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THEMANUMMER
Keuze en verantwoordelijkheid
Als Nederlandse jonge man mOet je een deel van je leven, op dit moment
een jaar, ten dienste stellen van de samenleving, in de vorm van het vervui-
len van je militaire dienstplicht. Nagenoeg alle jonge mannen die opgeroe-
pen worden voor de militaire keuring gaan daar naar toe. Een deel van de
gekeurden wordt akkoord bevonden en een (klein) deel daar weer van
moet ook werkelijk opkomen in militaire dienst.
Voordat het echter zover is zou het moment daar kunnen zijn dat je nog
eens nadenkt of je wel of niet wilt gaan. Alternatieven zijn een beroep op
de wet gewetensbezwaarden doen of totaalweigeraar worden.
Alternatieven, waar slechts een relatief kleine groep voor kiest, Voor de
meesten geldt: Je moet, dus je gaat.
Het lijkt op zo'n moment alsof je geen keuze hebt. Jij bent één van die klei.
ne groep mensen (30%) die in dienst moet, dus ... jij bent tevens één van die
weinigen die na moet gaan denken over het wel of niet gaan. De jongens
die afgekeurd zijn, of om welke reden dan ook buitengewoon dienstplich.
tig verklaard, hoeven zich met deze vraag niet zo nadrukkelijk bezig te
houden. Zij hoeven die keuze niet te maken, want anderen hebben voor
hen beslist dat zij buiten de kazernepoort blijven.

Vanuit de verantwoordelijkheid naar jezelf toe ben je min of meer aan je-
zelf verplicht om na te gaan denken over de mogelijkheden en onmogelijk-
heden die je hebt. Misschien in een tijd als deze - waarin de Nederlandse
regering haar mogelijk gebruik van de krijgsmacht steeds ruimer interpre-
teert en delen ervan inzet 'all over the world' alsof het niets is - nog wel na.
drukkelijker dan een aantal jaren geleden. Het in dienst gaan, dus het kie-
zen voor de vervulling van je dienstplicht, kan immers grote gevolgen heb-
ben.
Je kunt steeds weer voor de keuze komen te staan of je wel of niet meegaat
naar een 'gevaarlijk' buitenland als jouw onderdeel wordt uitgezonden.
Wéér zo'n keuze waar je waarschijnlijk niet om hebt gevraagd.
Het kan zijn dat men je een twee-jarenkontrakt aanbiedt als alternatief
voor de dienstplicht. Het kan zijn ... Vragen waar je niet mee gekonfron-
teerd zou zijn als je had behoord tot één van de zovelen die niet hoeven op
te komen.

Door het moeten kiezen word je gelijktijdig gekonfronteerd met de verant-
woordelijkheden die je hebt en ten opzichte van wie of wat. Even je dienst-
plicht vervullen - omdat het moet, wel leuk is of spannend, of omdat het
voordeel biedt bij solliciteren - dat is het niet meer. Dat even kan wel eens
langer worden dan je had gedacht, of anders uitpakken dan gepland.
Zeker, er op uit trekken naar een spannend land, humanitaire hulp verle-
nen, mijnen ruimen, strijdende partijen scheiden, het is een uitdaging. Toch
is het handig als je er over hebt nagedacht en je er van bewust bent dat je,
zelfs al vervul je nu je dienstplicht, de mogelijkheid hebt om te kiezen.
Het blijft immers een vreemde zaak, dat er maar een kleine groep jongeren
in de Nederlandse samenleving deze keuze moet maken.

Een groot deel van de bijdragen in dit meinummer staat in het teken van
het thema keuze en verantwoordelijkheid. In de meeste artikelen, inter-
views, columns, vaste rubrieken en tekeningen wordt dit thema meer of
minder uitgesproken aan de orde gesteld. Uiteraard op verschillende ma-
nieren en vanuit diverse invalshoeken, maar altijd - zoals gebruikelijk in
EGO - met de bedoeling lezers te stimuleren tot eigen gedachtenvorming
en standpuntbepaling,
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Gesprek met Tineke Hundling

RAADSVROUW IN DE GOLF

Het is nu bijna een jaar ~eleden dat humanistisch raadsvrouw Tineke
Hundling met de ZuiderkrUis terugkeerde uit de Golf. Vijf maanden deed ze
haar werk aan boord, deels onder directe oorlogsdreiging. Aanleiding ge-
no~, in het kader van dit themanummer, voor collega raadsvrouw (bij de
manniers) en EGO-redacteur Klazien van Brandwijk Wiltjcr om eens met
Tineke te praten over keuzes en verantwoordelijkheden. Van haarzelf, van
uitgezonden militairen, van politici, militaire leiding en van de pers. Uit het
antwoord op de, met de deur in huis vallende, starrvraag 'Waarom was je
daar?' blijkt al dat het een recht-voor-dc-raap gesprek is geworden: eerlijk,
openhartig en waar nodig onverhuld kritisch.

tisch raadsvrouw bij defensie te gaan wer-
ken, impliceert dat dat je er niet alleen bent
in de periode dat het leuk is. Nee, juist În
moeilijke situaties dien je er ook te zijn.
Kijk, de KM-mensen die uitgezonden wer-
den hadden geen van allen gevraagd om
een oorlogssituatie. Vijfenveertig jaar wa.
ren we niet bij een oorlog betrokken ge-
weest. Zij werden gekonfronteerd met een
konsekwentie van de keuze die ze ooit,

van de eerste twee, was het logisch dat er
vanuit de drie denominaties een aanbod
werd gedaan. Voor mij was het dan ook
vanzelfsprekend dat ik mee ging, ik stond
immers gepland op de Zuiderkruis.

Wie A zegt ...
Vaarervaring opdoen, is wel ietsies an.
ders...
Natuurlijk is dat wat anders. De bedoeling
was dat ik in een tamelijk comfortabele
vredessituatie ervaring op zou doen. Toch
voelde ik het als een morele verplichting
om juist nu, nu het er op aan kwam, mee te
gaan. Als je er voor kiest om als humanis-

Biina een iaar terug uit de Golf, waarom
was ie daar?
Waarom was ik daar? Ik stond gepland om
in oktober '90 op de Zuiderkruis vaarerva-
ring op te doen. Toen in augustus '90 Irak
Kuweit was binnen gevallen, besloot de
Nederlandse regering daar schepen naar
toe te sturen. Het bleek dat de Dienst hu-
manistisch geestelijke verzorging niet inge-
pland was en onze dienst heeft toen laten
weten dat we, hoewel wij nog niet in het
adoptiesysteem zaten, toch ons aandeel
wilden leveren. Zo in de trant van: wij zijn
er ook, we willen beschikbaar zijn en mari-
ne doe er iets mee. Toen bekend werd dat
er drie schepen zouden gaan ter atlossing



waarschijnlijk in een periode waar het bij-
na ondenkbaar was dat er oorlog zou ko-
men, hadden gemaakt. Zij hadden echter
niet de keuze om te zeggen: ik ga niet mee.
Zij moesten de konsek\.venties van die eer.
dere keul.e dragen, en zo lag het voor mij
ook. Ik zeg ja tegen het werken als raads-
vrouw hij de KM. Dat betekent dat ik de
konsekwenties daarvan, ook als het minder
leuk wordt, moet aanvaarden. Voor mezelf
sprekend, als ik dat niet zou kunnen vind
ik dat ik ontslag zou moeten nemen. Dat
zou trouwens ook gegolden hebhen als ik
niet op de rol had gestaan. maar in dit ge-
val gold het zeker. Als ik A zeg. in vredes-
tijd proefvaren, moet ik ook B zeggen en
op het moment dat er echt een beroep
wordt gedaan er zijn.

Grenzen
Was een andere keuze voor ;011 mogeii;k
geweest?
t'ee, ik vond voor mezelf geen enkele plau-
sibele reden om niet te gaan. Voor mij geen
andere keus. Dat betekent niet dat het voor
anderen net zo moet zijn. Er kunnen om-
standigheden in je leven zijn waarom je be-
sluit niet te gaan. Wel is dan belangrijk, in
mijn visie, om te kijken of je werkelijk tot
het diepste durft te gaan, of je een eerlijke
beslissing niet uit de weg gaat en privé-om-
standigheden als excuus gebruikt.
Daarnaast kan natuurlijk meespelen of
datgene waarvoor de groep waarmee je
gaat wordt ingezet. iets is waar je achter
staat. De vraag dus: is dit een oorlog die je
moet voeren? Natuurlijk moet je NOOIT
oorlog voeren, geen enkele oorlog is denk
ik te rechtvaardigen. f\1aar waar leg ie de
ethische grens en moet je dat dan niet al
eerder doen~ Op het moment dat wij wer-
ken in een krijgsmacht die zich verplicht
heeft in een aantal hondgenootschappen.
heb je dan nog wel een keus? :\loeilijk
hoor! Ik blijf dat -een ingewikkelde zaak
vinden. De keul.e die je maakt moet je voor
jezelf kunnen verantwoorden en of je argu-
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menten nu van pragmatische of ethische
aard zijn, alleen jijz.elfmoet daar iets mee
en voor mezelf verbind ik wel konsckwen.
ties aan het werken in de krijgsmacht. Een
ander heeft daar niets mee te maken.

\X'elkerol speelt het thuisfront daarin?
Het hehhen van deze baan houdt voor mijn
thuisfront in dat ik natuurlijk meega als
dat aan de orde is. Halverwege de periode
in de Golf had ik voor mezelf besloten dat,
als de Zuiderkruis voor een tweede keer
uitgezonden zou worden, ik uit solidariteit
met de bemanning weer van de partij zou
zijn. :\Iijn thuisfront gaf. toen ik weer thuis
was, aan dat zij niet anders verwacht had-
den en het een goede keus vonden. Dat
maakt het cr natuurlijk wel gemakkelijker
op.

Beschikbaar zijn
Nu naar het werken aan boord, u/at heb ie
gedaan?
Getracht om cr te zijn op die momenten
dat mensen me nodig hadden. Dat beteken-
de meelopen in het oorlogswachtgebeuren,
niet in het systeem, maar er russen in.
Klussen doen met mensen, taakjes voor
mezelf zoeken. Op de werkplek bezig zijn
met mensen. Kleine dingen doen.
Daadwerkelijk aanwezig zijn. hereikbaar
zijn. Laten zien dat je beschikbaar bent,
Helpen in het kombuis, mee op de uitkijk
op de hrug, koersjes uitzetten. Vragen: mag
ik vannacht een wacht met je meelopen en
wil je me dan uitleggen wat je doet, mag ik
je helpen~
Daarnaast heb ik wat vaste taken voor me-
l.elf gezocht. zoals het schrijven van de
nieuwsbrief. Daardoor kreeg ik kontakten
met mensen, kon vragen stellen en mensen
attendeerden mij op sp~çjale zaken. Verder
presenteerde ik een radio-programma op
de zondagochtend.
Kortom, door het verzinnen van een aantal
taakjes trachne ik de toegankelijkheid voor
et"naantal mensen zo groot mogelijk te ma-

ken. Mel.elf voor een ontzettend groot stuk
wegcijferend. Ik had ook kunnen roepen ik
ben aan boord, daar is mijn hut, daar ben
ik bereikbaar. maar ja, vijf maanden lang~
Voor mij was het belangrijk beschikbaat,
bereikbaar te zijn en niet in een ivoren to-
ren te zitten. Op de kazerne is dat natuur-
lijk ook zo, aan hoord van een schip is het
nog belangrijker dat mensen weten wat ze
aan je hebben, omdat je zo dicht op elkaar
leeft. Je moet daarom ook deel nemen aan
het scheepsleven. Door bijvoorbeeld een
handje te helpen met het schilderen van het
helidek laat je zien dat je niet te beroerd
bent ook aan te pakken bij vervelende klus-
sen. bovendien kom je dan op een wat an-
dere manier met elkaar in kontakt. Ik ben
ervan overtuigd dat, als mensen je niet ken-
nen, ze ook niet naar je toekomen als ze
eens 'echt' willen kletsen.

Vragen slellen
Heb ie wel eens het gevoel gehad van 'Wat
due ik hier?'
De vinger op een zere plek leggen word je
niet altijd in dank afgenomen. Ik heb wel
eens gedacht, verdomme daarvoor ben ik
toch hier? Daarvoor ben ik toch ingehuurd~
Ook heb ik me wel eens afgevraagd of de
organisatie wel het gevoel had dat ik zinvol
bezig was en niet alleen maar lastig. Voor
mezelf heb ik nooit rv,.'ijfelsgehad over mijn
zijn daar. Het is ontzenend belangrijk er
juist als geestelijk verzorger te zijn.

