van de hrug on-
klaar gelllaakt, want als een antenne van
zo'n Leopard een stroom leiding had ge-
raakt, had dat nJ.Tllurlijk uiterst onaan-
gename gevolgen kunnen hebben voor
de t;lllkbenlJ.nningen. Ook de lucht-
macht was aanwezig JllN l'en :-.Jike-hat-

terij om het decor w n'alistisch mogdijk
te maken.
De zoeklichten die fdle sporen door de
avondludu trokken en zo een dramati-
sche tint aan het muziekspektakel gaven,
stamden overigens wel uit de Tweede
\';!ereldoorlog; 'Die zoeklichten waren
uit 1941 en die kwamen van een
Bc1gisch bedrijf. Van één zoeklicht was
de spiegel geharsten, maar ja, zei een
Belgische meneer tt."genme, hij wie moe-
ten we een nieuwe spiegc1 luIen?' mij-
mert adjudant I.eijen.

JE KON DE HITTE VAN DE
EXPLOSIES VOELEN

• We~r "andere" dingen voor
rode baretten
Volgens adjudant Leijen moesten de
manschappen van de Alpha compagnie
wd een beetje overgehaald wordt'n om
cr aan mee te doen, want die waren het
beu om telkens Illaar andere dingen te
doen, een logisch gevolg van het feit dat
de Rode Barenen in het speerpunt liggen
van de wervende publiciteit van het le-
ger. 'De regisseur die verantwoordelijk
was voor het onderdeel show, dus niet
Alan Parsons, heeft toen de manschap-
pen alles in e('n half uur tijd uitgelegd.
Hij was w goed in het l'enelkn in hoe
hij het zag dat de manschappen ervoor
gewonnen werden.'
Dat het kger werd gevraagd door de or-
ganisatie, was eigenlijk een logische stap
vindt adjudant Leijm, want
"zoek maar eens zo'n 150 wer-
kende geweren, en 150 bur-
gers met een wapenvergUIl-
ninJ..\. Wa.lr h,lal je die van-
dJ.an? IhJ.r komt nog hij d.u
het veel te veel rompslomp
zou zijn om alles authentiek te
doen. Er f1jd('n op dit moment
nog maar twee ShertlMn tanks
uit de Tweede Wereldoorlog rond in
Nederland en waar hJ.al je l{weel unI-
formen uit die tijd vandaan?'

• Alles uit de kast
Daarom werd besloten J.Ues in em l~i-
gentijds ja~je te gieten. Op het terrein Lt-
gen bijvoorhecld zeskantpbten, lIlaM
dan wel meteen de hele lands voorraad.
'Atles wat we hadden IS daar neergelegd.
Alle depots v..aren leeggehaald' gnuift
adjudant Leijen.

De medewerking van het leger voor het
showonJcrJeci kwam weliswaar ge-
makkelijk tot stand. maar gebeurde op
het laatste nippertje, aldus Lcijen. "Hef
bataljon dat heeft meegedaan is pas in
het laatste stadium gevraagd, deze club
was op Je oefening 'Wildflecke' in
Duitsland en zou eigenlijk doorg,Mll
naar een andere oefening. ~taar ja, vind
maar eens op het laatste moment een
eenheid die het zou kunnen doen qua lo-
gistiek. Bovendien moest de eenheid
goed ingespeeld zijn en t()(:h wcl over
enig acteerwerk bcschikkl'l1 en ook 1.clf-
vertrouwen uitstralen,'
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'T ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN ....

--
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De bijbel is geen handboek 'lOOT demo-
cratie en vrijheid. maar de Tien
Geboden zouden aangevuld kunnen
worden:
U zult inbrekers nier doodschieten;
U zult niet voor eigen rechu'r spelen;
U zult niet voor de doodstraf zijn;
U wit andere bevolkingsgroepen nier
haten;
U wit andere mensen niet treiteren of
discrimineren;
U zult medepassagiers niet storen met
lekkende koptelefoons.

Is her l'en democratie waar cluhs mogen
bestaan die in een soort nazi-uniformen
ageren tegen joden, zwarten, buitenlan-
ders? Is de VS wcl een democratie waar
de Ku Klux Klan geweld tegen zwanen
mag propageren; waar Neo-Nazis de
haar tegen joden mogen propageren en
waar de John Rirch Society en andere
organisaries het leven onmogelijk willen
maken voor communisme, socialisme,
hum.misl1le en atheisme? Is het echt de-
mocratisch om haar-clubs alle ruimte re
geven? Hebhen hun slachroffers niet her
recht gevrijwaard te worden van de haar
die bedreigend Îs?

Karel Roskam

Ik wt'et niet zo goed \var democratie en
vrijheid precies inhouden .• \laar ik kan
de doodstraf er in elk geval niet mee rij-
mt'll. De doodstraf zou verboden moe-
ten wordt'n. En her lijkt me huiten kijf
dat discriminatie en racisme ook niets
met democratie te maken hebben. Ook
dar zou verboden moeten worden. En
als we dan toch bezig zijn, mogen die
lekkende koprelefoons ook besr in de
ban.

straf in te voeren? Is het normaal dat in
een democratie burgers vuurwapens mo-
gen gebruiken om inbrekers neer te
so.:hieten?

o

SommIge Amerikanen, die zichzelf
demotraat noemen, houden er ook in
hun binnenlandse politiek rafe opvattin-
gen op na. Er zijn in Amerika zelfs men-
sen die vinden dat anderen her recht op
leven verliezm als zij abortus plegen.
Deze aanh.lngers van de Pro-Life bewe-
ging eisen het n:cht op om voorsranders
van abortus te dmlen uit eerbied voor
het Leven. Andere extreem-rechtse
Amerikanen vinden de Amerikaanse
regering te links en eisen daarom het
recht op om bomaanslagen te plegen.
ook al komen daar (Oklahoma) tiental-
len kleurers bij om.
\\'at is Democrarie eigenlijk? De eenpar-
rij-democratie heeft afgedaan - de com-
munistische regeringen bleken cco fiasco
en in veel Afrikaanse bnden heefr de in-
ternationale druk ook geleid tut de vor-
ming van meer partijen. ~1aar wordt een
land vam.elf een democratie als er llIaar
mecr partijen aan de verkiezingen deel-
nt"men? Als die verkiezingen worden ge-
wonneTl door geknoei en corruptie? Is
het wel eeTl democratie dat (na eerlijke
verkiezingen met mct'r partijen) de
meerderheid van 50% + 1 de regering
vormt? En als zo'n democratische rege-
ring dan beslist om een ander land aan
te vallen? I~ het democratie als t'en meer-
derheidsregering besluit om de dood-

En ik weet ook nooit zo goed waar
Vrijheid bt'gint en ophoudt. Omdat
'mijn' vrijheid kan botsen met die van
een ander. Ik mag in de trein op mijn
walkman naar mu7.Îek luisreren, maar
als mijn koptelefoon lekt, dan wordt
mijn bas-gedreull een hinderlijke in-
breuk op de vrijheid van anderen.
Vrijheid kan dus nier onbeperkt zijn.

De Amerikaan Val i\.L was een aardige
collega op Je school in Nigeria. Hij had
zich begin iaren 60 opgegeven voor het
Peace Corps, wals zovele idealistische,
Amerikaanse jongeren. Val deed geen
kip kwaad. maar we kregen wel ruzie
over wapenbezit. Er kw.10len in ons
Nigeriaanse binnenland roofovervallen
voor op de huizen van buitenlandse leer-
krachten. Val schafte zich een pistool
aan: "Als zo'n kerel het waagt hier in te
breken, schiet ik hem dood!" Ik pro-
beerde mijn huisgenoot ervan re overtui-
gen, dat, tegenover ons recht op bezit,
ook het recht op leven staar van 1,clfseen
inbreker. Val W3S niet te H:rmurwCIl: in
het Democratische, Vrije Amerika, het
"land of the free, home of the brave"
mag de burger zijn eigendom md de wa-
pens verdedigen. Ik weet niet zo goed
war democratie is, maar het betekent in
elk geval niet dar je eigen rechter mag
spelen en dar je inbrekers mag neerschie-
ten.

Luer (in 1964) kreeg ik ruzie met hem
over de Amerikaanse buitenlandse poli-
tiek. Volgens de liberale Amerikaan Val
had zijn regering het rt'cht om Cuba vi,l
een economische wur~reep te dwingen
het voorbeeld van de Amerikaanse
Democratie te vol~en. En hij vond het
normaal dat de VS via militaire inmen-
ging Vietnam wilden dwingen het \'OOT-

beeld van de Amerikaanse Democratie te
volgen. En veel democratische Ameri-
kanen vonden ht,t tert'cht, dat hun rege-
ring het Vietnamese vnlk liet bombarde-
ren om het te redden voor de democratie.
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De hOlltsllijm:r ./.m het w,'rk. j<llll'<lri 1925
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FRANS MASEREEL

'bezeten kunstenaar èn humanist-pacifist'
"In de catalogus van Hotel Drouot voor de Parijse veiling van zijn archief en
correspondemie in 1984 wordt Fmns Masereel 'schilder, houtsnijder en hu-
manist' genoemd, en dat zou hem ongetwijfeld heter hebben hevallen dan de
collectie etiketten waarmee hij in de loop van zijn leven is bedacht: van 'ex-
pressionistisch idealist' tot 'romantisch realist' en 'romantisch expressio-
nist'; van 'burgerlijk pacifist' tot 'beeldagitator in joods-marxistische
dienst'- zijn 'eretitel' in het Duitsland van de jaren dertig."
Zo hegint de Belgische germanist Joris van Parys (geh. 1944 en werkzaam
als vertaler bij de Europese Ministerraad) het voorwoord van zijillijvige bio-
grafie over de grootste Vlaamse graficus van deze eeuw. In een vraaggesprek
met het dagblad De Morgen zci hij te willen bereiken met zijn hoek" ... dat
duidelijk wordt dat de man een bezeten kunstenaar èn een bezeten huma.
nist-pacifist was. Dat hij in bepaalde periodes van zijn leven, zoals tijdens de
Eerste Wereldoorlog in Genève en in de jaren dertig in de ;1mifascistÎsehe he-
weging, zijn werk gebruikte in die strijd voor humanistische en pacifistische
waarden. ( ... ) Zijn werk en zijn persoonlijkheid zijn niet los te zien van alles
wat zich in die bijna honderd jaar Europese cultuur~eschiedenis heeft voor-
gedaan. Als hij zich, zoals zoveel kunstenaars, in zijn atelier had opgesloten
dan was i\-1asereel Maserecl niet geweest. Zijn belang is onlosmakelijk ver-
honden met zijn engagement. Zo simpel is dat."

• Anarchistische idealen
Op wie en wat was de kunst van
:v1as('reel betrokken en hoe ontstond dat
engagement? Voor een antwoord op de
eerste vraag hoef je allt"t"ll lllaar naar
zijn, zeer 'kesharc', werk te kijken. Hoc
werd hir zo gegrepen door die schriJnen-
de maatst:happdijke ongcreo.:htigheid?
hans ;\las('red wordt gehoren op 30 ju-
li 1S89 in Villa St. Christophe op de
h'edijk in Blankenhcrge. Hij is de eerste
zoon van een Vl;lams, maar verfranst
hougeois-et:htpaar uit Gent. Voorpagi-

De I'erliefdell
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nanicuws van de BeI!-\lsche kranten in
die dagen is het parlementaire debat
over de kinderarheid in kolenmijnen,
steen!-\roevclI en fabrieken. \tIaar ved
zal daarvan niet te merken zijn geweest
in het herenhuis van het t:onservatief k;l-
tholieke renteniersgezinnetic in het vis-
sersdorpje Bbnkenberge, dat 's zomers
uitgroeide tot een mondaine badplaats
voor (tc gegoede burgerij. Begin 1H94
verhuist het gezin -inmiddels uitgehreid
met hroer Rohert en zuster :\brie-
Louise- terug naar Cent en nog datzelf-
de jaar overliidt de vader op 47-j<lrige
leeftijd. Ik jonge weduwe Louise her-
trouwt in 1897 op haar 28ste met de
vrouwenarts Louis Lava, zoon van een
Westvlaamse vbsfahrikanr die Rous-
seau en Marx las. Als kind ziet Frans in
de Gentse straten d;lgelijks em naamlo-
ze massa mensen voorbijtrekken naar de
spinnerijen en weverijen, waar I.e van
zes uur 's ochtends tot zeven uur 's
avonds werken voor een hongerloon.
Onk zal hij l;lter vertellen •...ik herinner
me nog de Transva;llse oorlog, die een
sterke indruk op mij maakte. Hoe oud
was ik dan? tien, tW;lalf jaar, dertien
misschien? Op dat moment begon ik Te-
keningen te maken, kindertekeningen
gewis, tegen de oorlog en sindsdien denk
ik dat ik zeer anti-oorlogsgezind ben ge-
hieven.' (citaat uit de kunsthistorist:he
inleiding van de Antwerpse humanist
Roger Avermate bij het monumentale
hoek met reproduktics dat enkele jaren
na Masereds dood, in AVlgnon op J ja-
nuari 1972, bij Je Arheidt"rspers ver-
scheen; FoS,) En via zijn progressief lihe-
rak. stiefvader l.ava en diens vrijden-
kersfamilie komt Frans al jong in Olll-

De kliS, /)(Jlltsllede 1'124

tact m(.t de anarchistische ide;llen vall
o.a. Walter Crane, William ;'\lorris en
Pett"r Kroporkin. Hij loopt d;ln ook mee
in de grote demonstraties van die j;lren,
\oor algemeen stemredn en tegen kin-
derarheid. Het zal allemaal weldra in
zijn krachtigt" houtsneden te zien zijn.

• Anti-oorlogsprenten
Na het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog adviseert l.ijn stiefvader
hem' om niet in België te blijven: 'Lava



vindt dat hij niet zijn hele leven kinderen
ter \vcrcld heeft helpen hrengen om nu tC
moeten meemaken dat zijn z(){ms naaf
{je slachtbank worden geleid: ;\Iasereel
gaat eerst naar Parijs, waar hij al eerder
bevriend was geraakt met de anaf(,:hisri-
sehe hoofdredacteur Hrnri GuilhcJux,
die als germanist ook gedichrt'n van de
longe Srcfan Zwelg h.10 vefta.lld. Via
Guilbeaux zullen ook ,\lascrccls levens-
lange vriendschappen ontstaan met
Zwcig en Rornain Rolbnd, die in 1916
de ;\lohelprijs voor literatuur kreeg voor
zijn tiendelige roman Jean Chriscophe.
(De correspondenties van en met
Rolland, Zweig en F~1's latere schatrij-
ke mecenas Gcorg Rcinharr uit
\Xrimenhur vormden overigens voor
biograaf loris van Parys de m{'cst be-
langrijke bronnm bij zijn zeven jaar du-
rende an:hievenonderzoek,)
In 1915 vertrekken Guilbeaux en later
ook :\1asereel naar Genève, waar ze als
Hiiwilligers gaan werken hij her krijss-
gevangenenhun'au van her InrernatlU-
na Ie Rode Krnis. Hier leert F.:\l de ar-
moede aan den lijve kennen. wanneer hij
mer bijbaamjes als kelner zichzelf, zijn
Hiendin en laTere HOUW Pauline
Thomas en haar dochter I'aule moet on-
derhouden, Dagelijks geconfronteerd

/'ellsee/tekell ins: nit 'Destills ' /9.j. J
~

met de menselijke ellende van repatrian-
ten en krijgsgevangenen stort hij zich
\'erbeten in de pacifistische actie. uiter-
aard vooral op zijn manier, door te teke-
nell: "!\liliTaristen en nationalisten. kolo-
nialiSTen en oorlogs-indusrriëlen, alle-
maal komen ze op de voorpagina van La
Feuille aan de heun.' D,lt gebeurt ook
hewuST in em blad voor de .lrbeidershe-
volking, want :\lasereel wilde nooit eti.
te-kunst maken, 'Een schilderij verko-
pen: prima, maar dat verdwijnt wel in
een collectie of in het huis van de em of
andere man, en daarmee is het afgclo-

I)en. Een hegrafenls eerstt> klas eigt>n-
ijk.,. Ik heh voor de houtsnede gekozen
omdat ik daarmee een groot puhliek kan
hereiken,'

• Onafhankelijk
Rijk worden van zijn kunst was dus uuk
nooit aan de orde, t'venmin als het 'ple-
zieren' van bepaalde mensen of groepen,
want de onafhankelijke en antidogmari-
"che :vlasereel stond even afwijzend te-
genover politieke partijen als tegenover
georganiseerde kunsdwwegingt>n als da-
daïsten, surrealisten, kubisten of futuris-
ten. Dat werd hem niet altijd in dank af.
genomen, zelfs soms niet door z'n beste

Zel{portrl'f, houtsnede, In.!

vrienden die volgens Van Parys in 1933,
het jaar dat ook FM's werk in Berlijn op
de hrandstapel werd gt>gooid. ongewild
uiT elkaar dn>igen te groeien: '~let
Rollands radicale kell1e voor ~l()skou
heeft ~1:lsereel evenveel moeite als meT
Zweij.;s aarzelende houding tegenover
Berlijn en Rome.' Ook leverde hd, poli-
tiek gezien, wel eens wat dubbelzinnige
situaTies op, bijvoorbeeld met hetrek-
kin~ tor zijn bezoeken aan Rusland en
China, alsook dichter bij huis:
":\lerkwaardig genoeg blijft ~1aserecl in
de jaren vijfti~ -in volle koude oorlog-
zowel in her 'burgerlijke' als in het 'so-
cialistische' Duitsl:lnd respect afdwin-
gen, In de BRD als humanistisch en pa.
cifistisch kunstenaar, in de DDR op de
eerSTeplaats als revolutionair verdediger
van het prolcrariaar.,."

• Religieus humanist
Hoc :\lasen'el die humanistisch'pacifis-
tische levenshouding daadwerkdiik in
praktijk bracht wordt no~ eens duidelijk
aangeToond door zijn aanvaarding van
t'en leraarsbenoeming op 1 mei 1947
aan de nieuw opgerichte So.:hule für
Kunst und Handwerk in SaMbrücken
aan de Frans-DuiTse grens. Van Parys:
""Bereid zijn om als internationaal be-
kend antifascist vlak na de oorloj.; leraar
te worden aan een Duitse school, is een
gehaar van verzoening waarvoor de
Saarlandse minister-president hem n'er-
Tig jaar later nog altijd dankbaar zal
zijn: "Duitsers werden toen voor bijna
100% geïdemificeerd met de nazi's. En
daarom was het optreden van de grote
figuur Frans ~1asered in Duitstalig ge-
bied ... een daad van grote politieke hete-
kenis.'''
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Hou/:;1tl'dell uil dl' D/litse editie I'all De (Jude 1111111 ('11 de zee

Fr,mk SjJoeistra

van de naar Parijs uitgeweken Alfred
.Berlin Alexanderplat7.' l)öhlin.
.\lede hierdoor ma~ duidelijk zijn dat
Van !'arvs' boek veel meer is dan een
biografie" van \lasereel, maar door z.ijn
talloze dwarS\'erhindingen ell ~rondjge
documentatie een behartenswaardige
bijdrage levert aan de Europese cultuur-
geschiedenis van deze eeuw.

Joris van Parys: Milseree!, 1'1'11biografie,
Houtekiet-Alltwepettide Prunt-Haam,
199.5.448 blz. geïll, geb. f 75,=,

Caesar, Baudebire's Fkurs du mal.
Herman T tlr1incks verzameld toneel-
werk, Stijn Streu\"c1s' De Vlascha,lrd,
GarCÎa i.orca's Bloedbruiloft, De
Cmters UIenspiegel ('die hem meer leer-
de over mens en maatsch,lppij dan
.\larx'), de Duitse verralin~ van
Hemin~way's Tht, old man and the sea,
diverse werken van Stetan Zweig en
Rnmain Rolland, natuurlijk Erasrnus'
Lof der zotheid ( 'omdat niemand neter
dan de 16de-eeuwse humanist de waan-
zin heeft gehekeld die de mensen telkens
wetT in de meest rampzalige situaties
st()rt'), ma,lr ook de Royersha llade (over
lIider, C.öring en Goehbels in 1940!)

• Boekillustraties
Nit,t toevallig valt hier de naam van de
grote Amerikaanse dichter die zo mtens
geloofde in de fundamentele goedheid
van de mens en die doot E\l zeer werd
hewonderd. Bijna vanzelfsprekend illus-
treerde hij dan (Jok et'n aantal gedichten
uit de 'I.eavt,s of grass' van \Y;'hitman in
een Franse vertaling. Dat nrengt mij tot
slor van dit beknopte artikel - waarin
noodgedwongen (te) veel onderwerpt'l1
uit Van Parys' rijke biografie onaange-
roerd moesten blijven - hij een korte op-
somming van wat voor mij rot het mooi-
ste, maar bij veel mensen minder beken-
de, deel van .\laserecls werk behoort:
zijn hoek illustraties.
Een greep uit vek: Shakespeare's Julius

/lommaKI.' aall Uf<'I1:;/Jiege!

Boeiend zijn een aantal schijnbare tegen-
stellingen in L\1's levensloop: katholie-
ke opvoeding in zijn vroege kinderjaren,
socialistische en anarchistische idealen
al spoedig daarna, een le\<enslange fixa-
tie op het nijhelse lijdensverhaal, maar
ook een duidelijk ongodsdienstige le-
venshouding. Hij praat erover mer zijn
vriend, de Vlaamse cineast rtans Buyens
in 1968 in één van diens vier documen-
raire films over .'vlasereel. "\'{'anneer
Buyens hem vraagt hoe zijn ongodsdien-
stigheid te rijmen is met het opvallend
groot aantal religieus geïnspireerde wer-
ken in zijn oeuvre, verwijst hij naar zijn
geloof in de absolute, 'goddelijke' waar-
de van elk levend wezen, zijn overtui-
ging dat alles zijn unieke pbats in de na-
ruur heeft. De veldbloem die hij terlo.ops
als voorbeeld noemr, hennnert onwdle-
keurig aan de grashalm die Walt
Whitnun niet geringer achtte dan de
loop van de sterren,., ..
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ZIELZORG VOOR EEN AALMOES

Zouder
de muut
is ook
het Kruis
waardeloos.

Ward RuysU"ck, 1961

De 9-meÎ-bricf van Drs. Jan C.
Gmelich Meijling aan de Voorzitters
van de Eerste en Tweede kamer om-
trent het onderwerp "doelmatig-
heidsoperatie" heeft heel wat tumult
teweeg gebracht. Hij heeft de be-
doelde doelmatigheid danig in de
war doen lopen. De 9 pagina's heb-
ben nÎet alleen de actief dienende
militair een extra domper bezorgd,
maar ook degenen, die voor deze ac-
tieve militair het luisterend oor moe-
tcn zijn. Ook zij krijgen een "bezui-
nigingsopdracht" te slikken. Juist nu
ze zo hard nodig zijn.R':loJdsm,m illllitulldillgsgrbied

In goed 134 woorden laat Drs. Jan op
pagina 9 weten dat hij en zijn companen
de geestelijke verzorging voor 10 mil-
joen wil laten bezuinigen. Dat is natuur-
lijk niet nieuw, de 4-novcmher-brief van
zijn chef, Or. Ir. Joris, gaf het al aan.
,\-'iaar Drs. Jan koppelt het aan het ver-
kleinen van de krijgsmacht en denkt dat
daardoor het aantal GV.ers uiteindelijk
over 5 jaar tot 144 teruggebracht kan
zijn. Er wordt niet ingezien dat de Taak
en werkzaamheden van de krijgsmacht
nu en zeker in 2000, totaal .mdcrs zijn
dan ze waren voordat de bcrw.:hte muur
viel. Vanaf 1990 zijn er meer militairen
buiten Nederland. op andere continen-
ten en onder totaal andere omstandighe-
den, re werk gesteld dan gedurende de
30 jaar daarvoor. Hef oefenlcger is nu
een krijgsleger geworden met een stij-
gende werklast voor de GV -ers.
I~et zou doelmatiger zijn hier eens aan te
denken en dan voor dit gegeven een juis-
te invulling re vinden.

(nr. 565, 1913) met de titel "De
Vlootpredikant" . Hierin wordt de
Kapitein-Luitenant ter Zee C.]. van der
Ilegge Spies, lid van het Hoofdhestuur
van de Nationale Christelijke Officiers-
vereniging, aangehaald. Hi/' noemde de
aanstelling van Vlootpre( ikanten .....
een opleving v<lnden Christus, maar bij
de :\1arine was van wik reveil nog wei-
nig te merken. Of de benoemde predi-
kant veel succes zal hebben van zijn
hoogst loffelijk volhardend pogen,
llleenen wij te mogen betwijfelen."
Aldus de KptLtZ.
AI met al kan ik me ook nog herinneren
de toezegging van een Staatssecretaris
van Defensie (Stasdef) aan de Vaste 2e
Kamercommissie voor Defensie waarin
hij aankondigde een oplossing te willen
zoeken voor het prohleem V,I11 de verde~
ling van de Geestelijke Verzorging in de
krijgsmacht. Dat is tot op heden nog niet
echt gebeurd. Erger, nu dient er een stap
te worden rerug gezet. Terug in de tijd ...!
Op grond van de Prioriteitennota (janu-

ari 1993) moest de CV fot 1998 15%
korten op haar hegroting. Hier komt
dan nu de 10 miljoen bovenop. Waar de
STasdef dat vandaan wil halen wordt, al-
thans in de brief van 9 mei, niet aange-
geven. Bij navraag blijkt dat dit voor een
groot deel salariskosten zullen zijn. De
salariskosten van de nu ruim 200
Aaltnoezeniers, Dominees, Huma-
nistisch Raadslieden en Rabbijnen,
(Moeftie's en Pandits zijn cr nog niet)
bedragen jaarlijks zo'n 22 miljoen.
Daar kan hel [Ofale bezuinigingsbedrag
dus niet vanaf. Blijft over de bijkomende
kosten zoals gebouwen, administratie-
reis-. verhliif-, verzorgings- en vormings-
kosten. Indien Defensie deze fOtale kos-
ten nu eens duidelijk in beeld brengt dan
kan er gekeken worden \vaar er op dat
gehied doeltreffender en dus zuiniger ge-
werkt kan worden. Het simpel korten
op het aantal GV-ers (personeelskorting
en rangsverlaging zijn În bij Defensie) is
de slechtste oplossing die de doelmatig-
heidsgoeroc kan bedenken.