Met welke z,aken werd ie gekonfronteerd?
Ik denk dat mijn aanwezigheid een preven-
tieve werking had. In die zin dat mensen
hun verhalen al kwijt konden voor het kon
escaleren. Zo had ik dag en nacht mijn hut
open. was als het ware altijd bereikbaar.
Een situatie rond een sterfgeval staat me
nog erg goed bij.
"De commandant neemt de beslissing ie-
mand niet naar huis te laten gaan. Omdat
ik de achtergronden kende, was het voor
mij mogelijk de commandant daarop aan te
spreken. Anderhalf uur lang heb ik tegen
hem aan zinen praten. 's Nachts wordt er
op mijn hutje geklopt en komt hij me vertel-
len dat hij van standpunt veranderd is."
Natuurlijk kan ik niet zeggen dat hij anders
niet van standpunt veranderd zou zijn.
maar het feit dat ik hem kon benaderen,
hem argumenten aan kon dragen waarom
zijn beslissing ook anders zou kunnen uit-
vallen, heeft l.eker een belangrijke rol ge-
speeld. Als er in zo'n situatie geen g.v.-er
aan boord is, is het maar de vraag welke
konsekwenties zijn beslissing anders gehad
zou hebben.
Verder bleef ik vragen stellen bij het orga-
nieke gebeuten. "Waarom neem je als
scheepsleiding nu deze beslissing, had je
niet een andere kunnen nemen of heb je
wel in de gaten wat je doet met mensen?"
Vragen stellen bij het zien en horen dat be-
schaving ondergeschikt gemaakt wordt
aan hiërarchie, Niet iedereen kan daar te-
gt"n. Gelukkig had ik een commandant die
daar wel tegen kon, maar het is dus vech-
ten ...

Konstant schipperen
Ben ie dan niet doodmoe na vi;f maanden?
Ja ... en waarom was ik zo moe.,. Ik heb vijf
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maanden ongezond geleefd. Door mijn in-
stelling, mijn keuze om bereikbaar, be-
schikbaar te zijn, draaide ik tussen de oor-
logswacht in en creëerde een raar systeem.
Ik leefde als het ware huiten het ritme van
mijn eigen lijf. Je gaat mee in het scheeps-
gebeuren om geen buitenstaander te zijn,
maar daarnaast moet je een hepaalde dis-
tantie houden om de vinger op de zere plek
te kunnen leggen. Dat levert natuurlijk
stress op.
Je moet konstant schipperen. Je moet leven
in het systeem, dat vond ik het aJlermoei-
lijkste van m'n positie, je moet alert zijn op
aJleriei zaken, opdat er geen mensen in de
knel komen. Het ~.v.-er zijn aan boord is
een heel eenzame positie en dat maakt je
ook heel moe. Het gekke is dat je die moe-
heid niet merkt tijdens de reis. Ik merkte
het pas toen ik terug was. Deze dingen
weet je niet als je er aan begint. Jr maakt je
er een voorstelling van hoe het zal zijn,
maar hrt is toch heel andrrs dan je grdacht
had.

Was iedereen zich bewl/st van de situatie
waarin jullie zaten?
Ik denk het wel. Vergeet niet dat we om
acht uur uit Den Helder vertrokken en dat
er vanaf twaalf uur oorlogswacht werd ge-
lopen. Heel anders dan met een gewone
trip. Er werd waanzinnig veel geoefend, ie-
derren op het schip moest goed voorbrreid
ziin. Dus we werden wel met on7.eneus op
de feiten gedrukt.

Leverde dat extra stress oP?
Het konstant oorlogswacht lopen levert
extra vermoeidheidsverschijnselen op, mrt
name de dokter signaleerde dat. Mensen
kwamen in iederr haven in een ander
wachtsysreem en dus in een andrt ritme.
Dat omschakelen kostte erg veel enrrgie.
De vermoeidhrid werd groter, dus de
stressgevoelighrid ook. Maar niet in extre-
me mate.

Keuze en konsekwenties
Heb je de indruk dat mensen gemotiveerd
waren om te gaan?
Naar mijn idre hrdt niemand rondgelopen
met dl.' onrust van ongemotiveerdheid,
maar ook niemand ging naar mijn ideemee
van: wc zullen rens even flink oorlog voe-
ren. Her was veel meer van: we werken bij
de marine en we worden hierbij ingezet,
dus wc zuJlen onze taak 7.0goed mogelijk
uitvoeren. Natuurlijk zullen er ook wd een
paar mensen meegegaan zijn voor het geld,
maar zeker niet zo nadrukkrlijk als in de
prrs werd uitgemeten. De meeste mensen
vonden dat dit bij hrt varende bedrijf haar-
d,.

Denk je dat mensen die er l'oor kiezen om
in dienst te gaan ûch bewust zijn van de
verantwoordelijkheden die er uit die keuze
voortvloeien?
Nee, dat drnk ik eigenlijk niet. De
Golfperiode heeft er wel toe bijgedragen
dat men wat meer hewust is geworden,
maar het grootste deel van de jonge men-
sen stapt de marine binnen zonder zich te
realiseren wdke konsekwenties dat kan
hehhen. Als ik naar mezelf kijk, ja natuur-
lijk had ik er over nagrdacht, maar wij leef-
den toch al vijfenveertig jaar in vrede...
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De buitenwacht zegt nogal eens: daarvoor
heb je gekozen als je in dienst zit, dat is de
konsekwelltie.
Dat is natuurlijk onzin. Ieder mens, ook als
je in dienst zit, heeft de keuze, heeft de mo-
gelijkheid om daarop terug te komen. De
klakkeloosheid van je hebt gekozen voor
een baan bij defensie dus je doet het maar,
vind ik onzin. De konsekwenties van een
bepaalde keuze overzie/merk je pas als je er
daadwerkelijk mee gekonfronteerd wordt.
Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn
die op dat moment toch zeggen dat ze niet
meewillen.

Verantwoordelijkheden
Als ik trefwoorden: politici - keuze - ver-
antwoorde/i,kheden noem, wat is je reaktie
dan?
Schepen naar de Golf sturen is een voort-
vloeisel uit het aangesloten zijn bij een aan-
tal bondgenootschappen. Die keuze is dus
eigenlijk al gemaakt op het moment dat
Nederland zich aangesloten heeft. De kon-
sekwenties van die keuze, waarbij 600
mensen en hun gezinnen/familie en vrien-
den betrokken zijn, lijkt politici te ontgaan.
Toen wij eenmaal in de Golf waren leek het
wel alsof we voor Den Haag niet meer be-
stonden. Je merkt ook dat dat de mensen
steekt, je stuurt zeshonderd memen en laat
niets meer van je horen. Kerst en Oud en
Nieuw vielen in die periode. Twee politici
hebben ons een kaartje gestuurd. En ook
toen we terug mOeSten.Het leek wel alsof
we aan ons lot werden overgelaten.
Natuurlijk wil iedereen als de oorlog is af-
gelopen zo snel mogelijk naar huis. Je be-
grijpt dat dat niet meteen kan, maar het
duurde wel erg lang voor we hoorden wan-
neer we naar huis gingen. Wij hadden een
beetje het gevoel alsof ze ons in Den Haag
waren vergeten.

Militaire leiding - keI/U - verantwoorde-
lijkheden?
Voor een deel ligt het in het verlengde van
de politiek. De informatie.verschaffing was
minimaal. De informatie die we kregen
kwam via de Wereldomroep of CNN. Niet
via de militaire kanalen en ik heb ook niet

gevoeld dat die zich erg veel aan ons gele.
gen hebben laten liggen.
Wat wel bijzonder op prijs werd gesteld
was dat met Oud en Nieuw de
Commandant Zeemacht in Nederland
vadm F.J. Haver-Droeze de schepen kwam
bezoeken. Juist met die dagen werd een
stukje aandacht vanuit Nederland zeer ge-
waardeerd.

Sensatieverhalen
Pers - keuze - verantwoordelijkheden?
Ik denk dat de mensen van de pers die bij
ons aan boord 7.ijngeweest nog redelijk
zorgvuldig om zijn gegaan met de informa-
tie die ze naar het thuisfront gaven. Wel
hebben we ons mateloos geërgerd aan in
Dubai gestationeerde correspondenten die
uit leken te zijn op sensatieverhalen. Ik ge-
loof dat het De Telegraaf was waarin tal
van Indianenverhalen verschenen.
Verhalen die voor een stukje de waarheid
waren, maar zo tendentieus dat het thuis-
front zich veel meer zorgen heeft gemaakt
dan nodig was. Met de persmensen aan
boord heb ik het daar wel over gehad. Die
zeiden: 'maar het verhaal is toch juist'. En
dat is ook zo, alleen doot de kop er boven
werd het een andersoortig verhaal en wer-
den zaken anders voorgesteld dan ze wa-
ren.

De persvrijheid?
Natuurlijk! Maar je hebt als pers ook een
verantwoordelijkheid. Je dient zorgvuldig
om te gaan met de informatie. En als oor-
logsjournalist of cOrtespondent moet je het
niet extra mooi, spannend of sensationeel
maken. Je moet heel zorgvuldig zijn.

Heeft je gang naar de Golf wat veranderd
aan jouw levensvisie?
Ja, ik kan kriegel worden van oppervlak-
kigheid, van geneuzel. Ga toch eens stil-
staan bij wat waardevoJlere dingen in het
leven denk ik dan.
Met name toen ik pas terug was verbaasde
ik me over de onverschilligheid, de onzorg-
vuldigheid, de gemakzucht ...

K/azien van Brandwijk Wiltjer
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DAVID BYRNE OP PINKPOP!

David Byrnc maakte zich definitief onsterfelijk door in een crèmekleurig
pak, dat plaatshood aan ccn heel gezin, houterig en grote passen makend te
dansen op het concertpodium. Beelden hiervan waren te zien in de film 'Stop
making sense' en mede daardoor werd Slippery people een dikke hit voor
zijn band de Talking Heads. Hetzelfde gold voor de film cn de gelijknamige
elpee (zo heetten de schijfjes waarop destijds, we spreken over 1984, muziek
verscheen; in enkele obscure winkels in achterafstraatjes zijn ze nog wel te
vinden).

Inmiddels zijn de Talking Hcads verleden
tijd. Hiermee is ecn van de meest opvallen-
de, duurzame en succesvolle Amerikaanse
new wave bands, opgekomen in het mid-
den van de jaren zeventig, aan haar einde
gekomen. Een onduidelijk einde, want de
ware redenen achter de breuk tussen zan-
ger/gitarist David BYTneen drummer Chris
Frantz, bassiste Tina Frantz-Weymouth
(want getrouwd met) en toetsenist Jerry
Harrison zijn vooralsnog onbekend. Al is '.
het alleen maar voor de overige drie leden,
aangezien Byrne weinig tekst en uitleg lijkt
te hebben gegeven over zijn vertrek.
Nu was dat wel vaker een prohleem. Ovet
de songs van zijn hand die op de eerste el-
pees van de T alking Heads verschenen,
geefr Byrne toe zelfs achteraf niet te kun-
nen vertellen waarover ze nu eigenlijk gin-
gen. Ook tegenwoordig geldt dat
nog, zo blijkt op zijn nieuwste
muzikale werk, Uh-Oh. Over het
slotnummer van die cd,
Somebody, zegt de voormalig
Talking Headszanger: nVoor mij
is dit een nummer dat gaat over
de gevolgen van racisme voor een
vrouw, maar het kan op de meest
verschillende manieren worden
uitgelegd."