• Afhankelijk zijn van ...
Drs. Jan geefr wel aan dat hij de
Geestelijke Verzorging van groot belang
vindt maar in hetzelfde stukje van 134
woorden stelt hij dat de krijgsmacht het
met minder GV-ers af kan. Hij gaat er-
van uit, zonder dit te melden, dat cr wel
anderen zijn die het werk van de CV-er
kunnen doen. Ze worden nu al bijge-
staan door maatschappelijk werkenden
en psychologen. Hij voert na deze twee
functionarissen het woord "enz." in,
waar hij, hij navraag, doktoren, be-
drijfssociologen en nog waf van deze
hoogopgeleide Defensiemedewerkers
mee bedoelt. Hiermee laat de voormalig
Zeeofficier en Rurgervader van Den
Helder al lien dat hij het wezen van de
GV niet door heeft. De GV-ers zijn niet
in dienst van Defensie maar werken na-
mens de zendende instantie. De andere
hulpverleners staan op de lijst van de
militaire hiran:hie en zijn "an sich" af-
hankelijk van defensie.
Dele aanname omtrent de opvatting van
de voormalig Zeeofficier, doet me den-
ken aan een passage uit "'Het Anker"
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• Niet alleen VN-missies ...
De CV-ers lopl'n. zowel bij de VN-mis-
sies als hij de reorganisatieacties l'n het
thuisfront. op hun tellell. Voor de val
van de muur bleef hun taak V00rl1:11llC-
lijk beperkt tot aanpasslIlgs- en heim-
wceprobk'lllcn van diemtplichtigen. lieT
.untal heroeps die mer 7.'n problemen
even langs de CV gingeIl, \\',1S [Jog te
overzien. Daarnaast zaten ze iJl de
SOCi,llc Hcgclcidings Commissie van het
onderdeel, waar gezamenlijk met de
"tDD, MGD, Personeelszorg en Je
Command.lnt werd doorgenomen welke
de problcl11t"ll W;lTen en hoc ze moesten
worden afgch.ll1dclJ (simpel gesteld). Bij
oplcîJingseenheden of parate troepen
was de werkdruk aanmerkelijk hOgl'T
Jan op depots of het Nationaal
Commando. Het aankn'll van cxrrCllle
gt'weld~t(lt'pa~~in~en lw:wrgde menIg
nadenkende militair toch wel, op zijn
minst, een raar gevoel. Daar moe~ten Je
CV-ers dan aan te pas komcn om niet
alleen CCIllUisterend oor te hicdcn maar
tevens en vooral ecn vertrouwensfunctie
te vervullen.

Het afsch,lffen van de dienstplicht (de
opkoll1~twet wordt voorlopig in de ijs-
kast gezet) en het daM bij te vormen be-
roepsleger geefr een grotc toename van
wcrkdruk. De gemiddeld hoger opgelei-
de dienstplichtigen gnen minder pro-
hlemen d;lll een heroepsleger met veel
la;lggeschoolJen van achttien en negen-
tien jaar. Dit heeft een toename \';\11
werk tor gevolg voor niet alleen de spre-
kende monden van de insTru>:teurs maar
ook voor de luisterende oren van de CV-
ers. Dat werk kan Joor geen comman-
dant worden overgenomen, om Je
doodeenvoudige reden dat de vcrhou-
ding meerdere - mindere dit niet toelaat.
Natuurlijk zijn er Commandanten die

Eell lII;:riif/"lIdl' gcih'lIrlellis
I'oor de militair ::elf
;'I' ::ijn (<lmilie
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hun ondergöchikten uit de purce halen,
maar Jan alleen hij zaken dil' op een an-
Jer vLtk hggen,

• Veteranen GV-er. ..
Oorlog verioeJert t'n de oorlogvoeren-
den verloederen mee. Iht verloederen
valt voor hen die ver van het front af zit-
ten wel mee, maar hij die er midden in
zit, is letterlijk en figuurlijk Je klos. De
Franse filosoof Emmanuel Levinas stel-
Jt' al dat, wJra je Je ander (vijand,
sladuoffet, gemartelde, hongerende-) in
de ogen kijkt je al het rokken wordt en je
je \'erantwoordelijk vodt VOlltde ander.
Althans je gevoel zegt dat dat toch niet
kan doorgaan, dat geweld, Jat onrecht,
die honger. Voor je gevoel hen je hier
mede veramwoordelijk voor, jt' wilt er
wat aan Jm'n ... ! ,\Iaar ttat kan niet, het
is in strijd met ie opdracht, het bezorgt je
(fysieke) prohle-men, ie Joet het nier. liet
niet Joen bezorgt je echter psychische
probklllen. Voorheeldell te over. En
da,lr heb je nu JUiSt GV-ers voor no-
dig ... ! Dan heb je behlllg bij een 7_ielwr-
ger, een vertrouwd lui~tt'rend oor.
:-.Ju grote Jelen van ons defensieperso-
ned vaker en regelmatiger in zulke situ-
aties komen te verkeren, kan dit '"mee-
lll,lken n het beste maar ook het slechtste
uit Je mens naar boven halen. Oorlog
verloedert ... Het kan uit de hand lopen!
En als je d'lIl op grond van een Jodm;l-
tigheidsoperatie Je C;V-ers bij Defensie
hebt wegbezuimgd, Jan gaat Jiezelfde
defensiemens er aan ondndoor. Dat is
doelmatig!! Het InJiëveriedell en de he-
dendaagse discussie laten zien dat een
groor aantal uitgezonden (dienstplich-
tig) militairen nog leven met een ernstige
en lan~durige n,lsleep die 45 tot SO jaar
nadien nog invloed op hun len:n heeft.
Zo erg zelfs dat men tot het instellen van
een "veteranen CV-cr" is overgegaan.
Ze hehhen hem nodig op grond van het
feit dat zij hem vroeger, to('n zij hem no-
dig hadden, niet konden krijgen. Hij

was er niet of er waren er te
weinig!!

llle-ns is sterk en harJ
maar kan ook zwak
en !;::evoelig zijn. De
medische en psycho-
logische keuring t'Il

selectie haalt dat cr
niet uit. Niemand keert
onveranderd terug van
een hedendaagse V:"-

missie. Zeker niet
van een Imssic
waar hij t'n zijn
rnede-1TlissÎegan-
gers onder oorlogs-

dreiging hebben
moeten fUlll:rioneren. En

dan dat frustrerende niets
mogl'n doen d,lIl ,111een
maar Tllekijken, rapporteren

of humanitaire hulp verle-
nen. Alsof it' daar een leger

voor nodig heht. leder die Jit mee-
maakt wordt met z'n neus op de

hedend,lagse levensvragen ge-
drukt. Zij/hij wordt er ont-

vankelijker voor, ze kun-

nen het niet wegdnngen, lbar op die
eenzame post. Dan Zie je tlllgza;lllllllaar
zeker verharding en afsrumplllg opko-
men. D,lar zijn de CV-ers voor, een luÎ-
sterend oor, een vertrouwensfun..:tie
waar Ie alles eens goed van w af kum
zetten zondl'r Jat het genllgen hedt.
Ook het thllisfrom ontkomt niet ,un de
uitwerking van de uitzending.
LuitemlJlt-Gem'raal Couzy heeft toege-
gevt'll dat hij zich op die uitwerking
heeft \'erkeken. "Relaties kunnen zich
verJiepen voor, tijdens en na de uitzen-
ding, maar ze kunnen ook stuklopen.~
"",lensen aan wie je het eerst niet ziet
gaan na een jaar alsnog disfunctioneren.
Daar doet geen Commandant iets aan,
de goeJe nit,t t(' na gesproken. Daar zijn
o.a. de CV-ers voor noJig. Liefst vóór-
dat de pl'rsoon ruraal stuk loopt tijdens
7.ljn functioneren in eell V!'-missie, Het
ga,u hier niet allecn om el'n luistt'Teml
oor maM \'oor,1I om de vertrOll\\TnS-
functie van een CV-cr. De dokter of psy-
choloog is in e-crste instantie militair,
hoc ~ek dat ook klinkt. Zo:: spden een rol
hij de heoordeling van de ill7,ethaarho::id
en gen'chtswaarde van de militair.
Stellen nj d,lt do::militair bijvoorbeeld
onevenwichtig is. Jan is hij een risico-
fa.:ror. Kan hij daarJoor niet ingezt.t
worden, dan moet hij weg, het hek over!
Voor de krijg~lllacht telt hij niet meer,
voor de GV-ns des te mecr. De GV.cr
staat niet onder het go::zagvan Defensie
(al denken sommige CV-ers van wel)
maar werkt IUlTlens de zendende instan-
tie die de mens centraal stelt. Zij/hij is
geen militair. is er niet voor het militair
zijn of het le~er. Zij zijn cr voor de mens
in uniform.

• Geen rangen ...
Dat CV-ers (soms) wcl een unifurm dra-
gen zit hem in hct feit dat ze unifonn ge-
kleed "mogen" zijn. Ze behoren bij het
~eheel. Zeker bij missit.s zal het ook een
praktische invulling zijn. Een e;V-er in
een bont shirt en dito short tussen dl'
hloernetjespakken, stelt 7.Îch buiten de
groep waarvoor zij/hij cr juist dient te
zijn. Het he\"teemdt mij dan ook dat 011-

ze Drs. Jan in zijn 9 mei brief a;lnVO(Tt
dat hij het afschaffl'n van Je rangson-
derSl:heiJingstekens \'(lor lJe CV-ers
voorstaat. Toen Je HUlllanistische GV
h,lM (al jaren oude) standpunt omtrelH
het niet dragen van een uniform door
CV-ers als het niet nodig was mur voren
bracht, kreeg zij geen hand op elkaar.
Niet van de I)()lîtiek en niet van
Defensie. Fen uchtmacht Luitenant.
Kolonel dacht in die tijd zelfs dat ecn
CV-er ook een wapen moest dragt'n. De
Humanisrische GV-ers mocsten eigen-
lijk, volgens sommigen, dl' dl'fensieorga-
nisarie verlaten omJat l.ij dc uitgangs-
punten van het systeem niet konden Oll-
derschrijven.

\Vat hezielt deze l-elflle politiek om nu
~et di.~ inkrimpingsvoOTstel te komen.
\Vat 7.11nhaar he\veegrcJenen voor die
134 woorden in de doclmatigheidsbrief?
l)oelmatigheiJ bevordcrend???

I'ietcr F.W. de Jager



DEMOLillON MAN
Dcmolitioll Man is een futurIstische
knokfilm. waarin Sylvötcr Srallonc
alias granietharde poliee-cop John
Spanan en \'//esley Snires als de waan-
zinnige turho-criminee SimOll Phocnix
elkaar 110 minuten lang het leven zuur
maken.
Na een foutje" tijdens de arrestatie van
Simon Phoen!", waarbij een gcholl\v vol
gijzelaars de lucht ingaat, wordt het Je
autoriteiten veel te gortig. Ze zijn de
nietSOllZiende methodes w:l<lrmce
Spanan te werk gaat goed Z;1[. en dit
batste incident is de spreekwuordelijke
druppel. Invriezen luidt het devies. en
ontdooien als de straf cr opzit.

SYMBOLISCHE NAMEN
Na uit die ingenoren gevangenschap te
zijn ollnvaakt in Los Angcles in het jaar
2032, mag Sranan het verder opnemen
tegen Phoenix. En dat is eigenlijk ook de
reden dat Spartan weer de armen en he-
nen mag strekken: de toekomstige auto-
riteiten kunnen Phoenix, die ook ont-
dooid is, eenvoudig niet aan,
Het grappige is dat de namen van de he-
langrijkste personages al doordenkertjes
zijn: Spartan is een grimmige politie-
,lgem met Sp,lrtaanse manieren die maar
één doel kem, namelijk het [Otaal van de
aarde vegen van tegenstander I'hoenix,
Phoenix, was dat niet zo'n vogel die uit

de as ~'errees? Dat slaat
natuurlijk op het om-
waken uit het verplich-
te diepvriesslaapje van
deze super bad-guy,

Ook het liefje in spé
van onze noeste held
Spartan, gespeeld door
Sandra Uullock, heet
toepasselijk Lenina
Huxley. Laat nou net
ene Aldous Huxley
'Brave Ncw ~"orld' ge-
schreven hehhen, een
roman over een toe-
komstige samenleving
waar alles perfect gcre-
g~ld. en iedereen geluk-
kig IS.
Die samenleving ver-
toont trouwens opmer-
kelijke overeenkom-
sten met de wereld
waar Spartan en
Phoenix in ontwaken;
vloeken wordt bijvoor-
beeld bestraft met een
hon uit overal verdekt
opgesrelde apparaten,
negatit've gedachten
zijn uit den hoze en cr
is eigenlijk geen misdaad meer, zodat de
politie meer iets weg heeft van t't'n kud-
de softe hulpverleners, ondanks dat ze in
imposame zwarte uniformen rondsjou-
wen. Uehalve ageme Lcnina Huxley, die
Spamln een heet je als een held ziet, en er
zelf van haalt dat her zo'n zacht zooitje
is by de la\v enfurcers' van de toekomst.

GESCHROEIDE NEUSHAREN
Naruurlijk zijn cr ook .rebellen' die wel
iets weghehhen van wanhopige hippies,
die het allemaal anders willen. Zij \VO-
nen ondergronds, en vormen dus ook
een echte 'underground'.
Deze ordelijke wereld veranderd al me-
[een in een steeds woter wordende puin-
hoop, want zodra Phoenix begrijpt waar
hij is aanbeland. duikt hij" meteen een
museum in om met een hee atsenaal aan
wapens aan de haal re gaan.
De rest van de film is typisch Hollywood
en een hele hoop dollars. Ot" effecten
zijn spectaculair, de explosies vlammen
hui7.enhoog van het scherm en schroeien
zowat de neusharen vall de toeschouwer
weg, en het hele zorgvuldig vormgegt'-
veil decor veranderd stet'ds meer in een
vuilnishelt, na<lfmate de twee tegenstan-
ders elkaar lJleer en meer in de haren
diegen.
Natuurlijk hloeit er wat moois op tussen
Spartan en Huxley, en loopt de film af
zoals dat gebruikelijk is. Er zitten wat
onverwachrc wendingen in het verhaal -
bijvoorheeld, wie ontdooide Phoenix, en
waarom? - en ook de komische noot
ombreekt niet.
Voor wat betreft die komische noot, net
als Spartan hlijf je jt. afvragen hoc je nou
je reet moet afvegen, als er in de toe-
komst geen toiletpapier is. Oké, er lig-
gen l'en paar schelpen in een bakje, maar
Jan? Spartan's karakteristieke oplos-
sing? (;ewoon vloeken dat de stukken cr

af vliegen want ,}1die bonnen van zo'n
apparaat dienen dan tenminste nog er-
gens voor.