Intellectueel
Uh-Oh komt precies vijftien jaar
na het debuut van de Talking
Heads in '77. Gemaakt door drie
studenten van de kunstacademie
en Jerry Harrison, die als enige over muzi-
kale ervaring beschikte. De Heads hanteer-
den opvallende, intellectuele (want moei-
lijk te begrijpen) teksten en hadden Ncw
York als uitvalsbasis. Dat was toch al de
plek waar alles gebeurdc; onder meer
Blondie, Ramones, New York Do[]s en
i'atti Smith speelden in de clubs, vorm gc-
vend aan wat larer ncw wave lOU gaan he-
ten.
De opvolgers AIore songs about buildings
and lood, Fear of music en Remain in light
worden geproduceerd door voormalig lid
van Roxy ~tusic en nog veel meer, Brian
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Eno (die overigens bij de burgerlijke slJnd
Slaat ingeschrrven als Brian Peter George
St. John Ie Baptiste J: ••~\ r~..•t is dezelfde

Eno waarmee Byrne een paar jaar later, in
1981, een wel heel weirdo plaat maakt, My
life in the bush of ghosts. Flarden radio- en
tv-opnamen, overstemd door bezwerende
muziekritmen. Er zijn mensen die er niet in
hun eentje naar durven luisteren.
:-'let RcnJaill in light (1980) is dan al defini-
tief de naam van Talking Heads gevestigd
als tophand, nadat Psycho killer in 1978 de
eerste hitparadenotering in Xederland op-
leverde. Op de elpee vallen met name de
sterke Afrikaanse invloeden op, die zich in
Byrne's carrière als een olievlek zullen blii-
ken uit te breiden. Op de single Once in a

iifetime blijven die overigens grotendeels
achterwege.

Artistiek
Inmiddels tonen de T alking Heads ook aan
live uitstekend voor de dag te kunnen ko-
men. Zo staan ze in 1982 op
Torhouc:J\Xferchter. In hetzelfde jaar ver-
schijnt ook de eerste live-elpee, Thc name
of this band is Tafking Heads, genoemd
naar de geheel eigen wijze waarop Byrne
tijdens concerten de liedjes pleegt aan te
kondigen ('the name of this song is ... 'j.
Twee jaar later verschijnt er alweer een li-
ve.elpee, het al eerder genoemde Stop ma-
king sense. Deze luidt de meest succesvolle
periode van de band in, met hits als The la-
d)' dOIl't mind, Raad to nmvhcrc en And
shc was, allen afkomstig van de achtste el-
pee Little creatures (1985).
De hoes van die elpee en de bij de singles
geleverde clips tonen aan dat in de Talking
Heads niet alleen muzikaal talent is samen-
gebundeld, maar ook artisti('k. Byrne
noemt zichzelf naast muzikant dan ook
filmmaker (Truc stories, vol verhal('n van
en ov('r 'de gewone Amerikaan', ook op el-
pee), schilder en fotograaf. In 1988 ver-
schijnt het laatste werk van de Talking
Heads, Naked, nog geen jaar later gevolgd
door Byrne's solo-album Rei mamo.
Hierop blijkt hij helemaal te zijn doorge-
slagen naar de Latijns-Amerikaanse rit-
men, wat een wel heel danshare plaat ople-
vert. Uh-Oh is hiervan de opvolger, al ver-
schijnt tussendoor ook nog Thc forest, vol
meditatieve muziek.

Sex-operaties
Uh-Oh laat horen dat Brrne het,
terecht, nog steeds over de grens
zoekt. De Latijns-Amerikaanse
invloeden zijn zeer zeker niet ver-
dwenen (hoor de aanstekelijke
single Girls on my mind), maar
er is meer, véél meer. Het lijkt
alsof hij al de invloeden van de
afgelopen jaren op één album
heeft willen samenbundelen.
Hierdoor staat de muziek op Uh-
Oh vaak niet ver af van hetgeen
onder de noemer Talking Heads
is verschenen. In ieder geval
blijkt Byrne nog steeds te be-
schikken over een originele pen.
Zo handelt het eerste nummer
Now I'm YOllr mom over sex-
operaties, of wals hij het zclfr
zegt, "een gevoelig deuntje over
een mans beslissing zijn lul af te
laten snijden".
Uh-Oh is wederom een uiterst

dans bare plaat geworden en dar maakt het
wachten tot tweede pinksterdag zwaar.
Dan komt David Byrne namelijk, tien jaar
na Torhouc:J\Xferchter, met zijn volledige
band Pinkpop opluisteren. Mis her niet!

Evert van Dijk
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PERSONNEL
ContJnuin~ storics
Ruim twee jaar geleden slaagde de
Nederlandse band Personncl er om ondui-
delijke redenen niet in met de berustende
meezinger Everybode knows (that's how
love goes) een doorbraak te bewerkstelli-
gen in eigen land. Naar verluidt lukte dar
ciders beter. De band kwam namelijk voor-
al in de publiciteit dankzij een trip naar
Albanië, nota bene het enige land in het
Oostblok dat op dat moment het commu-
nistische juk nog niet van zich had afge-
schud.
De band, bestaande uit het duo Ad

Vanderveen en Philip Kroonenberg, maakt
muziek die je niet veel hoort in Nederland.
Dat blijkt ook weer op hun tweede cd
Continuing stories. Het heeft iets weg van
country (de cd is dan ook opgenomen in,
juist ja, Nashville), een op het oog ongun-
stige referentie. Personnel slaagt er echter
in deze typisch Amerikaanse muzieksrro-
ming te verluchtigen met popinvloeden.
We horen blues, Hiatt, rock, Dylan, folk,
Young en zelfs een vleugje Springsteen.
Dat laatste slechts muzikaal gezien, de
zang verschilt behoorlijk van die van,
de Amerikaanse superster. Het is
veel beschaafder, met vaak een
melancholische ondertoon.
Continuing stories zit goed in el-
kaar, mede dankzij een keur aan
gastmusici, klinkt behaaglijk en
alleen in het uitgesponnen, Pink
Floyd-achtige Water under a bridge
slaat het tweetal een beetje te ver door.
Voor het overige is het een aangename
verrassing uit eigen land.
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;,mISSA ETHERIDGE
Never enough

2001 is toch wel het meest opvallende
nummer op de nieuwe, alweer derde cd van
de Amerikaanse zangeres ~le1issa
Etheridge. Het nummer laar een repeteren-
de elektronische beat horen van deze sin-
gerlsongwriter, die we niet van haar ge.
wend zijn. Zij was toch het stoere spijker-
broeken-ik -spuug-in-m 'n-handen -en-ga-er-
flink-tegenaan-type, die met haar gitaar en
rauwe stem in 1988 debuteerde. Het is niet
zo dat dat beeld nu compleet bezijden de
waarheid is, maar het behoeft zeker enige
bijstelling. Al is het alleen maar omdat
Melissa zich nu ook sensueel in leer laat fo-
tograveren.
Terug naar 2001. Daarmee stort Melissa
zich niet onverdienstelijk op de dance-mu-
sic, een prestati ~die ze herhaalt op MI/st be
cral.)' for me, h t beste nummer van Never
enough. Met de:e nummers weet ze bijtijds
haar muzikale c.lrrière de wending te geven

die het nodig heeft, want het begint er een
beetje op te lijken dat al die vrouwelijke
singerlsongwriters die gelijk met haar het
kopje boven het maaiveld staken inmiddels
behoorlijk zijn verdord.
Ook in de andere acht nummers, meer in
het verlengde liggend van het werk op haar
debuut-cd en op Brave and craz)' uit 1989,
toont Etheridge een sterke wil tot overle-
ven. De muziek klinkt rijper, heeft meer
power dan op de voorgaande twee cd's.
Ook weet ze weer menig gevoelige snaar te
raken (P/ace )'our hand, Dance without
s/eeping). Op de single Ain't it heavy klinkt
ze nog zoals we van haar gewend zijn en
dat is meer dan goed. Je kunt echt aan alles
merken dat ze er zin in heeft gehad. Meet
me in the back, zingt Melissa, 'and don't
make me wait toa long. First show me
yours, maybe ril show jou mine'. Kortom,
waar wachten we op.

JAMES
Se\'en
James, de 0 zo Britse band, die alweer be-
staat sinds 1984, klopte in Nederland pas
vorig jaar voorzichtig tegen het muzikale
venster middels de bijna hit Sit down. Het
leverde het vijfral in ieder geval een plaatsje
op tijdens het pretentieuze tweedaagse Ein
abend in Wien-festival in Rotterdam, al-
waar ze nog enigszins leven in de brouwerij
brachten. Daarnaast betekende de single
een overdosis aan succes in het thuisland.
James is dan ook alweer toe aan haar (zijn)
vijfde elpee, dus werd het tijd. De titel er-
van, Seven, heeft met dat aantal niets te
maken, maar slaat op het aantal leden dat
de band nu telt.

. James kwam naar voren in de voetsporen
van the Smiths' Monisey, maar blijkt in-
middels definitief afgeslagen in de richting
van de Simple Miods. Zanger Tim Booth
heeft gelukkig niet zoveel weg van Jim
Ken, maar muzikaal gezien zijn de over-
eenkomsten niet van de lucht. Enig epos is
de groep dan ook niet vreemd, blijkens bij-
voorbeeld de single Born of frustration en
nummers als Sound en Don't wait tou
long. Dankzij lichtvoetiger werk als Bring
a gun en Live a love of life levert James
toch een evenwichtig gevarieerd album af
dat er zijn mag.

E.v.D
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COMMANDANT KORPS MARINIERS:
"Wij krijgen het beste van het beste van onze Nederlandse jeugd
binnen het Korps"

Als tienjarige jongen, vanaf het toenmalig Nederlands Indië naar Nederland
terugkerend met ccn Amerikaans troepentransportschip, ontdekte de huidi-
ge commandant van het Korps Marimers, generaal majoor Spiekerman Van
Weezelenburg, dat het leven aan boord heel wat aantrekkelijke kanten had.
Hij nam zich dan ook voor later bij de Koninklijke Marine te gaan.
Het advies van een vriend - die het Korps omschreef als leuk, avontuurlijk,
afwisselend, sportief, uitdagend en veel van de wereld zien - en het ontbre-
ken van de zin te gaan studeren aan ccn universiteit, deden hem kiezen voor
een opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. met als speciali-
satie het Korps Mariniers.
Het Korps bracht wat was voorspeld: kikvorsman, commando, instrukteur
fysieke training, compagniescommandant op de Nederlandse Antillen.
Commandant van de eerste Nederlandse ~lDli-terroristen eenheid. (De een-
heid die in staat bleek, bij meerdere aklies, onder moeilijke omstandigheden
gijzelaars te bevrijden.)
Studies in de Verenigde Staten en Italië. Hoofd Opleidingen, Hoofd
Operaties/Plannen. Liaison Officer bij de Royal Marine in Engeland.
Commandant van de Van Braam Houckgeestkazerne. Een plaatsing, als ko-
lonel, bij de 'Plans and Policy Division' van de Internationale Militaire Staf
op het NA va hoofdkwartier te Brussel. En na bevordering tot Brigade
Generaal als secretaris van de Internationale Militaire Staf. Op 3 oktober jl.
werd hij bevorderd tot generaal-majoor en benoemd als commandant van
het Korps Mariniers.
Raadsvrouw Klazien van Brandwijk Wihjer sprak met de generaal-majoor
Spiekerrnan Van Weezelenburg over de keuzes die hij maakt en de verant-
woordelijkheden die daarmee samen hangen.

organisatie. Vaak zijn dat heel moeilijke
beslissingen.Uiteraard laat ik me adviseren
door mijn staf, maar ik heb daarvoor de
eindverantwoordelijkheid. De stafnfficie-
ren, opleidingen, operationeel, personeel,
materieel en effekriviteirlevaluatie advise-
ren me via mijn Chef-staf. Ik leg al die ad-
viezen naast elkaar en dan is de taak aan
mij alle voors en regens goed af te wegen,
een beslissing re nemen en daarvoor de ver-
antwoordelijkheid te dragen. Het is niet zo
dat ik als korpscommandant hepaal hoe of
wanneer het Korps Mariniers voor opera-
ties ingezet gaat wordrn. Dat is vanzelf-
sprekend een beslissing die is voorbehou-
den aan de politieke leiding, Jaar heb ik
verder niets over te zeggen.

Maar u heeft wel invloed?
Ik adviseer de Bevelhebber Zeestrijd-
krachten over de mogelijkhrden en onmo-
gelijkheden. Dus dat wat het Korps kan en
nict kan. De politiek bepaalt of we worden
ingezet of niet. Daar heb ik geen verant-
woordelijkheid voor. Mijn werk komt
daarna, ik bepaal, na overleg met mijn staf,
op welke wijzewe onle taak im'ulling gaan
geven.
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Commandant Korps Mariniers,
gelleraal-ma;oorR. Spil'kermall
Vall W'eezelenburg

Als Commandant van het Korps },lariniers
moet u keuus maken, beslissingen nemen,
die ('an (grote) invloed (kunnen) zi,n op her
leven van grote groepen mensen.
Heeft dat invloed op de keuzes
die Il maakt?
jazeker, zeer sterk. Als comman-
dant van het Korps Mariniers
heb ik de taak het Korps te be-
sturen, met name in operationele
zin. Dat betekent dat ik verant-
woordelijk ben voor de persone-
le en materiële gereedheid en de
geoefendheid en dus een goede
operationele inzet van het Korps
1tariniers in de breedste zin van
het woord.
We hebben een aantal raken toe-
bedeeld gekregen (NAVO,
Verenigde Naties, Nederlandse
Antillen en Terreurbesrrijding).
Ik ben cr voor \'erantwoordelijk
dat die taken zo goed mogelijk
worden vervuld. We hebhen een
zeer personeels-intensief bedrijf.
Wanneer het gaat om een perso.
neelsbelang en een organisatie-
belang kom ie soms voor een
moeilijke keuze te staan. Soms
kunnen die twee zelfs tegenstrij-
dig zijn of niet op elkaar aanslui-
ten. Dan word ik dus voor de
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keu7.egesteld. Kies ik voor het belang van
de man of vrouw (in mijn geval allem<1a1
mannen) of kies ik voor het belang van de

Moeilijke keuzes
KI/nt u 1'1'11 voorbeeld geven waarvall u
zegt: 'o('er deze keuze heb ik langer moeten

denken dan over de doorsnee
keuze die ik maak?'
jazeker. Als commandant van
de Bijzondere Bijstands Een-
heid, waar ik als eersle hel com-
mando ovet mocht voeren, heb
ik de minister van justitie, toen-
tertiid Van Agt, moeten advise-
ren over de inzet van de BBEbij
een gijzelingsaffaire in de
Franse Ambassade. japanse tcr-
roristen, die hrel goed wisten
wat ze deden, hadden de ambas-
sade hezet. Ik heh de minister
geadviseerd over de mogelijkhe-
den die et waren, maat ook over
de gevolgen die rr wuden zijn
als wij op zouden treden. Het
was uiteraard aan de minister
om de keuu te maken of de
BBEwel of niet ZOII worden in-
gezet. De wijze waarop we zou-
den wordrn ingezet was mijn
zaak. je weet dan dat her om

_ een levensgevaarlijke zaak gaat
::1,
~



en dat de gevolgen wellicht zeet emstig
kunnen zijn. Ook naar de mannen van de
BREwellicht niet onaanzienlijk. De minis-
ter heeft toen 24 uur bedenktijd gevraagd
(dat is vrij lang in zo'n zaak) en heeft uit-
eindelijk besloten dat wij niet werden inge-
zet. Ik denk dat dit een voorbeeld is waar-
bij je als commandant heel goed moet af-
wegen wat en hoe je adviseert. Het Korps
kan optreden, en naar alle verwachtingen
suksesvol, maar wat zijn de effecten van
zo'n optreden. Naar de man, de organisa-
tie, de politiek enz. Daarin heb je dan een
duidelijke verantwoordelijkheid. Als de
keuze anders was uitgevallen hadden we
ingegrepen en mijn taak en verantwoorde-
lijkheid hadden dan gelegen bij de wijze
~an uitvoeren. Niet bij de beslissing tot
Inzet.

Over de hele wereld zijn op dit moment
brandhaarden, spanningen. Het Korps
heeft een bijdrage geleverd in Irak. Turkije.
Rond het winterverlof was er het gerucht
rond inzet in Joegoslavië. De laatste weken
zoemt het over uitzending naar Cambodja.
Dat brengt een bepaalde onrust met zich
mee. Is het nodig om mensen op deze wijze
met zaken te confronteren? Het einde van
het liedje is soms dat de inzet niet door-
gaat, of anderen gaan. Is de wens soms de
vader van de gedachte? Wilt u, wil het
Korps sneller dan de politiek?
Nee, zeker niet. Nogmaals, waar het om
gaat is het volgende. De keuze of de beslis-
sing over het wel of niet ingelet worden is
aan de politieke leiding voorbehouden. Dat
is heel duidelijk. Wij, het Korps Mariniers,
hebben in 1963 de taak gekregen op te
kunnen treden in het kader van VN-opera-
ties. Dat betekent dat wij er rekening mee
moeten houden, iedere keer weer als er een
VN-operatie op stapel staat, dat Nederland
voor een dergelijke operatie gewaagd zou
kunnen worden.
Als er in de pers dan ook nog allerlei indi-
caties worden gegeven over vragen vanuit
de VN aan Nederland dan is het denk ik
logisch dat men daar binnen de eigen orga-
nisatie over gaat praten. Het behoort im-
mers tot onze taken. Dat is niet te voorko-
men.
Ik ben me ervan bewust dat daarmee een
stuk onrusr wordt gekweekt. Dat is ook
perse niet goed. Ik denk dat iedere onrust
in het bedrijf, voor zover mogelijk, voorko-
men moet worden. Als korpsleiding prohe-
ren we de man konstant te informeren
waar wij staan met een dergelijke inzet. En
Cambodja komt nu eenmaal wat nader
dan velen denken. Maar nogmaals, wij
wachten nog steeds op de formele beslis-
sing van de politiek. GAAN of NIET
GAAN.
Waar wij wel behoefte aan hebben als
Korps Mariniers, en ik met name, is dui-
delijkheid. Ik heb tijd nodig om de mari-
nier voor te bereiden. Het gaan naar een
land als Cambodja is niet zo maar wat,
het is niet om de hoek. Er zijn heel andere
omstandigheden, andere situaties. Wij
hebben daar een bepaalde voorbereiding
en aanlooptijd voor nodig. In die zin heb
ik belang bij duidelijkheid op korte ter.
mijn.
Het is perse niet zo dat her Korps sneller
wil dan de politiek, laat dat duidelijk zijn.
De beslissing is aan de politiek.
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Het onrusteffekt
Dat begTlïp ik, maar hoe is die onrust rond
het winterver/of dan te verklaren? Niet de
mariniers gaan, maar de verbindingsdienst
uit Garderen.
Joegoslavië is typisch w'n voorbeeld van
een politieke keuze. Nederland had het
aanbod gedaan aan de VN: WIJ HEBBEN
TROEPEN BESCHIKBAAR. Het Korps
zou daarvoor, als eerste, in aanmerking
kunnen komen. Wij zijn nu eenmaal op
zeer korte termijn inzetbaar.

En daarom kregen de mensen voor het
winterverlof printas telefoonnummers ach-
ter te laten in verband met bereikbaarheid?
Ja, wij kregen sterk de indruk dat
Nederland gevraagd wu worden en dat wij
dan als eerste zouden gaan. Na het winter-
verlof kwamen er signalen uit New York,
bij de VN, dat de Nederlandse partijdig-
heid in het conflict door de Seevenwerd be-
twijfeld. De zaak werd op een laag pitje ge-
zet.

Mijn vraag heeft alles te maken met de keu-
ze die dan, zo lijkt het, gemaakt wordt om
de onrust te brengen in de gezinnen van
mensen die ook in Irak of Turkije zijn ge-
weest. Dat is naar mijn idee het effect als er
wordt gezegd: je mag naar huis, maar ie
moet toch rekening huuden met ...
Ik denk dat het een normale laak is dat je
als organisatie, wanneer je de indicatie
hebt dat het reëel is dat jouw inbreng zal
worden gevraagd, je mensenw snel moge-
lijk informeert. Het wu uiterst zuur zijn als
het personeel uit de krant zou moeten ver-
nemen dat het Korps Mariniers ergens in-
gezet zou kunnen worden, zonder dat ze
dat van hun eigen Korpscommandant ge-
hoord hebben. Dat is een aspect dat we
proberen te voorkomen. Waar het ons om
gaat is, dat als die beslissing valt, ien we
konden redelijkerwijze inschatten dat die
beslissing om naar Joegoslavië te gaan tus-
sen Kerst en Oud en Nieuw wu vallen),

dan moet je daar als organisatie klaar voor
zijn. Dan poets je een aantal plannen op.
Eén van die plannen is de bereikbaarheid
van je personeeL Als je een kerstverlofpe-
riode heht en mensen zijn weer ik veel alle-
maal waar, dan moet je ze wel aan de teu-
gel hebben en terug kunnen halen. Aan de
andere kant hebben we ook tegen het per-
soneel gezegd: "Hou je gewoon maar bezig
met de winrertraining waar je nu mee bezig
bent. Als wij gaan, dan hoor je dat als eer-
ste van de korpsleiding en dan is het altijd
nog vroeg genoeg om terug te keren."

U ziet dat als de verantwoordelijkheid van
de organisatie, de bereikbaarheid en direk-
te inzetbaarheid. de onrust die dan ontstaat
is een niet bedoeld effekt?
Ja, wam stel dat die beslissing genomen
zou zijn tijdens het kerstverlof en wij had-
den de mensen niet verteld dat ze bereik-
baar moesten zijn en ze zouden niet bereik-
baar zijn geweest, dan zou dat uiterst pijn-
lijk zijn geweest voor het Korps, als wij niet
binnen 48 uur inzetbaar waren.
Dus dat is een afweging van wanneer vertel
je het je mensen. En ik denk dat je ze het
niet vroeg genoeg kan vertellen, weliswaar
met de nodige slagen om de arm. Want zo-
als gebleken is, is Joegoslavië voor onze
mensen niet doorgegaan. Maar ik denk dat
het een stuk eerlijker naar je organisatie is
om te zeggen: "Wij zouden daar best voor
in aanmerking kunnen komen, dus ben be-
reikbaar." Wij gaan nog niet concentreren,
we gaan nog geen echte voorbereidingen
treffen, maar het enige wat je nu kunt doen
is wrgen dat je naam met een telefoon-
nummer op een lijst staat, zodat als het ge-
beurt jij onmiddellijk terug kum. En niet
meer dan dat.

Snelle inzetbaarheid
En in die zin is er dus beleid, een beleid om
mensen zo snel mogelijk op de hoogte te
brengen van mogeliike ontwikkelingen ...
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Ja duidelijk, één van de raken van
het Korps Mariniers is het binnen
achtenveertig uur weg kunnen
gaan en daar moet ie aan voldoen
als er een beroep op het Korps
wordt gedaan.
Waar het ons om gaat is duidelijk-
heid rond de beslissing gaan of
niet gaan. Ik kan me aan de ande-
re kant voorstellen dat de politiek,
in al haar afwegingen daar meer
tijd voor nodig heeft dan wij ei.
genlijk zouden willen. Ook nu
rond Cambodja is bekend dat
Nederland aan de VN troepen
voor Cambodja heeft aangebo-
den. De Veiligheidsraad heeft be.
slist, dat er VN-troepen naar
Cambodja zullen gaan. De VN
heeft echter op dir moment nog "'J I
niet formeel aan Nederland ge-. ,
vraagd troepen re leveren. Die in- J
dicaties zijn voor ons aanleiding
om te zeggen bij onszelf: hé, als er
naar Cambodja wordt gegaan,
dan zal het Korps Mariniers dat
wellicht moeten doen, dat bete-
kent dat wii, populair gezegd, beo
ginnen met gras te maaien om
daar roch een tijdwinsr te boeken.
Wat wij nu aan her doen zijn, ziin
allemaal voorbl'reidende akties
die niet atbankelijk zijn van el'n ~
poliril'kl' beslissing: het Korps"-
gaat, ik noem maar wat, eind mei
naar Cambodja. Het zijn voorbe'
reidingen die we nu vast kunnen
doen. Als dl' beslissing nee wordt
dan is dat nooit weggegooid, als
de bl'slissing ja wordt gaan wc door met
het trajekL We hebben een tijdsbalk uitge.
zet en een aantal aktiepunten op papier ge-
zet die stapsgewijs gedaan moeten worden
voordat je over zoveel tijd naar Cambodja
kan gaan. Dat daarbij geroaemoes ont-
sraar, ja ... dat kunnen we denk ik niet
voorkomen. Wc proberen dat wel... We
trekken mensen nier onnodig terug uit bij-
voorbeeld de wintertraining. We laten ze
voor zover mogelijk in de situatie waarin
ze nu verkeren, zodat ze de zaken waar ze
nu mee bezig zijn af kunnen maken. Valt
echter vandaag de beslissing om te gaan,
dan hangt het er vanaf wanneer we gaan
natuurlijk, maar dan zullen wc cr toe over
gaan mensen terug te trekken l'n dl' zaak te
concentreren in Doorn.