HELLRAISER TIl, HELL ON EARTH
Een traditie in het horror-film wezen is
dat, als een film gut'd geld in het laatje
heeft gebracht, het concept dan maar
meteen tot in de oneindigheid moer wor-
den uirgemolken.
Zo ook met de Hellraiser-films, De eer-
ste Hellraiser-film hrachr destijds een
aangename schok teweeg onder het hor-
ror-minnende publiek.
Het maffe verhaal van horror-auteur
Clive Barker en de 'sterren' van de film,
de gruwelijke maar elegante cenohites
met Pinhead als aanvocrder, waren wd-
kome, nieuwe ingrediënten in een film-
genre dat aan het afglijden was naar het
zielige niveau van een goor slachthuis,
waar maniakken en geflipte seriemoor-
denaars mer bijlen en kettingzagen ach-
ter sch()o[busladingl~n pubers aanjoe-
gen.
Na deel twee, dat op zich nog wel kon
bogen op genot'g originaliteit om niet
mereen als slap aftrebd doodgezwegen
te worden, was er kennelijk nog ruimte
in de kassa; Heil on Earth was het ge-
volg,

PINHEAD
De jonge en decadente nachtclubeige-
naar J.P. :\lollroe, gespeeld door Kevin
Bernhardt, hesluit, om zijn appartement
eens wat op Tt' sit'ren, wr de aankoop
van een hizar beeld hij een louche gak'-
rie. Oplettende kijkers die de vorige de-
len al hadden gezien, weten dat het nog
maar een kwestit, van rijd is voordat de
hel losbarst, want het beeld is niemand
anders d'Hl Pinhead, En na het per unge-
luk morsen van de obligate druppds
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TERRORISME

bloed komt Pinhead tol leven l'll sluit
een duister verhond met :\lonrol'.
Overigens voor at' goede orde, Pinhe,ld
omleent zijn naam aan het feit dat zijn
kale kop eruit zier als het speldenkussen-
tje van oma. Keurig verdeeld in een
soort vierkant netwerk steken de naal-
den glimmend uit zijn hoosaardige tro-
IlIC. In ruit voor eeuwig genOT moet
nachrdub-ei,c.enaar :\10t1wc Pinhead
van tijd tot tijd met nietsvermoedende
nachtclubbcloekers voeren. Die bom\"[
Pinhead. net als in de vorige twee
Hellraiser-films met flair gespeeld door
Dough Bradl,,}', vervolgcm om tot een
legertje van ccnobites. Dit zijn natuur-
lijk kw.l.\daarige, gemuteerde welens
wals TD-Head', een kerel die n~rsmul.
ten is met een CD-spdcr op en in zijn
hoofd.
Als I'inhcad zo gelloeg volgelingen heeft
ver/.ameld, besluit hij dat her zo zoetjes
;lall tijd is geworden om (tc m;lcht te grij-
peil op aarde.

TWEE HELDINNEN
Griewlige, wrange en sp;lnnt'nde scènes
zijn het gevolg, temeeT daar hij in zijn
pogin~eTl wordt gedw;lrsho()lI1d door
TV-reporter joanna Summerhill die
wordt bin;esraan door de vriendin van
het eerste slachtoffer. N;l een flink aJn-
tal net niet dodelijke confrontaties tus-
sen het duo en Pinhead, waarbij" en pas-
sant de voltallige dientèle \';tn (e nao..:ht-
dub wordt gedecimeerd, slagcTl de twee
heldinnen er natuurlijk in om de wereld
Teredden van de ondergang.
De film is met ecn groter budget ge-
n13akt dan de vorige Twee Ilcllraiser-
films want Pinhead is inmiddels een
cult-fi~uur gcwordeTl, zoiets als Dra-
cub, hankemtein of Freddy van de
I'\ight.\lare On Elmstreet-films. En dat
lil,' je cr wel aan af; geen helahherde spe-
cial effects, maar een hoogwaardige illu-
sie die 93 minuten lang goed owreind
wordr gehouden.
Tuo..:hvra;lg jC je na afloop af \vaar je
nou eigenlijk naar hebt zitten kijken,
want was hij de vorige twee Iiellraiser-
films het verhaal tenminste nog een beet-
je interessant en daardoor te pruimen.
nu is dat verhaal tlinterdun.
En de ultieme confrontatie-scene die
zich afspeelt in eell door al het geweld
van de cenobires rot gort gebeukte win-
kelstraat, lijkt nog het mn'st op een s(;e-
ne uit een ouwe, versleten western.
Daarin schoten de held en de schurk el-
kaar ook altijd naar de andere werrld in
de hoofdstraat van hct stadje,

De smaak die in de mond overbli/'ft en
het lege ~evoel doonlat l'f naar vee poe-
ha met maar weini,{; echte inhoud is ge.
keken, is dat (Tn paar slimme filmheren
en -dames gewoon gedacht hehben dat
er nog wat ~eld aan t(' verdienen viel. En
dat ze daarom de Hellraiser-serie maar
hebben voorlien van een derde deel.
Inmiddels ga,ln de geruchten dat deel
vier alweer in de maak is. Ach, de hypo-
theken van de filmbazen wllen nug wd
niet afbl'taald zijn.
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Zou het to..:h in opmars zijn? Zouden
inlichtingendiensten gelijk hehhen die
beweren d;lt de nieuwe bedreiging
vooral v;tn die kant komr? Van de
kam van het \.erschijmel dat aange-
duid kan worden als "het wstematisdl
gebruiken van geweld en dreiging met
geweld, llll't als één van de doelstellin-
gen intimidatie en lllet een pohtieke
motivering", an-
ders gezegd: r('r-
rorisme? Of gaat
het alleen om
terreur om ""met
geweld of hl't
dreigen mn geweld jegens willekeurige
personen grote ,lngst hij derden te ver-
oorzaken"?

• Motieven
Het leek enige tijd geleden in elk ~eval
wel de week van het terrorisme of van
dl' terreur. Op één dag een aanslag met
een autobom op de Sp;lanse oppositie-
lcid(.r door de ETA, een aanslag met
gas op toevallige gebruikers van de
metro in Yokohanl;l en tenslotte een
bomaanslag op her regeringsgebonw
in Oklahoma, waarbij tientallCll dode-
lijke slachtoffers te hetreuren waren,
De aanslag in Spanje was duideliik een
poging tot moord met politieke motie-
ven, die in Yokohama lijkt het werk
van een sekte, al dan niet ondl'T de in-
vlo('d van d Golfoorlog, De a,lnsl,lg in
OkhlllOrlla-City is evenals die in
Yokohama werd niet opgeëist. Fr
meldde zich wel een organisatie die
zich vervlllgeTls weer afmeldde. El'n
van de veronderstellingen over de d,l-
ders was gebaseerd op het feit dat het
precies twee jaar geleden was dat in
Waco, Texas, het sekte-hoofdkwartier
van de Branch D,l\'idians met geweld
werd binnengevallen, waarhij de ge-
bouwen in vlammen op gingen en 90
sekteleden de dood vundell.
liet aan de aannl voorafgaand bek'!;
werd indertijd ingezet door de ,lfdelinf.\
V;lIl het Bureau voor Alcohol, Tahak
en Vuurwapens, waarvan ook een
kantoor in het opgeblazen flatgehouw
aanwezig was. ~Iogelijk is d", verjaar-
dag van de ondergang van de sekte in
\'I/aco gekol-en om de sdlllld op de
schouders van de overgebleven sekte-
leden te schuiven.
De aanslag indertijd op het \Xrorld
Trade Cemrum te New York kon al-
thans als een aamlag op een symhool
van het kapitalisme en het huidige mo-
derne Amerika bes..:houwd worden.
En gezien die keuze. kan men denken
aan personen of groeperingen, dic van
het materialistische en goddeloze
Amerik;l niets wil-
len weten. De VS
hehhen zich no~ on-
langs. door zich te
bemoeien met de le-
venng van Rus-
siso..:he en ChiJll'se
kerncentrales aan
[ran. nog minder in
dat land hemind ge-
maakt.

• Kwetsbaar en strafbaar
Fen min of meer aannemelijke hypo-
these is wellicht d;1t het er dit keer mis-
schien om ging te demonstreren dat de
Verelllgde Staten kwetsbaar is en waar
dan uok getroffen kan wordl.n. Een
flatgebouw met regeringskantoren in
Oklohollla-City is dan evenzeer een re-

levant doelwit als
welk ander ge-
honw waar dan
ook lil de
Verenigde Sta-
ten. Eell bijko-

mend \.oordeel is dat de aanslag in de
provincie gerll<lkkelijker gepleegd kan
wurden d,ln hijvoorheeld in het rege-
ringscentrum gezien het ontbreken van
voldoende veiligheid'illlaatregelen. Als
het creëren van een gevoel van angst en
onzekerheid de doelstelllll~ is, dan IS
mClldaar wd in gesla,lgd. Het beWIJSis
gele\'erd Jat de VS waar dan ook ge-
troffen kan worden,

De Verenigde Statt'n, die in de ogen
van onder meer de fundamentalisten
in Iran zich geheel ten onrechte ;1<1n-
matigr met morele oordelen alsmede
politieke en economische middelen, in-
vloed op andermans zaken uit te oefe-
nen dient te beseffen dat niet alles ge-
an:epteerd wordt. -
Een probleem is dat de VS voor ter-
reurdaden kwetsba,lr is en blijft.

De Verenigde Staten 7.ijn ge"'11 fort.
Ook al zou je dat niet zeggen als je met
een nug niet afgeklovCll aprel de con-
trole op het dit'gvdd wi passl'Tl'Il.
Behalve de oorlog die d", Amerikanen
ooit elkaar aan deden, is er geen gTOot-
so..:haliggeweld geweest. De recente
bomaanstig zal dan ook nog lang na-
dreullell en hd<las ook \.oedsel geven
aan hen, die 0111allerlei niet ter I.<lke
doende redenen, de terroristische vij-
:lIld tot onverantwoord grote propor-
ties zullen opblazen. Het wordt een ge-
heurtenis die de geheime diensten van
een legitimiteit van vergaande be-
Hlegdheden voorziet.

• Toven\'oord
Het zal de mogelijkheid verruimen met
het toverwoord "terrorisme" of "ter-
rorist" acties te ondl'rnemen die op ge-
spannen voet staan met de democratie.
En misschien is dat wel één van de ne-
vendoden. na,lst de dl'Tl1011stratieV,lIl
kwetsbaarheid en strafhaarheid, die
met de aanslag in OklahoTl1a werd na-
gesneefd door de dader{s).

term \~'ecke
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• Opgepakt
Voor Jan J\hrie liep alles goed tot medio
1943. Het was vroeg in de morgen en
net, rl'rwijl zijn schoonzus het huis ver-
liet om een P;lkje weg te brengen, ston-
den er twee SS-ers voor de deur, een
Duitser en een "'ederlander. Omdat de
deur openstond konden ze naar binnen-
stormen; hierdoor faalde het alarm. Jan
.\tarie werd op zijn kamer overvaiIen.
Ilij moest mee naar Scheveningen en
werd daar verhoord. Hij wist niet waar-
om hij was opgepakt, maar vermoedde
dat het ging over zijn hulp aan onder-
duikers. Zonder Jat duidehjk was waar-
heen werd hiJ enkele dagen later mer een
aantal andere gevangenen in een truck
geladen. llii bestierf het van angst;
hoopte op Utrecht, op de krijgsraad.
omdat de straffen daar in elk geval dui-
delijk waren, al zat er ook her risico vall
executie in.

aan persoonsbewijzen geholpen. Om
aan honnen en persoonsbewijzen te ko-
men moesten ook overvallen gepleegd
worden. Zijn eerste overval was samen
met drie anderen, in Bodegr;lven.
Een zeer beangstigende ervaring, maar ie
deed het. Hij herinnert zich nog een
overval op een bank. Zijn schoonzus
\vas koerierster en bracht het geld naar
de plekken waar het nodig was. De on-
derduikers werden ondergebracht in
hui/.en in Leiden, onder andere in het
huis van zijn schoonmoeder. Deze hielp
ook mensen naar Engeland te vluchren.
In 1942 werd ze als gevolg van verm;ld
opgepakt en moest ze voor de krijgsraad
verschijnen. Ze kreeg 6 maanden
Scheveningse strafgevangenis. De hechte
samenwerking was voor de Duitsers nier
duidelijk.
De andere leden van het verzetsgroepje
bleven buiren schot.

• Kleine verzetsgroep
De hulp aan onderduikers noopte ertoe
over valse persoonshewijzen te kunnen
beschikken en distributiebonnen te be-
machtigen. Zijn verzetsgroepje was zeer
klein en gesloten uit veiligheidsoverwe-
gingen. Je moest de mensen met wie je
werkte ;tbsoluut kunnen vertrouwen.
Het ging uiteindelijk om zijn vrouw, zijn
schoonfamilie en enkde srudenten die
hij kende van de universiteit in Leiden.
Er waren (lok contacten in Utrecht.
In Oegstgeest heeft oud-minister
Geertsema. die toen werkzaam was op
het gemeentehuis van deze plaats, hem

vrou\\', ergens in de buurt van Leiden.
O\er hoc hll 111 het verzet terecht is
gekomen, legt hij dat het als vanzelf
ging. f let begoll ermee dat hij en zijn
vrouw wisten te voorkomen om de
radio in te leveren. Alle berichten van de
Engelse zenders werden uitgetypt en in
de vorm van een krant verspreid. Na de
verplichte arbeidsinzet en de hardere
vervolging van de Joden hegonnen ze
ook onderduikers te helpen. Dit zal w
ongeveer in 1942 zijn geweest, meent
Jan .\brie.