Karaktervorming
De laatste veertig jaar was Nederland niet
direkt bij een oorlog betrokken. Het Korps
leverde wel een bi;drage aan VN-aktivitei-
ten en lijkt dat in de toekomst, evenals de
LI/chtmobiele Brigade, steeds meer te gaan
doe". Denkt lf dat me"se", die zeg maar
vijftien jaar geleden voor het Korps hebbe/l
gekozen ûch bewust ûjn geweest van die
konsekwenties ~'an htm keuze? En heeft
dat i"vloed op het Korps?
Ik kan uiteraard niet in ieders mariniers
herinnering kijken of zij daar rekening mee
hebben gehouden, dat weet ik gewoon niet.
Her zou denk ik naïef zijn re veronderstel-
len dat als je een beroep kiest bij defensie,
en of dar nou mariniers zijn of anderen, je
nooit in die rol ingezet zou kunnen wor-
den. Ik denk dat je toch altijd rekening
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houdt met het feit dat je ingezet zal kunnen
worden, in welke vorm dan ook.
We hehhen de laatste vier jaar een omwen-
teling gezien van de internationale oost-
westverhouding. De NAVO-strategie is
kompleet verandad, stelt andere eisen aan
defensie. Strukturen veranderen en je ziet
meer optredens in Verenigde Naties-ver-
band Jan er ooit mogelijk zou zijn in NA-
VO-verband. Gezien het feit dat wij sinds
'63 met het Korps Mariniers beschikbaar
zijn voor een eventuele inzet in VN-ver.
band, denk ik dat de man die toentertijd bij
ons binnen is gekomen toch wel degelijk
met die optie rekening heeft moeten kun-
nen houden. Aan de andere kant denk ik
dat een optreden in VN-verband ook een
humanitair karakter kan hebhen. Ik denk
dat het goed is dat we ml't de honderdach-
tenzeventig landen die de Verenigde ~aties
nu rijk zijn, met z'n allen in deze wereld be-
slissingen nemen om steun te verlenen
waar dat nodig is. En als dat humanitair is
denk ik dat dat een hele goede ontwikke-
ling is.
Ook voor de marinier-zelf denk ik dat het
een goede zaak is. Het is toch een heel leer-
zame ervaring gekonfronteerd te worden
met andere zaken dan die wij in Nederland
zien en gewoon zijn. Wij nemen het vaak
als vanzelfsprekend aan dat wii het hier zo
goed hebben en ik denk dat het daarom
ook goed is voor de karaktervorming van
een jonge knul om te ervaren dat er ook
een hoop ellende op deze wereld is.

Dat is volgens u dus een positieve kant?
Ja, en dat meen ik echt. Ik denk dar voor

een jonge knul, los van het feit
dat ie, naar ik denk, het aardig
zou vinden, avontuurlijk lal vin-
den om dir soort dingen te doen,
dat het ook voor hem goed is dat
hij dat ziet en daarmee gekon-
fronteerd wordt. Ik denk dat het
voor lijn karaktervorming heel
goed wl'rkt.

E" in die ;:in maakt 1/ dali een
keuze vonr hem ... het kan ook
wrkeerd uitpakke/l.
Ik maak geen keuze voor hem,
de politiek maakt de keus, ik be-
reid hem voor op een inzet.
Hijzelf heeft de keuze voor het
Korps gemaakt.

Het thuisfront
De ma" heeft de keI/ze voor het
Korps gemaakt, tien, twintig,
misschien dertig ,aar geleden.
Hoe denkt u dat het thuisfront
aallki,kt tegen het regelmatig in-
gezet worden. De tiide" zijn ver-
anderd. De mali ka" dan wel een
bewuste keuze hebben gemaakt,
maar zijn achterban?
Ik denk dat we moeten beginnen
re kijken naar de marinier: wat
voor soort knul is dat? En ik als
commandant van het Korps prijs
me dan ontzettend gelukkig dat
wij eigenlijk het beste van hel
beste van onze Nederlandse
jeugd binnen het Korps krijgen.

1 Fysiek, maar ook mentaal. Dan
denk je dat je door allerlei ervaringen, op-
leidingen en noem maar op, de mensen zo-
danig voorbereid op een inzet, hetzij in
NAVO-verband, hetzij in VN-verband, dat
die knul dat aan moet kunnen. Ik denk ook
dat hij dat kan. Je hebt natuurlijk altijd uit-
zonderingen die mentaal war zwakker zijn
dan de anderen, maar als je de grootste ge-
mene deler neemt denk ik dat de marinier
zo'n optreden aan moet kunnen, kunnen
verwerken mentaal en fysiek. Hel thuis-
front is natuurlijk een hele andere affaire.
Daar hebben wij weinig invloed op. Wij
kunnen het thuisfront natuurlijk niet trai-
nen op dat soort situaties. Wij kunnen ze
wel informeren over datgene wat er precies
aan de hand is en wat hun man, 1.00n nu
doet. Daar moet je tegelijkertijd ook heel
voorzichrig mee zijn, want sommige thuis-
fronten zijn daar open voor en andere niet.
Die 1.eggen dan dat maak ikzelf wel uit, of
dat maakt mijn man wel uit. Waar bemoei
je je eigenlijk mee. Natuurlijk moeten wij
ons als organisatie nil't afsluiten voor sig-
nalen die er zijn van mensen die het moei.
lijk kunnen verwerken. Als cr hulp wordt
gevraagd, nodig is, dan moet de organisatie
zodanig zijn dat die hulp \'erlecnd kan wor-
den. En ik denk dat wc met ons laatste op-
treden in Turkije en Irak, toch hele positie-
ve ervaringen, hele goede zaken hebben ge-
daan met ons thuisfromburo.

Er vamlÎtgaande dat het Korps de rIIimte
wil geven voor mensen waar het "iet alle-
maal goed loopt, hulp wil bieden, zou het
ook kun"en zijn dat de drl/k op het thuis-
front bijvoorbaat illgecalculeerd gaat wor-
den. Als het allemaal doorKaat, anderhalf
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jaar Cambodja, met een Korps lIan 3200
man, dan is het bij/la lIoorspelbaar dat
sommigen twee keer daar naar toe moeten.
Dat legt toch een druk op het thuisfront,
het heeft op z'n minst ilwloed. Hoe rekbaar
schat u het thuisfront in?
Nou, heel moeilijk aan te geven. Waar wij
mee geconfronteetd worden is dat onze in-
zet wordt bepaald door om:e taak en door
onze middelen. Daat hebben we een hoe-
veelheid mariniers voor. Het is aan het
Korps om via de marineleiding de politiek
te adviseren of we iets kunnen of niet, met
de beschikbare middelen binnen het taken-
pakket dat we hebben. Als de politiek zegt
jullie gaan nu ingezet worden, dan voeren
wij die beslissing loyaal uit.
Als daar van buitenaf, zeg maar het thuis-
front, op een gegeven moment een situatie
ontstaat waarbij er signalen zijn dat er
door andere omstandigheden buiten onze
raken, buitrn onze middelen de organisatie
brgint te krakrn, dan mortrn wij daarop
rrageren. Wij voorzien dat nu niet. Ik vind
dat rr nu ook ern stuk duidelijkheid naar
dr mariniet en zijn thuisfront moer zijn als
we naar Cambodja gaan en dat we moeten
zeggen dat het in principe voor een periode
van een half raar is.
Maar nogmaals, als wij die signalen krij-
gen, dan morten wir daarop reageren.

De dienstplichtigen
Dan de dienstplichtigen. Ik meen te kun-
nen zeggen dat veel dienstplichtigen de af-
gelopen ;aren voor het Korps gekozen

hehbell, omdat ze wat lIan hun diellst-
plicht wilden maken. Zich niet wilden
vervelen en leuke dingen doen. Denkt u
dat er nog voldoende dienstplichtigen zuI-
len komen als het Korps regelmatiger
wordt ingezet?
Formeel is het natuurliik zo dat inzet van
dienstplichtigen buiten her NAVO-gebied
alleen maar geschiedt op basis van vrijwil-
ligheid. Dus is het aan ons om iedere
dienstplichtige marinier te vragen of hij al
dan niet liefhebber is mor inzet. Dat heb-
ben we ook gedaan voor Irak en Turkije.
De ervaring daar heeft geleerd dat er twee
of drie waren die nee hehhen gezegd.
Percrntage gewijs zou dat een kleine 10%
zijn dat nee heeft gezegd. Ik ben daar niet
erg pessimistisch over. Ik ben wel zo rralis-
ti~chom te zien dat zodra de risico's groter
worden die Iiefhrbherir natuurlijk aanmer-
kelijk zal afnemen. Dat is denk ik logisch.
Aan de andere kant denk ik dat de dienst-
plichtige die bir ons binnen komt door de
band genomen wel zo enthousiast is dat hij
meegaat. Maar nogmaals, als er echte seri-
euze ongelukken gebeuren, dan is het lo-
gisch dat die vrijwilligheid zal afnemen.
11aar in welke mate... ? Natuurlijk hrbben
we ze het liefste allemaal mee, maar het is
aan de-dienstplichtige daarin de keuzr te
maken. Als de eerste lichting zonder pro-
blemen verloopt zal de vrijwilligheid zeker
toenrmen. Maar het is natuurlijk afwach-
ten.
Laat duidelijk zijn dat ik denk dat de
dienstplichtigen, die naar het Korps komen
en die zoals ik al eerder zei het beste van

het beste van de Nederlandse jeugd zijn,
zowel fysiek en mentaal, mensen zijn die
iets meer willen. Die mensen hebben we
nodig. Als ik zie wat ze presteren, dan ben
ik daar trots op en heb er alle vertrouwen
in dat dat soort jongens voor het Korps
zullen bliiven kiezen.

Eigen keuze?
Een laatste vraag; hoe gaat u om met uw
eigen verantwoordelijkheden als u iets
moet doen terwi,J 11 niet achter de politieke
beslissing staat?
Als de politiek iets beslist waar ik het diep
in mijn hart niet mee eens zou zijn, dan is
het aan de politiek om de keuze te maken,
de beslissing te nemen en dan is het aan mij
om die beslissing uit te voerrn. Ik denk dat
het zo simpel zwart/wit ligt.

Jah... maar dan zit u met een ongelukkig
gevoe/.
Natuurlijk, maar dat is niet aan de orde.
Nogmaals, mijn verantwoordelijkheid is
een duidelijk andere. Ik moet wrgrn dat de
mariniers er klaar voor zijn. Of die beslis-
sing van de politiek juist of niet juist is, kan
ik niet ter discussie stellen. Dat ligt niet op
mijn weg. Ik denk dat een beslissing die ge-
maakt is zorgvuldig genomen is en politiek
is afgedekt. En daar kunnen we vaak niet
achter kirken.

Dank ti we/ voor dit gesprek.

Klazien van Brandwijk Wilt;er
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BEROEPSKEUZE zoveel van mijl.elf zegt als van anderen.
Het gaat ook om een konstatering en zeker
niet om een veroordeling.

'Geen officiersloopbaan voor mij!'

Een veelzijdige jongen, kreatief vooral. Een jongen ook die prachtige gedich-
tcn kan maken. Iemand met zeggingskracht. Eigenlijk tot grote verbazing
van bijna iedereen liet hij zijn commandant weten te willen stoppen met zijn
opleiding aan het Opleidingscentrum Officieren in Breda.
Zijn keuze was echter weloverwogen en derhalve beslist: 'Geen officiers-
loopbaan voor mij!' Nog voor de carnaval dit jaar vertrok hij uit Breda om
zijn dienstplicht te gaan vervullen als korporaal bij de 42c Pagncie in
Havelte.
Jammer dat hij besloot geen officier te worden, want het leger heeft zulke
mensen nodig, vindt raadsman Jan Sulman, die sprak met Nico Nijcnhuis,
de 19-jarige ex-leerling van het DCO.

~Her was nooit mijn bedoel in!;" , \'er-
trouwde l"ico mij roe, "het leger in te gaan.
De politie was mijn eerste keus. Geen n.vij-
fels over mogelijk. Ik had mijn HAVO-di-
ploma nog niet gehaald of ik solliciteerde
al bij het korps in Den Haag. Omdat ik 7.0
mijn zinnen had gezet om bij de politie te
komen, was de teleurstelling ook groot
wen bleek dat ik medisch werd afgekeurd.
Kleurenblindheid was het probleem.
Daarna pas kwam het leger in het vizier.
Met mijn vader nam ik de voor- en nadelen
uitvoerig door en besloot te solliciteren.
Tot mijn verbazing werd het wat. De keuze
echter was beperkt. Alleen bij de genie kon
ik met mijn handicap terecht."