• Het ging vanzelf
Ilij \voonde in deze tijd, samen met lijn

Jan Marie werd geboren in Blaricum in
1915 als zoon van Je hurgemeester al-
Jaar. Toen Je oorlog Ulthrak was hij
midden twintig en studeerde rechten in
Leiden. llij herinnert zich nog de reJe
van Professor Cleveringa op 26 novem-
her 1940 naar aanleiding v;ln de eis dat
Joodse hoogleraren ontslagen moesten
worden. Veel hoogleraren weigerden wc
te geven aan de eisen van de Duitsers.
Na de sluiting van de universiteit kon-
den studenten bij de docenten thuis af-
studeren. Zo ook Jan Marie. Hij meent
zich te herinneren dat het in 1941 was.
Zijn bul heeft hij pas na de oorlog uitge-
reikt gekregen.

1995 staat in hct tekcn van dc "vijftigste" mei. Vijftig jaar geleden werd
Nederland bevrijd van dc Duitse bezctters. Voor mensen die de oorlog heb-
ben meegemaakt, hebben doorleefd, is vrijheid een groot goed. Het
"Nationaal Monumem Kamp Vught" houdt de herinneringen aan de ver-
schrikkingen van de oorlog levend. In Vught werd in het voorjaar van 1943
het "Konzentrationslager Herzogenbosch" gebouwd. Het was het enige SS-
kamp in door Duitsers bClet gebied. Het was een doorgangskamp voor
Joden, r.0litieke gcvangenen en mensen met "onmaatschappelijk gedrag";
voor ve en was het ook een eindbestemming hetzij omdat ze vrijgelaten wer-
den, wisten te vluchten of omdat ze het leven lieten als gevolg van ziekte of
door de kogel.
Jonkheer 1\lr.Jan Marie van Rijckevorsel was een van de vele gevangenen in
Kamp Vught. Hij verbleef er gedurende enige weken, waarschijnlijk als ge-
volg van verraad.

Het heeft hem cr niet van weerhouden
met zijn verzetsactiviteiten door te gaan.
Op de vraag waarom hij in hl.t verzet zat
citeert hij het liefst een antwoord van
een Groningse hoerin (die ook in het
venet zat) op de7.Clfde vraag:" Omdat
de Duutsers het land uut morren".
Raadsvrouw José Vcrheijen ging met
Jan .\larie van Rijckevnrsel in gesprek.

EGO/ZOMER 1995 - 27



jonkheer Air.).M. Vall RijckeVflr5ei met
r,lIldSl'rOlIll' VeriJrijl'll

• Extreme angst
Het werd K;lmp Vught, dat moet onge-
veer mei 1943 zijn gewccsL De truck
reed naar de appel-plaats. \Vat Jan
J',hrie zich herinnert van zijn verolijf lil

dit kamp is dl' extreme angst. Van hoc
de dagindeling was kan hij zich weinig
herinneren, naar zijn idee stonden u. lie
hde dag op de appcl-plaah. Contact
hadden geV;ll1genen nauwelijks met d-
kaar: men was hang.
Wie was nog Ie vertrouwen? Hij herin.
nert zieh dat hij \'\?iardi Beekman heeft
gezien. Die had al ecn streepjespak Hn.
Jan ~Iarie (en de gcvangenen in zijn ba-
rak) liepen nog in burgerklcJing. De
angst en onzekerheid over wat cr te ge-
beuren stond was groot.
Er verdwenen soms gevangenen. Twee
joodse gevangenen wenien al meteen uit
de groep geh,lald. Ook was er 11<1 onge-
veer een week een vlm:htpoging van een
Jongcn, dit' mislukte. De jongen heeft hij
nooit meer gezien.
Er werd gevr,lagd naar leeftijd, n:lam, of
je getrouwd was en naar de levensover-
tuiging. Katholieken wt'rclen cr uitge-
pikt. Jan .\flarie zwel'g over zijn Rooms-
Katholieke adnergrond. Ook gaf hij de
naam van ziln stiefvader op: Van Lith de
Jeude. Hij hoopte zo de Duitsers om de
tuin te kunnen leidl'n. Deze controles
heeft hij twee keer Ilwegema;lkt.

• Ontsnapt
Na ongeveer twee weken. maar het kun-
nen er ook drie zijn geweest. mocst hij
met enkele ;lndere gevangenen opnieuw
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een trut'k in. Het onbeslemde was het
meesl hedreigend. In het kamp had hij
geen hap door zijn keel kunnen krijgen.
De trucks stopten bij station Den Bosch.
De eerste truck reed door tot aan het sta-
tion; dt' f\vl'ede bleef iets aduer, stond
stil voor een huis. Daar moesten de ge-
vangenen eruit. In een flits zag hij hoe
een man in de deuropening van het huis
stond toe te kijken. Jan ~Iarie besloot de
gok te wagen en schoot naar binnen. Dl'
bewahrs hadJen het blijkbaar te druk
met slaan en duwen en merkten nil.ts.
Door deze lTlalluit Den Bosch is hij aan
een onderduikadres gekomen. Over de~
ze toch wel zeer vreemde ervaring zegt
Jan ;-"'Iarie; "je dacht niet meer m ...je
handelde en je nam risico's. ~

• Nieuwe identiteit
lnmi<ldds had hij ook weer contact met
thuis. Ihar kon hij mct naar toe omdJ.t
cr versçhillende invallen waren gedaan.
:'\'iettemin waren zijn VTOUWen schoon-
zus buiten schot gebleven, dit terwijl zij
meer in het ver/.et deden -zo meent Jan
)'Iarie- dan hij zelf.
HiJ wist na zijn onderduikperiode eind
194J op en nlTr te pendelen tussen
Amsterdam en Leiden. Ook had hij een
andere identiteit aangenomen. Ond.lnks
deze beangstigende ervaringen is Jan
~Iarie doorgegaan; hij besloot nu op te
gaan in het studentenverlet.
Opgepakt is hij nadien niet meer.

• Vrijwilliger in Kamp Vught
Jan ~Iarie Van RijchvOTsd WOOlltnu in
Vught, 23 jaar geleden werd hij ge-
plaatst bij Je Rechthank in Den Hosch.
Hier kwam hij in aanraking met de ver-
z('[skring Den Host:h. Hij is toen \"fijwil.
Jiger gcworden in het Nationaal
~Ionuml'nt Kamp Vught en verzorgt
daar onder andere rondleidingen. In dit
museulIl heeft hij ooit nog één van dc ge-
vangent'n olltmoet die Hl de truck zaten
naar station Den Bosch. Deze man was
naar Duitsland afgevoerd en had daar in
een bbriek moeten werken.

Op de vraag welke pla.ltS Kamp Vught
ingenomen heeft in zijn leven, zegt hij
Jat hij dil eruit ~gl'lWlTt" heeft tijdens
een tvfus-aanval in Nederlands-Indië.
Daar' is hij als vrijv.'illiger vuur Je
Expeditionaire .\heht luar toe gegaan,
meteen 11:1 de oorlog. Hij kwam. in sep-
tl'mber 1':145. terecht bij een bewakings-
bataljon op Batavia en zijn taak was om
de NederbTl(lcrs daar weg te krijgen uit
de kampcll. Dit was voor hem het bc-
Iangrijkste motief om naar I'\'ederlands-
Indië te gaan.

• Niet echt te bevatten
Toch blijft Jan ~Iarie het moeilijk Vlll-
den om een interview tc geven. Kamp
Vught was een heel gevaarlijk kamp en
wat je daar voelt is eigenlijk niet echt te
hevatten .

Hartelijk dank l'Oor dit gesprek.

Ra,ldsl'YOllw Josd VerfJeijen

ZOMER
OF

NIET:
aan films

geen gebrek!
Voor dit extra dikke nummer

maken we een rondgang langs
de vele nieuwe films die deze zo-

mer in première zullen gaan,
want komkommertijd kent het

bioscoopbedrijf allang niet
meer, Naast nieuwe films wor-

den er verder in vde plaatsen in
ons land reprises van goede

films van de afgelopen periode
vertoond in de filmzomer, die
dit jaar voor het eerst is gefu-

seerd met Les Vacances du
Cinema. Ook in de open lucht

kunnen de filmfans genieten van
prima produkties, o.a. in

Amsterdam, op het terras van
het Filmmuseum in het

Vondelpark, in Arnhem op de
buitenmuur van theater De

Korenmarkt en in de
Pleinbioscoop in het

Rotterdamse Museumpark.
Maar er zijn er meer.

Kijk voor dit soort evenementen
in de filmladder van

uw lokale krant.



• Eerst het pittige werk
FRESH is een uitstekende maar tamelijk
deprimerende film over een twaalfjarige,
zeer intelligente zwarte jongen die al
heel vroeg beseft dat hij alleen een kans
heeft in her leven als hij uit het ghetto,
waar hij woont, weg wee[ te komen.
Daar heeft hij geld voor nodig, en dus
werkt hij als drugskoerier voor een aan-
tal malafide dealers. Hij woont met een
hele sleep neefjes en nichtl"es bij een tan-
re. Zijn vader, een alcoho isr, mag hij ei-
genlijk niet zien, maar ze treffen elkaar
in het park waar de man hem schaken
leert. De wijze levenslessen die hij via het
bord en de stukken aan zijn kind mee-
geeft ('durf te offeren, hecht niet aan je
stukken, denk alleen aan het winnen')
geven de jongen uiteindelijk het inzicht
om in een genadeloos eindspel alle par-
tijen tegen elkaar uit te spelen. Maar zijn
jeugd, zijn onschuld en een paar van zijn
beste vrienden is hij dan wel kwijl.
Voorbeeldig gespeeld, en, naar we moe-
ten aannemen, geheel naar de werkelijk-
heid geschreven.

Scan Nelson in Fresh

Al even huiveringwekkend levensecht is
de sfeer in de uitstekende thriller KlSS
OF DEATH, een remake van dezelfde
film uit 1947. Hij rouleert weliswaar al
in ons land, maar ik wil hem toch in uw
aandacht aanbevelen. Een kleine crimi-
neel probeert, na drie jaar gevangenis-
straf, fatsoenlijk te leven met vrouwen
baby. Maar zil'n verleden laat hem niet
met rust, en a snel zit hij dieper in de
nesten dan ooit. Behalve dat David
Caruso en Nicolas Cage als de kleine en
de grote crimineel schitterende rollen
spelen, wordr ook de manier van wer-
ken van politie en rechterlijke macht
weer eens genadeloos regen het licht ge-
houden.

David Caruso
in Kiss of Death

Gene Hackman en Denzel Washington,
twee van de belangrijkste Amerikaanse
acteurs van dit ogenblik, komen lijn-
recht tegenover elkaar te staan in
CRIMSDN TIDE, een beklemmend,
zeer fascÎnerend vethaal dat zich geheel
in de buik van een supermoderne, met
atoombommen uitgeruste onderzeeër af-
speell. Het schip wordt er op uitge-
stuurd om een op bol geslagen Russische
rechtse extremist die een nucleaire
Amerikaanse basis bedreigt, een toontje
lager te laten zingen. Tussen de com-
mandant en zijn officÎer komt het tot een
ditecte confrontatie als de ene meent zijn
bommen te moeten afvuren terwijl zijn
ondergeschikte twijfelt aan de betrouw-
baarheid van dat hericht. Ouderwetse
muiterij is het gevolg.

Gene Hackman, sinds jaar en dag een
van mijn persoonlijke favorieten, is ook
te zien in de Western THE QUICK
AND THE DEAD. Hij speelt een man

Sharoll StOUt in Tlle Quick alld the Dead

die in een klein stadje de wind eronder
houdt door een waar schrikbewind te
voeren. Op een dag verschijnt er een
vrouw te paard. Vroeger heeft Hackman
haar vader op een wel heel sardonische
manier de dood ingejaagd. Sinds die
zwarte dag zint de dochter maar op één
ding: wraak. De film is gemaakt volgens
de ouderwetse wetten van de Western,
maar mist de melancholieke onont-
koombaarheid die vooral de vroegere
films in dit genre vaak kenmerkte.
Hovendien wordt het verhaal op een
paar totaal onverwachte momenten ver-
lucht met bizarre grappen. Naast een
prima, zij het wat routineus spelende
Hackman, is Sharon Stone mooi als de
vrouw die de rekening komt vereffenen.
Let ook op het piepjonge talent
Leonardo DiCaprio als Hackman's
zoon. Hij gaat de leegte vullen die River
Phoenix achterliet.
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Hruce \Villis IS weer eens lekker op dreef
in de Jerde ,lflevering van DIE HARD,
die de ondertitel 'Wilil a Vengeancc'
mee kreeg. Hij lijkt, in z'n rol van poli-
tieman John ,\h:Clanc, uitgerangeerd
nadat zijn vrouw hij hem IS wq~gcgaan:
hij drinkt vecl en doet weinig. l\laar dan
heginnen cr gebouwen te ontploffen en
Je ,bder vraagt speciaal naar hem.
.\kClanc blijkt in Die f-Ltrd I de hroer
van de nieuwe maniak om leep te heb-
ben geholpen, en de man, een
Oostenrijkse psychopaat met een IQ van
IS7, komt alsnog verhaal halen. Eell he-
leboel vuurwerk, STUntsell alles waT ze
in Amerika onder 'actie' verstaan is het
gevolg, maar de film zit goed in elkaar,
en met Willis ;lIs de geklofte politieman,
en de gedistingeerde Brit ,kn:my Irons
die zichtbaar w.'nict van zijn rol al~ bod.
werd DIE HARD toch ct>nmooi scuk en-
tertainment.
Ook voor TANK GIRL mochten de ma-
kers diep in de buidel ta~ten. De film is
gebaseerd op een strip die ooit door
twec Engelsc knulletjes, die toen acht-
tien jaar waren, werd gecrecerd, Het
verhaal speelt zich af in 2033. Op aarde
is na de inslag van een gigantische ko-
meet al elf iaat gtTn tlruppel regen meer
gevallen, reden waarom water kostba,lr-
der is dan goud. De rnatlfide directeur
van het Waterleidingbedrijf maakt da;u
op t'en schandelijke manier misbruik
van, m,lar Tank Girl trekt tegen hem ten
strijde. AI wil ze 't zelf niet hort>n, Lori
Pen)" doet in haar titelrol nogal denken
aan een vrouwelijke Mad .\Ia'l:: ze
schrikt niet van een vloekje meer of min-
der, en er vallen rake klappen. "loC(
kunnen. want cool is ze wel. (Dit n,tjaar
kunt u in hd sf-genre ook \Vaterw(lriJ
cegelllOet zien, een film waarin de wt'reld
juist dreigt te verdrinken thlOrdilt de ij~.
kappen daadwerkelijk zijn gaan smel-
ten. De film hn ..ft tot nu toe al 1sn mil.
joen dollar gekost. en de regisseur is in-
middels kwaad weggelopen bij de !llOIl-
tagt'. Dat belooft wat. ..).
Dan vliegt voor de liefhebbers dt'"Il' zo-
mer ook HATI\ilAN wet'[ door het
luchtruim. Ditmaal wordt de held met
de cape gt'"speeld door Val Kilmer. De
cast telt verder o.a. Chris O'Donnell,
'irn Carre)" en Tommy Lee Jones.
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llrua Wïllis en S,WIlle! jllcks<J1I in Die I lord.
lVitI, iI \'f'III(/'<IJU-C