Nico werd ruim 19 jaar geleden geboren in
een Gronings gezin. Vader, moeder en nog
een zus. Tot groot verdriet van Nico en zijn
ouders werd zijn zus, jaren geleden alweer,
opgenomen in een psychiatrische inrich-
ting. Wat hij daarbij ervaart, heeft hij ver.
woord in een teder gedicht.

Eergisteren

Eergisteren had ik een zus
Dat blijkt uit foto's en films
Goed herinneren kmI ik het niet
Ondanks ik het I'aak probeer

Gisteren was ik haar kwi;t
Ze had eell thuis, maar was er niet
'k Wilde haar terug, maar ze kwam niet
We waren niet meer compleer

Vandaag krijgen we haar voor een stukje
Maar vadertje en moedertje spe/en is er
niet bij
Ze is als een vrouw terug gekome71
Heeft veel gemist ell veel meegemaakt

Morgen ligt de hoop op het andere stukfe
Dan zol ze er ûin
Maar ik zo/haar altijd bliiven missen
Was het maar eergisteren

EGO I MEI 1991

Waarom wilde fe eigell1iik bij de politie en
hoe komt het dat ie niet verder wilde op het
OCO?
Er zijn steeds een paar zaken geweest die
me bij de politie aantrokken en dat nog
steeds doen. Allereerst het werk l.elf. Er is
de combinatie van binnen en buiten wer-
ken. In dat oplicht is een vergelijk mogelijk
met het leger en het oeo in het bij7.0nder.
Ook daar is sprake van afwis,eling.
Overigens ook een beetje avontuur, mis-
schien wel de spanning en zeker de omgang
met mensen. Voor de politie gold in niet
onbelangrijke mate eveneens een méér ide-
ologisch motief. Ik bedoel het gevoel aan
de goede kant te staan. Het zal wel iets van
mijn opvoeding zijn, dat gevoel onrecht en
maatschappelijk kwaad te willen bestrij-
den. Hoewel dat motief voor het leger ook
kan gelden, is het voor mijn gevoel daar
minder duidelijk.
De politie opereert midden in de samenle-
ving, het leger verkeert meer aan de rand
daarvan. Het meest duidelijk werd me dat
onlangs bij een zoektocht naar twee ver-
dwenen Belgische meisjes. De leerlingen
van het DeO assisteerden daarbij de
Rijkspolitie. Een aktie overigens waaraan
ook burgers meededen. Er viel 'zin' te ont-
lenen aan dat werk. Oe aktiviteiten in het
veld verwezen naar een konkreet aanwijs-
baar maalschappelilk doeL Ik heb me daar-
in dan ook bijzonder herkend. Als ik aan
bet veldwerk op het OCO terugdenkt,
roept dat uitsluitend beelden op van colle-
ga's in het gewone pak. Méér niet!
Overigens wil dat niet zeggen dat ik de om-
gang met de OeO-leerlingen niet prettig
vond. Ik heb het best naar mijn zin gehad.
Het is voor miÎ inderdaad veel meer de her-
kenbaarheid van de doelstelling geweest
die me heeft doen besluiten het leger te ver-
laten. Voor mijn idee leek het er soms op
dat het OCO cijfers en beoordelingen bete-
kende en het leger uitsluitend bestond VOOt
salaris en bevorderingen. Op een gegeven
moment kon ik daarmee niet meer uit de
voeten. Ik realiseer me echter dal het zeker

Wat beb je eigenlijk vuor hobby?
Mijn grOte liefde is judo, ik heb de zwarte
band en ben tegenwoordig ook scheids-
rechter. Judo is voor miÎ méér dan een
sport en veel wedstrijden draaien. Het gaal
vooral om de achterliggende filosofie die
me in het judo aanspreekt. Eigenlijk past
het in een stijl van leven, waarbij evenwicht
een centrale waarde is. In feite is het een
overlevingsstrategie. Heel wat anders dus
dan punten maken. Ik realiseer me dat ik in
mijn kijk op deze dingen vooral veel van
mijn vader heb. Als kleine jongen al trok ik
\'eel met hem op. Hoeveel hij voor mij bete-
kent, heb ik me vooral gerealiseerd toen hij
met ernstige hartklachten in het ziekenhuis
werd opgenomen. Het zag er sleçht voor
hem uit. Er was een kans van ongeveer
80% dat hij het niel zou overleven. '\let het
schrijven van een gedicht hcb ik toen gc-
probeerd mijn gevoelens voor hem te ver-
woorden.

80%
Toen, dat ene moment
Toen, jij daar lag te liggen
Toen, jij daar pijn lag te he/Jben
En ik niets anders kon doen dan eell was-
handie heriegKen

Toen we niets zeiden
praatten we toch
we dachte71aan hetulfde
wamleer de monitor bliep zei

De witte jas keek me aa71en zei
'"hij komt er wel ... misschien"
Toen verliet een drtlppel mijn oog
en hij iouw hed hillg hij al aan miin kin

Het was alsof een burd voor mijn leven
hing
een hord met acht zijdelI en hoeken
eell bord met een [epens-groot
STOr

je heht verteld waarom je van het OCO
hent weggeKaan. Zou je ook iets kunnen
UKKen over het proces, over hoe je tot ie
besluit bent gekomen?
Als burger, want zo wordt je genoemd als
je direkt van school komt binnenstromen,
kwam ik op het oeo. Vanzelf wist ik toen
nog niet wat er allemaal met me zou gaan
gebeuren. De eerste weken waren inten~s-
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sant voor me. Waarschijnlijk ook omdat
alles nieuw was. Na verloop van tijd echter
begonnen de Twijfelsom wel of niet door te
gaan in het leger toe te nemen. Ik ben toen
begonnen om periodiek een lijstie op te
stellen met twee kolommen. In de linker
kolom schreef ik de positieve elementen op
en in de rechter de negatieve gevoelens in-
zake mijn verblijf op het OCO. Iedere keer
wanneer ik het lijstje bijwerkte, merkte ik
dal de rechter kolom steeds langer werd.
Op een gegeven moment in de opleiding,
een aantal weken voor de kerst, kwam
voor mij het tijdstip waarop ik voor miizelf
de knoop doorhakte. Na de kerstvakantie
wist ik helemaal zeker dat ik me niet voor
jaren wilde vastleggen in het militair be-
drijf. Einde opleiding dus.

Wat heb je geleerd mn Tekortstondig ver-
blii( in het leger?
Hoewel ik me zelf niet geschikt acht voor
het leger, heh ik toch in die paar maanden
veel geleerd. Nog niet eerder werd ik zo ge'
confronteerd met mijn eigen normen en
waarden als in het leger. Wellicht door het
totaal anders zijn dan thuis. In die zin is het
verblijf op het OCO goed geweest voor
mijn persoonlijkheidsvorming. Zaken die
ik voor normaal hield, bleken in de oplei.
ding minder vanzelfsprekend .
.\feningsuiting is zo'n voorbeeld. Daar
moet je gewoon enorm voorzichtig mee

zijn in het leger. Het kan namelijk op den
duur tegen je gaan werken. Eigenlijk kwam
het er op neer dat ik teveel van mijzelf
moest inleveren om goed in dit bedrijf te
kunnen werken. Op alles wordt voor mijn
gevoel in het leger een beperking gelegd en
sommige zaken moeten volledig verdwij-
nen. Zeker als officier is er naar mijn me-
ning meer sprake van een stijl van leven
dan het uitoefenen van een beroep. In de
zevrn maanden dat ik op het OCO hen ge-
wrest, heb ik echtrr niet alleen veel van het
militaire hedrijf leren kennen, maar ook
veel ovrr mijzelf.
Vreemd, de meeste zaken die hebben geleid
tot mijn hesluit om het OCO te verlaten,
kende ik van te voren. Wat ik nirt wist was
de waarde die ik daaraan hechtte. Dat laat-
ste was mijn grootste ontdekking.

Naschrift
Nim, je bent judoka en \'oor mij volledig in
balans. Er is evenwicht in voelen, denken
en handelen. En waar ik tenslotte erg van
onder de indruk kwam, waren je gedich-
ten, na het overlijden van je oom. Eén er-
van, 'Dolfijn', volgt hierna. Het is met veel
omroering je daarin gezien te hebbrn.

Jan Sulman

Dolfijn
Als een dolfijn
zwom hij
voor zijn t'rollwtje aan
een goede echtgenoot

Als een dolfifn
beschermde hij
zijn zoontjes
een echte vader

Als een dolfijn
maakte hij grapjes
altiid vriendeli,k
een echte oom

Als een do/fijn
regelend en opbeurend
altijd daar
geliefd

als een haai
van achteren geharpoeneerd
vertrapt en op de kade gegooid
weggenomen, zomaar

De optimistische do/fijn
hij was er altijd
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Bange mensen in een wereldstad

GRAND CANYON

Lawrcncc Kasdan en zijn vrouw Mcg zijn al twintig jaar bij elkaar. Ze wo~
nen in Los Angeles, ccn stad die er adembenemend uitziet maar waar de mis-
daad welig tiert, onder meer doordat de scheiding tussen arm cn rijk, blank
en zwart er prominenter is dan waar ook. Beide feiten zijn duidelijk terug te
vinden in de film 'Grand Canyon'. die ze samen schreven, cn die Lawrcnce
regisseerde. Kasdan werd vooral beroemd met 'Thc Big Chili', een volwas-
sen, zeer herkenbare vertelling over de voetangels cn klemmen van het mo-
derne re1atieklimaat. In veel opzichten doet 'Grand Canyon' daar aan den-
ken, al is deze nieuwe produkuc aan de ene kant mistroostiger, maar tegelij-
kertijd ook weer optimistischer.

. -..

voelt zich, sinds hij een paar jaar geleden
door een toevallige voorbijgangster net op
tijd voor een auto werd weggetrokken, \'er-
antwoordeJijk voor het geluk van anderen.
Hij wil als het ware zijn schuld aan de
voorzienigheid vereffenen. Daar geeft
Kasdan hem diverse mogelijkheden voor.
Zo is daar Claire, Macks vrouw. Als ze op
een (H,;htend loopt te joggen, hoort ze een
kind huilen. Er blijkt een meisje van een
half jaar oud in de struiken te zijn achterge-
laten. Claire heeft het gevoel dat dit geen
toeval kan zijn. Als Mack thuiskomt, be-
seft ze dat ze aangifte bij de politie moeten
doen, maar ze is inmiddels vastbesloten om
een adoptieprocedure in gang te zetten.
Mack stribbelt aanvankelijk tegen, maar
geeft uiteindelijk toe.
Ongeveer tegelijkertijd wordt Davis, de
producent, neergeschoten door een over.
valler: een tafereel dat hij in tallm_e films in
heeld heeft gebracht. Na een zware opera-
tie, waarbij zijn been maar ternauwernood
gered kan worden, mag hij naar huis. Hij is
zeer gedeprimeerd en besluit om nooit
meer geweldsfilms te maken.

'Het leven is één lange verschrikking, maar
dat ligt ook voor een groot deel aan jezelf,'
lijkt Kasdan zijn publiek lOe te wlllen roe-
pen. ';-':eem zelf het heft in handen, laat
niet alles over je komen. 'Waag, en mis-
schien win je wel.'
Hoewel het al te positieve slot, waarbij de
betrokkenen gezamenlijk naar de Grand
Canron reizen om te genieten van de
schoonheid van hun land en van de schep-
ping, afbreuk doet aan de [Och vaak schrij-
nende kanten van het leven anno nu waar
~kg en lawrence Kasdan duidelijk veel
zorg over hebben, is de karaktertekening
van de meeste figuren interessant genoeg
om er toch een onderhoudende en vaak
verrassende vertelling van te maken.

Lermore van Opzeeland

~tet deze levens begint Kasdan vervolgens
een geraffineerd spel van loven en bieden,
van geven en nemen, waarbij elke betrok-
kene het bestaan van een van de anderen
min of meer definitief beinvloedt. l\tack

Mack is getrouwd met een depressieve
vrouw, die moeilijk kan verkroppen dat
hun vijftienjarige won bezig is volwassen
te worden .. Mack zelf heeft een korte ver-
houding gehad met zijn piepjonge secreta-
resse, die daar een vervolg op verwacht. Zij
is bevriend met een zwarte vrouw. Simon
woont bij zijn lUster en haar twee kinde-
ren. De oudste, een jongen, dreigt het ver-
keerde pad op te gaan. Dan heeft Mack
nog een andere vriend, een filmproducent
die zeer rijk is geworden van hel maken
van tweederangs films vol geweld.