• Nederlands fabrikaat
In de 0Jederlandse produktie \VALHAL-
LA komt de huidige opm:lfS vall het
rechts extremisme aan Je orde.
Gelukkig weten wc lllmiddds dat het
Vlaams Blok in Bd~ic lang niet zo'n
grote aanhang heeft \'crWOrVCllals >,veru
gevreesd. maar actueel blijft het onder-
werp niettemin. In cm kleine plaats op
de grens vall I\:ederland en België
ondervindt ct.'11 winkelier <.:oncurrcmie
van I.ijn Marokkaanse buurman. dic
eenzelfde suort winkel drijft. De licht
gestoorde dochter van dl' racistische
Hollander is verliefd op de zoon van Je
allochwon. Om Je boel nog gecom-
pliceerder rt' makell is haar broer. eell
militante skinhead. verliefd op ha:Lr. zijn
eigen zuster. Et'"Tlprojeuontwikkelaar
die midden in die wijk een meubclpalcis
wil neerzetten, buit de escalerentIe senti-
menten van de hewoners handig uit.
waarbij hij uok de lokale politici voor
zijn kar spant. Hoewel de goede be-
dodingen overduidelijk worden. is de
film toch vrij amateuri"tisch gemaakt.
met een paar zijlijnen die niets aan
het centrale rtlt'"ma toevoegen.
Verrassend is wel J.lt t'U1UllllllSt Jan
Mulder uitstekend dehuteert als Jaeur.
in Je rol van de abjecte zakenman.
Verder rollen van o.a. Huuh Stapel en

van Amje de Boeek. die sl.:hitterde In
Dacm.
Dan wordt als grote lomcrklappcr de
nieuwe film over het aso-gezinnetje
FLODDER verwache. Als dit nummer
van Ego verschijm is de film nog nIet
voor de pers verwond. m,lar ik kan u al-
vast wel mdden dat ma I-'"lodderdit ket'"f
een bcbngrijke rol zal spelen. Ze wordt
lumelijk verliefd ...
Ook van eigen bodem. van de hand van
regi"seuse Nouchka van Hrakel is
ALETTA JACOBS, een biografie over
leven en vooral werken van de eerste fe.
ministe, en eerste afgestudeerde vrouw
van ons land. Ze trok zich het lot van
vrouwen III de lage sociale kb"sen zeer
aan, en hedt vooral voor die groep heel
veel bereikt. Lk film wordt later in delen
op de televisie vertoond,

• Voor de romantici
Romantiek doet her bij hoge tempera-
turen alrijd goed, en gelukkig \'alt er het
nodige tt'" gmit'tm (lP dar gebied. In
SOMEBODY TO LOVE zien we de
gehaaide l'uertnricaanse actrice Rosie
Perez in et'"nrol die gänspireerd lijkt op
haar eigen le\'('n. Ze speelt een taxi-
danseres die koste wat kost als actricc
wil d()orbrekm in HoHywnod. Ze is ver-
slingerd ,lan ecn gesjeesdc a..:teur die
haar gouden bergen belooft . .\bar de
ware liefde ziet ze door haar vcm;-rcnde
amhitie over het hoofd; een Jonge illega-
le Mexicaan die uiteindelijk zijn leven
\'oor haar geluk en succes over heeft. ..
Schitterend van sfcer. ondanks het w
vaak vertoonde onderwerp. -"Iaker is
Alexandre RockweIl. die mct zijn vorige
film In The Soup ollmiddellijk naam
maakte in het cult-circuit.
Oe bruid-În-spe Sarah Jessica i'Mker uit
MIA.\11 RHAPSODY is aanvankelijk
heel gelukkig met haar vcrloofde . .\bar
als 7e, met het huwelijk binnen handbe-
reik, ems e\Tn goed rondkijkt omdekt
Ie 7.Ovecl stellm die er maar et'"n potje
van maken, inclusief haar eigen ouders.
die allehei een relatie met iemand anders
blijken te hebhen, dat ze verrwiifc1d
naar t'"en psychiater stapt. Een onder-
houdende komedie vol bizarre situaties
en vaak rake dialogen.
WHII.E YOU WERE SLEEI'ING werd
in Amerika onverwacht e~'n ellormt'" hit.
misschien doordat de vrouwelijkt'"

HUI/IJ Stil/n'{ en /1"ti£' de Hocck i/1 IValhJll". ..) .-.
:..._-~n
detentif' •
asieb:oe\<.ers
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Rosie Perez in Somebody to Lot'e

hoofdpersoon zo ontwapenend is dat
zowel mannen als vrouwen zich met
haar kunnen identificeren. Ze is lokettis-
te bij de metro, en raakt in de ban van
een knappe passagier. Als ze kort daar-
na ziet dat hij door een paar jongens van
het perron wordt geduwd, snelt ze toe
en weet de man, die in coma is, nog net
voor de wielen van de trein weg te trek-
ken. Eenmaal in het ziekenhuis meent
een verpleegster dat de vrouw de ver-
loofde van de patiënt is. Die laat dat
voor het gemak maar zo, maar als de fa-
milie van de man arriveert en dolgeluk-
kig blijkt met de nieuwe schoondochter,
wordt het allemaal al een stuk ingewik-

kelder. En dan blijkt de zieke ook nog
eens een bijster charmante broer te heb-
ben... Een feel-good-movie van het
zuiverste watet, met een enige hoofdrol
van Sandra Bul10ck die in haar rol van
onverschrokken chauffeuse in Speed
regelrecht de snelweg naar de roem is
opgereden.

• Niet-Amerikaanse films
In de RussischJFranse co-produktie
\VlNDOW TO PARIS ontdeh een man
op een dag een raam in een huis in Sr.
Petersburg dat blijkt uit te komen in het
appartement van een Parijse vrouw. Als
hijzelf en een aantal vrienden eenmaal
beginnen door te krijgen wat een onge-

kende mogeliikheden deze passage biedt,
ontstaat er van beide kanten een levendig
komen en gaan russen de beide zo ver-
schillende steden. :'vtagisch realisme
scoort de laatste tijd hoog in de film, en
in deze produktie wordt er optimaal ge-
bruik van gemaakt. Geestig!
ERMO is een hardwerkende, Chinese
vrouw die maar één doel heeft: een
televisie-toestel dat groter is dan dat van
haar buurvrouw, die lui en dik is, maar
bij wie haar zoontje voortdurend tv zit te
kijken. De man van de buurvrouw heeft
een oogje op de mooie, ijverige Ermo, en
helpt haar om haar manden en noedels
in de stad te verkopen. Ermo raakt steeds
meer in de greep van het geld, maar als
het televisie-toestel eenmaal is bezorgd,
blijkt het een bron van ellende ... Ermo is
visueel niet zo spectaculair als b.V.Judou
of Raise the Red tanlern, en ook niet al-
leen maar geestig zoals b.V. For Fun. De
film vormt een tragi-komische schets van
de man iet waarop de kapitalistische
idealen voor de Chinezen van nu uit de
hand kunnen lopen.
In de Franse film LA REINE MARGOT
tenslotte (naar een historische roman
van Alexandre Dumas), draaft Isabella
Adjani, die deze zomer 40 jaar wordt,
op als koningin die door haar familie
wordt gedwongen tot een ongewenst
huwelijk, in een poging de twisten
tussen protestanren en katholieken te
sussen. Maar het helpt niks er komt
toch een zeer bloedige Sr. BarrllOlomeus-
nacht, op 23 augustus 1572, waarin
20.000 (!) Hugenoten over de kling
worden gejaagd! Beklemmend en depri-
merend, maar prachtig als kijkspel.

Leonore van Opzeeland

Sarah jessica Parker en Antrmi(J Banderas in Miami Rapsudy
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HN eens 7.0 machti~c CDA-bouwwerk
sron lanrzaam maar zeker in elkaar.
UÎteraan was het ~cbouw als monu-
ment ged.lssificeerd. maar elke renova-
tie hlijkt tI,' mislukken. l':Îet alleen ho-
vengronds. ook ht'f fundament blijkt
niet in orde. De nieuwe voorzitt~'r vcr-
oOfnaktc paniek door te stelll'll dat cr
enige roomse heipalen moesten worJl'll
bijgeslagen. Zelfs over de wijze van de
renovatie is mcn het dus niet eens.
Het is ook niet eenvoudig om Cl~noppo-

sitieroJ te vervulleJl w,lllneèf ie sinds de
vorige ecuw deel uitmaakte van de rege-
ring. In die hlngc periode heeft men poli-
tiek bedreven -zoals men zelf strdt- vall-
uit een christelijke inspiratie. Omdat
nooit een absolute meerderheid in her
p'lr1cmCl1t werd geh'lald, moest lllt'lI al-
tijd een coalitieparttlt'r kiezen. Om heur-
ten werden dat de socialisten of libera-
len. De gevlcu~dde woorden van dl'
christen-delllocra.lt R(lolvink waren,
dat die keus lood om oud ijn'r was.
Door de jaren hl'l'lI haddl'll de christen-
democrateIl dan ook een lel'r sterke
troef in handen. Voor een ~roOI deel van
ons volk was het ondellkh:lar om als
praktiserend christeIl op een niet-chris.
telijkc partij stemmen. Tijdells dl' kerk-
dil~nsl werd nier zeldl'n een stemadvies
gegt"wn. [n mOllhl" kriTl~ waren cr zelfs
sannies in de vorm vall etll hisschoppe-
lijk mandement. Een Sll'tlI op de socialis-
ten bradlt de kans op her hiernamaals
danig in gevaar. Onder dl' noemer van
evangelische politiek stoml men eell ka-

pitJ.listische maatschappij voor, Voor de
he7.iw:nde klassl' was hel CDA dan ook
l'en veilige haven. Om die (rouwe kiezer
die niets bezat ttl("h tevreden te houden -
en dat lukte ook nog-stddl' lIlen een po-
litiek voor te staan die men bezilS\'or-
ming noemde . .\-Iel anJl're woorden,
l:hristelijke poliliek heeft ook als ~evolg
dat elke arbeider een l'igen huis en een
auto zou kunnen \'erwerven.
liet CDA Zillsrceds minder steun van de
kielcr krijgen. De oorzaak daarvan ligt
op de eerste phuts bij de wename van de
onkerkelijkheid. Doch niet op dl' laatste
plaals wurdl vour mel'r mensen duide-
lijk dal hun maatschappelijk belang niet
hij die partij ligt. .Na her tijdperk
l.ubbers worden nu allerlei mensen
s.:huldig hevonden aan dil' tdoorgang,
Voor veel van die mensen is .lilt vaak
een persoonlijke hes.:hadiging.
De kapiu'in op el'n stuurloos schip dat
op de klippen loopt heeft nog kans zich
tI.' verdedigen. In de politit'k is dat altijd
een persoonlijke tragedie. Cor Olft .

l.igt een goede inl'esterillg l'oor eell beet-
jc ge/uk toch me", in de Ilrit,ê-s(eer?
Ligt dc kostlhlllrste illl'csterillg ill eell
goede toekomst nid ;11die dil.'ptc.illl'l.'s,
tcring. ;11011;:1.'kinderen?

Oplcidillgen, hcdriwel1, de lIIililtsd,a/J/)ij:
spelen erop in. zittell ook ill die T,lee,
willell uitzonderlijk zijn,
1'<I<lk omwille /'<111 !Jet over/cl'ell.

I,£'l'ell g,Mt dr<l,liellom:
dl.'best," zijn, lIitmul/tcn,/(> prestaties,
je onderscheidell, al je kll'iIliteitell inzetten;
,''I ill de /'rijc tijd bijkomen van en voor
het werk.

Ol'cr<ll kom je ze tegen:
/IlellSCIIdie /i'VCIIvoor het werk,
!,oor de IJrcstatie,
1'01." het "zich waar //lakcn".

\'(lat d<l<lrlIid <llIemili/1I'oor //loct u'liken:
'}()hhy, l'rouw/mt/II, spurt, kindereIl,
contactclI:
"Ik heb geen tijd".
"I.<latme toch met rilst",
"Je [)cgrijpt er lIiets 1'<11I;,lis ik dit Iliet doe
kom ik Of) een <:ijs/Joor."
"Ik moet II1('C:als ik me niet tot,l<ll inzet
l'erlies ik mijllll'erk, "
l/ct cOlltact /liet partner 1.'11 kindereIl
I'ers/,Ipt: dc ruimtc 1'11de tijd /loor gezel-
lipJ}cid en intimiteit gaan OIltbreL'ell.

/s SltcCt'sdit.,prijs /I'il<1rd?
"Zich wadr maken" up hct ll'erk ..... lt'il
je dat teIl koste latelI ga,1II I'illl ZOI'I.'l'/?

10-pen; II-pem;

, 2 3 4

5

6

7

8

9

"
" 12 "

"
15 ••

H

18

"

Vertik,lill
I-tenzij
2-hl'toep
]-rijdpcrk
4-legende
5-vogel~eJuid
9-verwel'r
12-l.iekte
13-natie
14-kullstvorm
17-hloedvat

•• V'lJK (AlJAP .'... 'N rO(..ONI€. eVA -!=::?5 ".,r
"Y' -fi1!J:J- , .,

Kruiswoordraadsel
Hori:;OIltlllll
I-vrienden
6-entree
7-zoen
tl-tap
1U-gelijk re stellen met
I I-hoge r,lng
IS.toets
16.metaal
IS-n:mic/cr
19'orngekcnd

Dl' oplossing van dl' z:lndloper in het juninummer luidt als volgt:
I-kartelen; 2-ratelen; J-alcrte; 4-tder; Soleer; 6-ree; 7-re; S_e; 9-en;
12-sptel1; IJ-spelen; 14-spoc1cn; Ij-opspelen.
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Japan binnenste buiten

Het is maar moeilijk voor te stel-
len hue ver de japanse samenle-
ving ~economio;çh. weteno;.çhap-
pelijk en tlXhnis\:h minstl'ns zo
'modern' als wij - in vrijwel alle
Mluere opzichten van d~ onz~ af-
staar. Ileel WJt wnterlingen
hehben gq'robeerd japan van

,.~".."',,•.•..
••,or"",="~

binnen uir te heschrijven.
:\1cesral waren J:n mannen.
:\lannen nem~\\ in de japanse
maatschappij een bevoorrechte
plaats in, en huiten1;mdsc man-
nen worden er zo mogelijk nog
meer verwend. Hun h~schri;vin-
g~n worden dan ook \'aJk ge-
kenmerkt tloor een zekere be-
wondering. Hel gcvoel n.or or-
de en (zelf-)discipline van
japanners, hun helcving van
schoonheid en hun arht'idscthos
worden dikwijls hoog geprezen.
Het damesgezclschap, waarop
een toerist of z.akt'nman getr,lk-
teerd wordt, is vaak een pn.ttige
verra,sing, Voor veel wesrerse
mannen kan een verhlijf in
japan dan ook heel plezierig
zijn. Een builenlandsl" vrouw
daarentegt'n. die de niet geringe
moeilijkheden van ua 1-en cul-
tuurverschillen overwint om iets
van de japansl" samenleving te
hegrijpen. zal een heel ander
heeld krijgen. Harriet Sergeant is
al> Engel,e zelf in een eiland--<:ul-
tuur geboren. D,1l hl"dlze op
andere weslerlingen vóór.
Buvendien is ze tijdens een 7.esja-
rig verblijf in japan. op t"igt'n
kracht, al of niet meI Japanse
vrienden of vrit'ndinnen, en Illet
VC1..'1moed verder in dit" samt"nle-
ving gt"doken dan zelfs de meestt'
mannen 7.ouden durven.
Ze heeft een scherp waame-
mingsvernwgen. kijkt niet alleen
toe maar ondergaal ook, door-
voor 70ver een buitenland<;e dat
kan - zich zo 'japans' mogelijk
re gedragen. Ze verkeert in krin-

gt"n van gokkers en onderwt"-
rddfigurcn, van travestit"ll"n t"n
horren. Ze werkt als vrijwillig'
ster in een hUlJrtcentrum voor
hejaarden, en proht"t"rt met haar
wd\'arende Japame buurvrou-
wen s(Kiaal contact re onder-
homien.
Dat alles lev'en een onthullende
kijk op aspecten van de japanse
s"mt"nlt"ving die VOOtde mee<;le
niet-japannt"rs roch grotendeels
verborgen hlijven.
Harrit"t Serge"m zal nit"1hedoeld
hebbt'n een weteo<;chappdijk
I'eranrwoord sociologisch ver-
haal te o;çhrijven. Daarvoor is
Op hoge hakken door japan ook
te ane,doli<;ch. liet is echler
goed gt"<;ehreven, hier tOnJaar
hepaald get"stig, en zeker aan rt"
bl"wlen voor ieder dit" Illt"er van
Japan wil weten Jan hoe cr ca-
mera's en aulo's gt:maakt wor-
den.
Harriet Sergeant: Op h()~e hak-
ken door japan.
Bll!óh, ',-Gral'enhage 1';I';I:î.
191 bIl.! 29.50. (CS)

De vierde wand

Een mi,daadroman is alrijd
mot'ilijk tt"hesprt"kt"n. Welke
maarsravl"n mOt'r je nu aanleg-
gen: Lekker spannend, om'er-
wachte ontknoping. boeienJe
karakIers: Origilwel verhaal of
Yft"t"mJ<;oort m(H)rd~ Eerlijk ge-
zt'gd weet ik het nit"t; wel is het
prettig als een bol"k je zo boeit
dar je het aclllt:r elkaar uit wilt
le!-en, OÎ is het dan juist opper-
vlakkig:
Het hoek Dt" \.ierde wand van
In,l Boum,1lI had ik in Iwee uur
uit, her verhaal is wat onwaar-
<;ehilnlijk en de k.lrakrcrs niel
IJUitt"ngt"woon hoeiend. To,h
haJ ik een plezierige (V,'eeuur.

Oe vierde wand is met vaart gt"-
<;ehreven. je hoeft je niet te ver-
velen al lezende: er i<;een moord
gepleegd, t"en vrit"ndin is vt"r-
Jwenen, t'r wordt op stap ge-
gaan en in theater Carré vindt
eell fanla,tis<:he voorstelling
plaats, Aan hel t"ind hlijkt alles
mt"1elkaar te maken tt"hebben.
!-loofdpc..rsoon i, t'en journaliste,
dil' een grote rol SpeelI bij de op-
lossing van 7.0Welverdwijning

als moord, Ze is voornamdijk
meuwsgleflg. en llIello'n Stoere
dame, W<l!haar wel sympathiek
m'lakr. W'aarom 7,t"zo nodig in
tuinen gaat zot"ken naar lijken
en dal niet ,1,1lIde politit" over-
laaI is mij niet duidelijk I't"wor-
den, maar her wordt cr Wt'l
<;pannend van.
De v'ietde wand hit"dt een paar
uur omspanning, en misschit'n
ook wat verbazing over de
AmSlerdamsl" wereld van de
wallt'n en kroegen (voor ht"n di~
t"lders 1I"0nen). maar 1-<\1de Ieler
nit"1\'an de slaap heroven.
Ina Houman: De vierde wand.
Van Gennep, Amsterdam 1';1';15.
172blz.,! .H,m UM)

Eerste Wereldoorlog

Iht de Engel<;eautl"ur P<lt
Barker t"t"ngoede roman bn
schrijven is inmiJdel>, ook in
J\:ederland, hij et"n hH'Cd puhliek
bekend. Na et"n aantal romans
over dt' arl>cidersklasse (o.a. ht"1
I'erfilmde 'Union Street') trok Zt'
wel aandacht met het eerste deel
van h,lar ron\ancrclus over de
Eerste \X'ereldoorlog:
'Niemandsland'. Een indruk-

wekkend hoek ovt"r de gl"trau-
mariseerde Engclsl" solJaten uit
de loopgra\.t"n van België t"n
Frankrijk.
In haar nieuwe ronun Her oog
in de dcur (ht"t [w~ede dcd van
de trilogie) kOllll"ll wc een aamal
hekenden uit hl'r eerste deel op-
nieuw legen. Toch zijn dae
per,(mages enigszins I\;\ar dl"
achtergrond gedrongen en draait
her in deze (meeslepende) roman
\"omal om de politit"kt" en so.:iale
hysterie van hl"[ IhllisfroTl1. In de
laalsle jaren \',111de F.erste
Wereldoorlog ging her t"r in
Engdand met"dogt"nloos aan lOl'
en werd~n homosl"xlll"ll"ll,
dienstweigeraars en pacifi<;ten
keihard aangepakt. Et"n twet"tal
historische geheurlenisst"n liggen
ren grondslag a,ll\ Helllog in de
deur: el'n nep-vergiftigingsaffai-
re die door de Gt"ht"ime Dit"nst
werd opgezn om de pacifi,ten te
kunnen be[,lslnen 1:11ecn schan-
daal m'er een Zwartboek met de
namen van 47.000 hnmmexlIde
Engdse nunnt"n en Houwen die

mt"t Duit<;e hulp het leger Wilden
hebhen gci'nfiltreerd, Een cum-
plt"xt", bijna <;pionage-achtige ro-
man van lIiuondt"rlijk niveau!
I'at B'lrker: Het oog in de deur.
De Geus, ~reda. 199.5. 269 blz.
J 44,90.(WII).

Nieuwe Globe-pockets

Dir voorjaar bracht In de
Knipscheer weer vier nieuwe
nummers uit in de Globereeks.
echre kwalircitsboeken (van
<;tl'Cdsfor<;ere omvang) voor
ro,h slt"cht<;f 15,= pt'r stuk. Ht.t
is t"t"ngot'dl" lraditie geworden t"r
in dCLcrubriek. som, kort, soms
langer, aandacht aan IChl",te-
den. Dit keer lIloet, om redenen
van rijJ en ruimte, worden vol-
Slaan mt"t een viertal bt"knoplt"
vermeldingt"n. maar daarom niet
mindl"r w;\rm aanbevolen.
Pas in 1980, na het overlijdl"iI
van haar moeder, kreeg j;\Ilina
Bauman, wonend in Leeds
(Eng.), het gt"vocl dat ze haar
hl'rinneringen en dagbucknori-
ries Uil de tiid van haar jeugd in
hel joodse ghettu van Warschau
moe" omzetten jn een boek. f!et
werd een buitt"ngewoon indruk-
wekkend ooggeruigenrslag van
feiten en gevuelens van een rie-
nermeisje tussen augu<;tu<;1';139
en januari 1945. Dt"gemaaktt"
vergelijkinp; -een Pool<;eAnne
!-'rank' lag voor dl' hand, en te.
rocht.
Janina Bauman: ""infer in de
morgen (,'crt. Susan janssl"n;
Globe nr. 29. _B6 blz.)

Showa - 'Stralende Vrl"de'- is Jc
naam VOM het lIirohito.tijdperk
in de geschiedenis van japan.
1916-19';10. Over die periodt"
laat Tessa .\lorris-SulUki Jric
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tijdgenoten aan het woord, l."l.'"n
vrouwen lWl."l."mannl."n, respec-
til."vl."lilk~ehuren in 1928, 192.3
.'n 1926, die om heurten dk hun
ei~en bedden schetsen van dl."
feitelijkl." hisrorischl' gl."hellrtenis-
sen. Een zeldzame en boeiende
methude van geschiedschrilvin~

OHr één der intrigerendste lan-
den up de h",dendaagse wereld-
kaart.
T",ssa ;\1orris-Suzuki: Shuwa-
Japannns over J<lpan (vert,
'\larina \'an der Heijden; Glohe
nr 30, 483 hlz,)

Er zijn van die eeuwi~ tot de I'er-
bedding sprekt."ode vrouwenna-
men: van Cleup;Hra tot
Calamity Jane, van Mala Had
tot .\1adonna, van Sappho COt
Salome en van -stellig niet het
minst- S,Hah lkrnhardt! Dez.e
'gouden stem' van hl."tFranse 10-

net'l was van :-':edn\andst' af-
komst ",n ze hegon op h<lar 13de
een fahukuze l'arri~re <lIsactri-
ce, die het puhliek in all.' werdd-
dekn a,1I1haar voeten hracht.
Sarah lkrnhardt (1844-1923)
was een 'magische', excentrieke
en leer onafhankelijke vrouw
die haar rollen leefde en haar le-
ven specldl'. Nadat ze in 1915
een heenamputatil' moest onder-
gaan, speelde le door met een
prothese en up nog op haar
7':1ste speelde ze haar eerste film-
rol. Bovendil."n was Zl."beeld-
houwster, sçhildcres, dichteres
('n sçhrijfster van roneelstukken.
Corndia Otis Skinner schred
een \'errukkclijke (in 1976 \"t'r-
filmde) biografie van deze heel
bijzondere HOUW.

Corne1ia Otis Skinner: Madame
Sarah (verl. M de Haas-Tohias;
Glohe nr 31, 416 hlz.)