Hoofdpersoon is in eerste instantie de ad-
vocaat Mack (Kevin Kline), die gespeciali-
seerd is in immigratie-kwesties. Als zijn au-
to het op een avond plotseling begeeft en
hij aan de kant van de weg in de zwarte
wijk Inglewood komt Ie staan, krijgt hij het
gevoel dat hij zijn leven niel zeker meer is.
Hij belt een garage, en als hij weer u~rug is,
gebeurt waar hij bang voor was. Een auto
met viif zwarte jongens stopt achter de zij-
ne en de inzittenden beginnen drógende
taal uit te slaan. Juist op dat moment arri-
veert de kraanwagen, bestuurd door de
zwarte Simon (Danny Glover). Hij weet de
jongens weg Ie krijgen, en Mack heseft dat
hij zeer waarschijnlijk zijn leven aan deze
vriendelijke man te danken heeft. Vanaf
dat moment is Simon de tweede hoofdrol-
speler in het verhaal.

Kellin Kline en DallllY Gloller
in 'Grand ûmyon'.
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W'oody Al/en en "'fja Farrow in 'Shadow$
atld Fog'

SHADOWS AND EOG
Wood}' Allen keert in 'Shadows and Fog',
zijn twintigste produktie, weer terug naar
de 7_wartlwit-film, waar hij duidelijk graag
mee speelt. Het verhaal over de bangelijke
Klrinmann, die van zijn bed wordt gelicht

Caan als Eddie kan niet tegen haar op.
Regie van ~tatk Rydcll.

om op zoek te gaan Ilaar een moordenaar
zonder dat hij precies weet wat er van hem
verwacht wordt, zit vol symboliek en is
duideliik geinspireerd op de Duitse film
van zo'n halve eeuw geleden, wat nog eens
wordr onderstreept door dr muziek van
Kurt Weil. Toch heeft Woody er veel ingre-
diënten van zichzelf ingestopt, zodat ook
deze film weer een heel persoonlijk stempel
draagt. Vele prominenten tekenden voor
soms piepkleine rolletjes, zoals :'vtadonna
die misschien twee minuten in beeld is, en
Jodie Foster en Kathy Bares die samen met
Lily Tomlin kleurrijke maar in feite onder-
geschikte rolletjes spelen als prostituees,
11ia Farrow, dir wegloopt bij haar trouwe-
loze circusartiest, krijgt van deze door de

. wol geverfde dames enige hatde waarhe-
den over het leven gepresenteerd. Maat wel
met eell knipoog natuurlijk ...

FOR THEBOYS

•
"

seksuele relatie had. Voural tegen het decor
van de gelovige, naïeve hevolking van zo'n
hiese plattelandsgemeente, in een rijd dat
homoseksualiteit nog totaal onhespreek-
baar was, moet de ontreddering van het
toch al ontheemde, eenzame jongetje intens
zijn geweest. Het drama werd compleet
toen de soldaat zonder afscheid verdween.
Aan de film is al die diepe emotie niet echt
af te zien. Aan lokaties en aankleding werd
de uiterste zorg hesteed, maar iets meer
voel hare hartstocht op elk niveau was wel-
kom geweest. Tussen alle vrijwel onbeken-
de medespclenden moest Jeroen Krabhé, in
een kleine rol aan begin en eind van de
film, duidelijk als puhlirkstrekker fungr-
rrn.

Amerika, land van showen entertainment
bij uitstrk, hrrft altijd veel gedaan aan de
verstrooiing van haar troepen tijdens oor-
logen in verre streken. 'For the Bo)'s' volgt
bijna vijftig jaar uir het leven van Eddie
Sparks en Di)(ie Leonard. Di)(ie wordt
door haar oom geïntroduceerd, als Eddie
in Londrn plotseling zonder partner komr
te 7_itten,Hoewel ze elkaar bepaald niet lig-
gen (Eddie voelt de nmcurrentie van de
ontwapenende Dixie vanaf het begin haar-
scherp aan), blijken ze als duo enorm aan
re slaan, zodat ze ook samen naar Korea en
later naar Vietnam gaan. Aan de relatie
komt een eind als Dixie's zoon, als militair
de oogappel van Eddie, die hem duidelijk
prefereert boven zijn eigrn dril" dochrers, in
Vietnam sneuvelt. Kort daarvoor heeft de
jongen zijn moeder in bittere hewoordin-
gen laren weten hoe hij denkt over de rol
van Amerika in het conflict. Eerder, tijdens
de heksenjacht van McCarthy, had Eddie
het al hevig met Di)(ie aan de stok gehad,
toen hleek dat hij haar oom had aangege-
ven vanwege diens belangsrelling voor het
communisme. Het zijn vooral deze scenes
die de film uittillen boven alleen-maar-
amusement. De hoofdrol van Bette ~tidler
is niettemin voor alle liefhebbers van deze
heerlijke zangeres/actrice, die bekend staat
om haar gepeperde taal, een feest. James

James ('-Jun en Bette Midler in 'Fur the boys"

Michae/ Douglas en Me/anie Cr/lfith in
'.~hining ThrouKh'

SHINING THROUGH

seerde sfeer die de hele film kenmerkt als
ge\'olg van de merkwaardige casting,
wordt in het slot consequent volgehouden,
als zowel Griffith als Douglas, zwaar ge-
wond, nog net de Zwitserse grens weten te
bereiken. Veertig jaar later mugen ze hun
avonturen voor de BBC-televisie komen
vertellen. Hadden de Engclsen het gcld
maar om een dergelijke film te maken, dan
was er vast een juweel uit de bus geko-
men ...

VOOR EEN VERLOREN SOLDAAT
Regisseur Roeland Kerbosch waagde zich
aan de verfilming van de autohiografische
roman van choteograaf Rudi \'an Dantzig.
In dit gevoclige verhaal staat de jonge Van
Dantzig centraal. Als kind werd hij in de
hongerwinter naar een vissersfamilie in
Friesland gestuurd. Met de bevrijding
kwam de jonge soldaat Walt in zijn leven,
met wie hij een eerste en alleshepalende

Bij Je Amerikaanse produktie 'Shining
ThroulJ;h', dir tijdens W,O. 2 speelt, is de
hoofdrol in handen van barbiepop Mclanie
Griffith. Jammer, want met een krachtiger
cn minder onbrnulJig type had dit spiona-
geverhaal een redelijk sterke film kunnen
opleveren. Griffitn speelt een Amcrikaamc
die vroeger in Duitsland woonde, de taal
Jus kent en er nog familie heeft wonen.
Door een reeks toevalligheden krijgt ze de
kans om in Duitsland als spionne te gaan
optreden. Ze zal twee weken onder valse
voorwrndsdcn hij een Duits gezin infiltre-
ren, en haar opdrachtgever annex minnaar
Micnacl Douglas dan op her station vao
Berlijn wecr ontmoeten. :\obar ze besluit
om op eigen houtje naar haar familiell.'den
op zoek te gaan, al werkt ze als kindermeis-
je hij een zeer hoge Nazi. De geromanti-
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DE BORREL VAN DE
NIET-EUROPEAAN

Na zijn oveIWinnin~ in het blanke referendum zei de Zuidafrikaanse presi-
dent De Klerk tevreden dat de blanken nu 'het boek van de apartheid' heb-
ben dichtgeslagen. Hij zei ook, dat de blanken oorspronkelijk met de apart-
heid waren begonnen uit het 'verlangen naar rechtvaardigheid', Zou Hider
in 1935 de Neurenbergerwetten soms ook hebben bedoeld om 'de joden te
beschermen'? Machthebbers proberen vaak hun fouten te verdoezelen en
hun politiek fraaier voor te stellen dan die is. Ze proberen de geschiedenis
naar hun hand te zetten en de harde werkelijkheid weg te poetsen. En soms
lukt dat ook.

~eem het feestje dir jaar, omdat Columhus
500 iaaf geleden besloot om Amerika te
gaan ontdekkl."o. Dat wordf gevierd in het
\';:?csten en in Amerika. Columbus schreef
destijds aan konin~in Isabella: 'We moeten
de wilde kanibalen als sla\'en ruilen tegen
\'ee, dat de Spaanse kooplieden kunnen le-
veren.' De treurige handel in miljoenen
mensen duurde eeuwen. Het leven van
Columbus geeft niet iedereen reden tot
feestvreugde.
In het voetspoor van de ontdekkingsrei;r;i-
gers besloot Europa de 'primitieve' buiten-
wereld te koloniseren. En daarbij zijn risjes
misdaden gepleegd uit naam van koning,
kapitaal en kerk. Bij hun onafhankelijk-
heid werden de kolonies ook nog opge-
;r;adeld met de pensioenen van de vroegere
be;r;ellers. De koloniale meesters van wen
hebben nooit iets wiJlen weren van hun
wangedrag en hun misdaden. Het kolonia-
le verleden wordt schoongepoetst en voor-
deliger voorgesteld dan de werkelijkheid
was. Er is geen ruiterlijke erkenning dat
koloniale machlsverhoudingen op basis
van de blanke 'superioriteit' vanzelf tot
misdaden moeS! leiden. Ook Nederland
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heeft er nog steeds moeite mee om te erken-
nen dat in de onafhankelijkheidsstrijd van
Indonesië door ~ederlandse militairen
oorlogsmisdaden zijn gepleegd.

Vergeven en vergeten
Soms wordt een historische hoofddader
van internationaal wangedrag eenvoudig
uit de werkelijkheid weggepoetst. Zo sprak
de COlllmelllator in een TV-programma
over 'de ellende van de oorlog tussen
Noord en Zuid-Vietnam'. Alsof er nooit
Amerikaanse bommenwerpers zijn ge-
weest, die Vietnam hebben platgegooid en
vergiftigd. De VS konden hun woede niet
verkroppen dat zij her Vietnaml."se boeren-
volk niet konden overwinnen; de strijd
werd voortgezet met economische midde-
len en Vietnam werd afgehouden van inter-
nationale erkennint; en steunverlening. De
Amerikaanse schuld werd 7.0 vakkundig
weggepoetst uit het Westen dat sommigen
zich begonnen te schamen dat zij ooit gede-
monstreerd hebhen voor het zelfbeschik-
kingsrecht van de Vietnamezen.
En sommige Westerse politió en journalis-

ten vinden het nu al logisch dat de
Zuidafrikaanse zwarten het verleden ver-
geten en de misdaden van de apartheid \'er-
geven. De meeste blanken in Zuid-Afrika
willen, in navolging van De Klerk, nog
steeds niet toegeven dat de eeuwenlange
hlanke o\'erheersing van Zuid-Afrika het
leven van vele generaties heeft verpest. En
daarom beseffen zij ook niet dat er radi-
kaal iets zal moeten veranderen in de eco-
nomie, want de zwarte meerderheid merkt
in het alledaagse leven geen cent verbete~
ring, ook al komt het stemrecht dichterbij.

Afgestrafte keus
In 1959 studeerde ik in Zuid-Afrika. De
blanken daar noemden zich toen
'Europeanen' en zii omschreven hun zwar-
te landgenoten als 'Niet-Europeanen'. Dat
leidde eens tot mijn arrestatie. Een aantal
zwarte studenten en ik (onmiskenbaar
blank) werden aangehouden toen we een
township uitkwamen. ","'I." hadden een fles
hrandy in de auto en 'Europese' alcohol
was toen verboden voor zwarten. Ik zei
luchthartig: "Van de dokter moet ik elk
uur een slok nemen." Dat werd natuurlijk
niet gepikl door de Afrikaner politieagent
die 7,ei: ~Jij weet toch dat je geen sterke
drank mag drinken met Non.Europeans~"
Toen zei ik hooghartig: "U bent allemaal
Kid-Europeanen wat mij betreft. Ik hen de
enige Europeaan hier!" Dat leiddr tOl ar-
restatie en het koslle heel wat gepraat op
het politiebureau om uit de cel te blijven.
:\lijn contacten met ht.t (toen nog legale)
A;,\C waren hij de Special Branch van de
politie bekend en dus kreeg ik bij mijn ver-
trek te horen dat ik niet meer toegelaten
zou worden. En dat was het einde van het
verlangen om in Zuid-Afrika te wonen en
te werken. Daarna heb ik van buiten dat
mooie verziekte land de Zuidafribnen
soms een beetje henijd, die ondanks de el-
lende van het leven in zo'n dictatuur bezig
waren mei geschiedenis te schriiven. Het
werk van onze anti-apartheidsbewegingen
in het buitenland was natuurlijk wel nuttig,
maar het speelde zich wel af vanachter de
zijlijn.
Na 33 jaar mJg ik er weer in. S"U is Zuid-
Afrika op weg om te kiezen voor de demo-
cratie. Het is opwindend om dat nu van-
daag van dichtbij mee te kunnen maken.
~v1aarer is ook weemoed over wat gisteren
had kunnen ziln. En er is nog steeds heim~
wee naar het Zuid.Afrika dJf morgen
komt.