In 1':183 \"ersçheen 'Oe foh.'ring
van Eldorado', een mooi en duur
(/85,"') boek van Alhert

H-EGO I ZO,\tER 1995

Helman (Paramarill<l 1':103)over
dt: eçologisçhe ges.:hiedenis van
de vijf Guyana's. Door dl' be-
kl."ndemeeslepende - en nooit
een blad voor de rnund nemende
- Verteltrant van de ter zake zeer
kundige Hclman is dt'ze unil."ke
lnd iaanse 'gesehiedschrij ,'ing
,'an Groor-Guyan;t (het gigami-
s..:ht:gebied russen de
Atlantisçhe Oce;l;ln. de
Amazone en dt' Orino..:o-rivier)
een ware 'goudmijn' in de wc.
reldhiswrie. Hel is dan ook
ronduit fanTastisch dat er van dit
niet meer verkrijgbarl." bock nu
een 'vernieuwde' en aang,'vulde
uitg.we verschijnt in twel' delen
Globe-p"..:kets. dus v"or een -
hopelijk veel- "reder publiek
toegankelijk.
Alhert Hclman: Kroniek ,'arl
Eldorado. Hoek I: Foheraars
over en weer (van de prehi,lOrie
tot 1900; Glube nr.32, 567 bh.).
Hoek 11:Gefoherden wnder ,er-
weer, \'an 1900 tot 1995, ver-
sehijm dit najaJr ab Globe
nr33.(FS)

Spreekwoorden

In de wjuist uitgekomen 17e
druk (!) van het Prisma
Spreekwoordenboek zijn zo'n
slurdige vijfduil,end (minder bl."-
kende) spn:ekwuurdcn bijeenge.
hracht. Een kostelilk hoekje om
zu af en toe ems in tl."kijken en

Prisma
Spreek-
woorden-
boek

""~."r,,,

een handig naslagwerkje wan-
neer men gericht op zoek is naar
een bepaalde wijsht'id. In ht't
laatste geval i, een ahsolute
voorwaanlt' dat men via een
trefwoon!enregislcr snel en ge-
rkht een dergelijk boekwerk kan
raadpkgen. Het nieuwe Prisma
Spreekwoordenhuek voldnet
daar in alle 0pliçhten aan. De
duizenden spreek wuordt:n z,ijn
rond 246 alfabetisch gerang-
s..:hikte kernhegrippen gegroe-
peerd, terwijl •.ia ruim duizend
trl."fwoorden nog tal van andt:re
thema's opgespoord kunnl."n
worden. Spel:iaal voor de lt"zef'
van dit blad enkde \"oorlx'dden.
Over een soldaat:

feil dapper SOldJdt gaat (lP
zijn ti;d !opm.
Ik krijg /looit k(lllde I'oeten.
zei de soldaat, ,'IliJij had 1/1<1'"

één heen.
Over het geweld:
Geld, geweld 1'/1glm,t breekt
raht, regd 1'11kWlst,
Dl' lIitkom,t I'dll eell slJgveld
hallgt ,1<111 liet ger'J! (~tuel,'alJ,
lIiet dml het !wwdd.

O •.er hel geweten:
Ifii he4t CCIIgewetelI als reil
IlOoisc!mllr.
Zii1/ gewetr'l is zo 1'//).: dls eell
"'tJllllik,mOllllJ,

TOl slOl, niet één van de ml'est
diepgravende maar wel erg aar-
di~e:
:\Is 1111'11de koe /'erko(JfJt. raJkt
men de uier ouk kld;t.
G,A.MeSlers (samen~t.): Prisma
Spreekwoordenboek. Hel
Spectrum, Utrecht. 1995, 192
blz./17,50.(WH)

Politieroman

Jan l'ostma, adjudant van politie
b.d. was rechercheur hij de
Centralt' Rt"1.-hcrçhe,de JeuJ-;d&
Zedenpolitie en werkte als advi.
seur bij Voorkoming .\Iisdrilven.
Hij deed dienst in de polilie-
korpst"n van Amsterdam,
Katwijk en Ililversurn. IHi
schreef vele boeken vom de
jeugd en enkele politieromans.
In zijn la,lf,te politieroman
Commissaris Van Beek & de
Gooise lIIoordl."naar wordt cr
naar de moord.'naar gt'zodu die,
in ht,t hos hij lIo11and,çhe
Rading, vil'r mensen in koele
bloede hedt nen~es.:h()tel1. Een
wapendicfstal op een kazerne
hrengt enig liçht in de zaak,
maar een kunstroof ge,'ft weer
een andt'r spoor.

Verhelen l.el commi,saris ;\la"
van Ikek zijn tanden in dae in-
gewikkeld.' moordzaak. Het is
een spannend verhaal dat door
zi,n prettige ,;çhrijfstijl heel vlot
leest. Eén klein minpuntje: de
Generaal De Bons-kazerne ligt
niet in Erme1n.
De liefhdlbers van succesvol au-
tellr "Ituntjer" zullen ook zeker
de bo.eken van Jan Postmel zeer
waarderen.
Jan Pnstma: Commi~,ari, Van
Beek &: de Gooise moordenaar,
Van Hulkema & "'arendorf,
Houten 199.'1,144 bh
f 19,90.(EK}

Kernwapens

De oplettende kramelezt'r zal hel
zeka nielzijn ontgaan dat dit
jaar het :-':PV, het Non-
Proliferatieverdrag (Iegell de vcr.
spreiding V,1llkernwapen,) vijf-
entwintig jaar bestaat en \"l."r-
lengd moel worden. In april I'an
dit jaar startte de verlengings'
wnfert"nti(" van dit NPV Jat als
ee"te en één van de helangrijk-
ste wapenbeheersings'Kcoorden
geldt. Enerzijds trachtte dit ver-
drag de verspreiding ,'an kern-
wapens I("gen te gaan, <lnderzijds
zegden dt' lOcnmalig(" kernmach-
ten (VS, SU, Engeland, Frankrijk

KER"~APEIIS
OP 1111)01RETOI'Rl'

- ~..-' ...'"'"-~-=------------
en China) toe hun kernwapen-
voorraden tl."beperken. De ont-
wikkelingen sinds 1970 ~eVl."n
aan dat dit NPV slechts ten dell."
heeft gewerkt. Tal van nieuwe
kernwapenstaten konden in de
loop der jaren aan de lijst wor-
den tot:gevnt'gd (zoals India,
Pakistan, Israël en Noord.
Korea), tl."nvijl de teru~dringing
V,1Il de best'landt' kernwapenar-
senalen lange tijd up ziçh liet
waçhten. Pas na de ineenstorting
van ht't Oost-blok bcslott:n de
VS t'n tie SU/Rusland hun ,1<\11-
tallen kernwapens tl."I'l."rminde-
ren.
Kernwapens op hun retour? be-
val een drietal bijdragen van
Bart van der Sijde over de huidi-
ge kernwapensilUatie, een plei-
dooi van Jan van Huuwdingen
voor dl.'"noodzaak van een ver-
'il:herping van h.,t non-proliiera-
tieverdrag en een hijdrage van
Jan H(}l'kema wa,lfin deze çom.
mentaar levert op de bijdragen
van de heide eerdergenoemde
auteurs.
Hart van der Sijde c.a.:
Kernwapens op hun retour?
Studiecentrum "uur
Vredesvraagstukken, l'{)slbu,
9108,6500 HK Nijmegen.
199.'i.154hlz.j20,OO.(WH)

Wim Heij
f:rika Krijt

Joan A1eren,
Comelis SchelJe!
Frank Spoelstra



AL DAT SOFTE GEZEIK
"Smaken verschillen" zeggen \ve, wan-
neer er een verschil van meninl$ bestaat
over het lekker zijn van een Ijsje, het
mooi zijn van een vrouw of het sportief
zijn van een automobiel. Meestal is de
discussie daarmee becindigd.

Bij smaken is dat re verdedigen, het gaat
immers slechts urn mooi of lelijk en lek-
ker of vies en inderdaad: over smaak
valt niet te twisten. Anders wordt het,
wanneer we een meer fundamentele dis-
cussie uit de weg gaan door ons erop te
beroepen dat we nu eenmaal verschil-
lend zijn. Ten eerste omdat dat minder
waar is dan we denken, ten tweede om-
dat het ons helet elkaars mening en
daardoor elkaar heter te leren kennen.

Een mens is uniek in die zin, dat hij on-
vervangbaar is als mens en als zodanig
verschillend van ieder ander mens.
Redelijk uniek zijn we in onze vingeraf-
druk of in de generische code die in elke
cel van ons lichaam zir. Veel minder
uniek zijn we in onze kijk op en ervaren
van de wereld. Als je over welk onder-
werp dan ook mensen ondervraagr en de
antwoorden categoriseert blil'kt, dat je
deze in hooguit zeven verschil ende cate-
gorieën kunt onderbrengen. Met andere
woorden: onze opvattin~en lopen niet
zover uiteen, dat je een dIscussie lJlet de
vaststelling dat we nu eenmaal allemaal
verschillend zijn, uit de weg kunt gaan.

\Vaarom doen we dat dan toch zo vaak?

Zijn we bang om het debat te verliezen,
willen we niet teveel van ons zelf laten
zien, kunnen we tegenstellingen maar
moeilijk verdragen omdat het [even er zo
gecompliceerd door wordt? Ja, ik denk
dat dat zo is. Op zich is daar ook niets
op tegen. r-,'lensen zijn verhonden door
een web van leugens, omdat we verber-
gen wat wc ons ternauwernood zelf be-
wust zijn: bijvoorbeeld onze schaduw-
kanten, onze zeer geheime wensen en
verlangens, die we nooit of haast nooit
anderen lUllen meedelen, maar waar die
anderen wel een rol in spelen. We liegen
over hoe we ons voelen: altijd goed, on-
danks de pijn in de borst veroorzaakt
door heimwee, door zorgen, door angst,
door gevoelens van onveiligheid. NIets
laten merken, doorgaan en ie grout hou-
den tot de dood erop volgt, dat is meest-
al ome positie, onze houding.
i'Jogmaals, dat is normaal menselijk,
niets bijzonders, hooguit jammer, omdat
hoe minder mensen je denkt te kunnen
verrrouwen, des te minder heb je de mo-
gelijkheid te ontdekken dat de ander
niet zo veel van jou verschilt.

Hijzonder is het wanneer mensen deze
gevoelens ook voor zichzelf ontkennen
en het praten erover afdoen als ~al dat
softe gezeik". Bijzonder is het, wanneer
mensen zeggen zeker te weten dat zij
geen problemen zullen krijgen, zeker
weten, dat zij nooit zullen moorden, 7.e-
ker weten dat zij nooit beul zouden kun-
nen zijn, zeker weten dat nuancering een

Raadslieden - waar en wie

kenmerk is van zachte eitjes, twijfel al-
leen voorkomt bij kamergeleerden met
een brilletje. En dat is zo bijzonder, om-
dat deze mensen ontkennen wat alge-
meen menselijk is. Zo'n houding creëert
een verschil tussen mensen dat niet be-
staat, want ten diepste zijn we allemaal
heel erg gelijk. leder mens heeft zijn stre-
vingen, ambities, verlangens, hoop.
leder mens ervaart verdriet en pijn,
angst en onmacht. Waarin we verschil-
len is de manier waarop we met die voor
ieder gelijke fenomenen omgaan.

Ik voorspel ieder die ontkent, dat dez("
gevoelens hem ooit zullen overmannen,
dat het leven sterker is dan hun leer. Ze
zullen pijnlijk ervaren te weinig te heb-
ben beseft dat aan mens-zijn inherent is
de erkenning dat het "niets menselijks is
mij vreemd" keihard op ieder van ons
van toepassing is. We kunnen ons wape-
nen door te onder7.oeken, welke remmen
er hij ons bestaan om ons ervoor te be-
hoeden beul te worden, welke innerlijke
krachten wij hebben om de grote catas-
trofe, die minstens eenmaal in ons leven
inbreekt, het hoofd te kunnen bieden.
Omkennen helpt niet, nu nict en dan ze-
ker niet. We zijn zwervers in een bar he-
staan, kwetshaar en zwak en we hebben
alle("n elkaar om dat bestaan het hoofd
te kunnen bicden. Daarom zijn we, bij
alle verschillen, fundamenteel gelijk.

Raadsman Rob Geene
Dit artikel verscheen eerder in
'Griffioen'.
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OH07 .67549/05255-8109

040.627909/627913
00--4942817510, tS!. 2285
05771-1341, ISt. 2492/2498
010.4539911, ,sI. HIH81

085.718911, ,••. 335
02230-52089
05214-8750
02230 •.I'240.S
02230.56820
00-4942817510, N 228.'
030-365234
OW20.58574
049.S0-82811,tsI.702

02HO.61204
08380-81826
03410.76000, ,sf. 780'mSIO
00-4952358150
00.4942817510, fM.22SÇJ228(,
030.365234
00.49633277176
01646.92977
033-607051
080.276911, N. 1S4/196
08,1-J.H377 of 532774
08.Ç.532752"f 532774
076-273341
073.881000. " •. 1-'64
0.S8.346826
01O--4B9341/281

03404.14436
OH04-1443(, of 2090(,

03404-14060
03404.14060

MDTN
• 06 - SJ5 • 7549
'06.514_('()93
'06-549-7913
• 06 •.$94 - 22&5
'06-H4-2492
'06.213.3411281
'06.202.617
'06-517-335
'06-209-2089
'06.532.2643
• 06 . 209 - 240.;
'06.20?-6820
'06-594-2285
'06-S57-5234
'06-541.8574
'06-578.702

• 06.219 - 204
'06-678.IS26
'06.533.7&10
'06.443.259
• 06 _594. 228.S
'06-557.5234
• Ofi. 445.290
'06-504-2654
'06 • .100-7051
'06-511-llJ4
'06.564.2774
• 0(, _564.2774
• 06 - 529 - 3HI
'Ofi_.B1.1564
• 06.519 - 6&26
'06.213-341/281

Telefoon privé
038-2126%

040.627322
00-4942848629
03210.189J4
03480.14787

08308-21867
02991.3525
.05220.62273
03.'i.2.12142
072.641080
00-4942812470
07-'.703705
05160-I.H79
013-425425

01717-13248
030-937808
03417-58156
00.4952356621
00--4942816195
035.234907
00-495761687
01640-47215
020.6323785
080.5638B
080.229069
08,~82-1675
076.872688
080-239840
05110.72385
033.952099

05210.06.1'7
0&5-62974S

0.1210-18934
08370.10205
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