Karel Roskam
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Hoe het hout geen goud werd

EEN SPORTSPROOKJE

Lang geleden was ec een verlegen meisje met cven bescheiden ouders. Ze
woonden in een eenzaam bos en hadden hun eerste dochter genoemd zoals
de meeste Nederlandse meisjes in die jaren werden genoemd: Anncke. Een
stevige meid was het, die Anoeke Stalman. Maar ze kon lopen als de beste.
Nog nooit was ccn meisje zo snel weggelopen en weergekeerd. Gecn bos was
haar te uitgestrekt.
Op zekere dag verdwaalde een schone jongeling namens de Koninklijke
Nederlandse Atletiek Unie in het bos, waaT de hardwerkende familie
Stalman haar armzalig huisje had. Als een gazelle zag hij de stevige Anneke
voorbij flitsen. Zo snel was ze, dat geen jager haar had kunnen raken. De
jongeling posteerde zich bij het onderkomen van de Stalmannetjes en moest
tot de schemering wachten tot Anneke op haar schreden terugkeerde.

Hans f'an Wissen

"'Uw keuze verdient re.
spect", antwoordde de do-
lende bezoekster. "1-1aar het
probleem is, zoals ik dat uit
de kranten lees, dat je zonder
paddestoelen, in de [Opsport
van hout geengoud kunt ma.
hno Het is een keuze die uw
dochters hebben gemaakt. U
moet zich daarvoor niet ver-
antwoordelijk voclen.~ De
oude vrouw zweeg, met een
getergde blik in haat ogen.
Ze besefte niet met de tijd IC
zIJnmeegegaan.

De stoere scout
Ten oversraan van de snor ontkleedde ze
zich bijna geheel. Vervolgens greep ze een
gereedliggend houtblok dat ze wel achttien
meter van zich afwierp. Trots hief ze ten-
slotte een vuist. De man met de snor was
gci'mponeerd, maar liet dat niet merken.
Hij vertelde dat er landen waren, zoals
Amerika, waar in de nationale parken en
bossen met stukken hout nog veel verder
werd gegooid. En een onbedwingbaar ver-
langen wekte hij in de eenvoudige Ria om
zich te meten met die verre werpsters.
~Danlul je toch echTmijn holeTen-mengsel
moeten gehruiken~, sprak de stoere scour.
Ria, die op haar eigen plekje in her bos de
laatste tijd nog hoogstens een paar centi-
meter had afgeknahbeld van haar persoon-
lijk record, had aan één woord genoeg. Ze
p'lkte haar buidel mer de scharnek' belinin-
gen en trok de grote wereld in, haar ouders
in vertwijfeling achterlatend.
Jaren later doolde een eenlaam meisje, de
dochter van een edelsmid, door het bos. Ze
zocht bezinning. Ooit had ze geprobeerd
de beroemdste discuswerpster van
Nederland te worden en hoc vaak ze die el-
lendige schijf ook had weggeworpen, tel-
kens hleek die ander uit beter hout gesne-
den, zoals de kranten nogal discriminerend
melddrJl. Ze liep juist te mijmeren over het
beroemde gedicht dat Piet Paalrjens een
eeuw eerder ovet zelfmoord had geschre-
ven, toen le een vervallrJl huisje omwaar-
d,.

De oude vrouw
Op het bankje ervoor zat een oude vrouw
die haar maande om plaats te nemen.
"Kind", sprak de grijze vrouw met etn
moedeloze blik, ~mag ik je mijn lot vertel-
len?~ En weldra volgde het verhaal hoe le
door haar d(xhters verlaten was en hoe eeJl
louche man het meegaande tweelal een
paddestoeltndrankje aansmeerde. ~Ze ko-
men er bij mij niet meer in~, lei de vrouw,
~hel heeft me veel tranen gekOST,maar ik
kon de verantwoordelijkheid niel langrr
dragen ...

werd er nier herer op, totn Anneke op le-
kere dag mei een besnorde man arriveerde
die zich voorstelde als apotheker. Hij ver-
telde de be7.(lrgdeouders met rrots hoe hij
een paddestoelen-exrract had ontdekt,
waarmee Anneke reeds was gevorderd tot
de derde plaats van de Nederlandse kam-
pioenschappen. Want zó hard ging je lopen
met zijn krachtige elixer.
De uuders waren het al nooit eens geweest
met de keuze van Anneke en nu z.ezagen
hoe dik haar kuiten waren geworden,
wensten ze de verantwoordelijkheid niet
langer te dragen. ~har de tweede dochter
had ingespannen geluisterd en nog juist
voordat de besnorde man de deur werd ge-
welen kon ze een afspraak maken om sa-
men te komen in haar kleine arena met de
dode denne-appels.

Etn maand later was de hollende deerne uit
het verlaten hos lid van een Haagse vereni-
ging. 0, wat konden die benen bewegen,
en 0, wat was haar geest onbuigzaam. Her
viel Anneke een beerje tegen dat de jonge-
ling die haar ontdekt had Hens heette, ter-
wijl ze nooit een schip zou willen bevaren,
en dar die jongeling, eenmaal uit de scha-
duw van het hm getreden, eerder de dood
van pierlala leek dan een minnaar en ma-
nager, maar Anneke vond het le\'en in de
grote stad zo fascinerend dar ze thui~ in het
bos weldra als een vreemdelinge werd be-
schouwd.

Het sterke zusje
Behalvedoor haar lusje, die ook hunkerde
naar het volle ltven. Gretig inhaleerde die
de trotse verhalen van Anneke. Zelf had zij
als gezinstaak het kappen der
bomen. Zo sterk als een os
was ze daardoor geworden en
niet alleen kliefde zij de dikste
stammen, nee, ze had er z.elfs
een liefhebberij van gemaakt
wedstrijden met zichzelf aan
te gaan in het wegwerpen van
de haardblokken.
Dichtbij het ouderlijk huisje
had lUS Ria een plukje bos-
grond ontgonnen waar ze
haar wedstrijden organiseer-
de. Vanachter een streep, ge-
vormd door dode denne-ap-
pcfs, srootte ze al 's morgens
vroeg een stuk hoorn van wel
twee kilo van zich af. En 's
avonds na gedane arbeid
spoedde le zich opnieuw naar
die plek om haar persoonlijk
record te verbettren. Het was
een woord dat haar hardlo-
pende zus uit de grote stad
had meegehracht.
De sfeer in het ooit zo harmo-
nieuze gezinnetje Stalman
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Drie der gesprekspartners v./.n.r. Terry, RiclJarden TIJeo

,Als hij zegt schieten, dan doe ik dat ook'

Verantwoordelijke taak
Wat due je nu precies bij de vredesbewa-
killg?
Theo: Dat is verschillend. Het kan zijn dat
je 16 uur in de meldkamer zit en telefoon-
tjes aanneemt, meldingen van hondebewa-
kers noteert en vertrek en aankomsttijden.
De rest van die tijd zit je video te kijken en
daar word je hart,tikke suf van, samen met
een ,ergeant in zo'n hokkie. Toen ik een
keer een fout maakte en een hondebewaker
niet meer ingemeld had wad dat pas de
volgende dag ontdekt. Stel je voor dat er
echt iets gebeurd was.
Richard: Je leeft tijdens die vredesbewa-
king echt als ren trol. Overdag heb je 8 uur
om te dl."n, te douchen en te slapen, 's
nachts werk je 16 uur. Geen wonder dat je
suf wordt en fouten gaar maken.
Michel: Als je 's nachts niet op de meldka-
mer zit heb je meestal 8 uur patrouille en
ben je 8 uur stand-by. Tijdens de patrouille
zit je met vier man in een combi en rijd je
met behulp van kaarten en routeplankjes
allerlei complexen af. Daar ga je het terrein
op, om alles te controleren. Je houdt kon-
takt door middel van portofoons.
Terr}': Op die portofoons kun je niet echt
vertrouwen. We werken veel met afge-
dankt matl."rlaal. We krijgen alle oude
troep die maar te bedenken valt en dat Îs ei-
genlijk belachelijk. Ook al in onze dienst-
plichttijd hebben wij een verantwoordelij.
kc taak, meer dan andere militairen, en dan
hoort her matl."rlaal ook in orde te zijn.

op een ouderdag. Geeft hij een aantal be.
zoekers zijn wapen en zegt: Gaaf hè, wil je
zien hoe het werkt. Hij laadr zijn wapen
door en begint: I'm Rambo. Zo irmand
kun jl."toch geen veranrwoordelijkheid la-
ten dragen.
Richard: Het gebeurt ook dat jongens puur
uit verveling, je zit daar maar op zo'n post,
hun wapens tien keer doorladen. Je ziet
dan de kogels er onder uit vliegen. Totdat
er een keer een kogel blijft zitten natuur-
lijk. Het gaat zo snel, dat kun je niet con-
troleren en dan ... BAl\.I.
Theo: Er zijn dan ook een heleboel jongens
uitgevallen. Van de 33 zijn er nog 19 over.
De jongens die cr nu nog zijn houden zich
over het algemeen goed aan de regels. Als
je dienst hebt mag je bijvoorbeeld niet drin-
ken en blowen, dan moet je weten waar je
ml."ebezig bent.
Michel: 80% houdt zich inderdaad aan de
regels, maar jl."hebt natuurlijk jongens die
overal maling aan hebben. Chauffeurs dil."
bienjes drinken terwijl ze moeten rijden. Ik
ben om die reden een keer naar de luite-
nant gestapt en heb gl."zegd dat ik hoe dan
ook niet bij een bepaalde chauffeur in een
combi wilde. Ik ga niet bij iemand die ge-
dronken heeft en amper uit zijn ogen kan
kijken een hele nacht in een combi zitten,
dat vind ik een te groot risico. Hij is toen
Vl."rvangen.

Wij hebben een verant-
woordelijke taak, meer
dan andere militairen.,.

ti 1
J

T err}': Ik heb altijd in België gewoond.
Toen ik hoorde dat ik bij de bewaking was
ingedeeld leek me dat gaaf. Het leek heel
serieus zoals het in die brief stond: militaire
objekten beveiligen, dat is heel wat! Maar
[(Jen ik hier aankwam was het een zooitje,
niet te geloven. De eerSte avond was het
meteen raak. We mochten geen alcohol ge-
bruiken.
Theo: En iedereen wa~ dronken. Er werd
gegooid met alles wat In> en vast zat en er
sneuvelde van alles.
Terr)': Ik weet niet waarom ze je bij Van
Heutz plaatsen, het lijkt wel een soort af-
valbak. Terwijl dit een funktie is voor seri-
euze men,en.
:\1iehel: Ik ben hier geplaatst omdat ik zo
snel mogelijk in dienst wilde. Toen mijn
oproep kwam voor 446 kreeg ik thuis al
ml."tel."nte horen: Daar stoppen ze al1e cri-
minden. En dan kom je en dan merk je dat
een deel van dl." jongen> heel normaal is,
maar van de rest klopt dan ook geen meter.
Terry: En daar wil je dan ook jl."taak niet
mee uitvoeren. Een keer liep ik met een
jongl."n patrouille, begint hij ineens te ren-
nen met dat wapen. Hij begon cowboytje
te spelen tenvijl hij met zijn taak bezig was

Andere verwachtingen
Wat waren jullie verwachtingen tOell jul/ie
in dienst gingen?
Richard: Dit zeker niet! Je verwacht iets ge-
organiseerds, een bepaalde discipline.
.\laar daar blijkt niets van te kloppel\. Er is
vrijwel geen discipline, niet op~cle~d en
niet vrijwillig.
Theo: Ik was 17 toen ik gekeurd werd. De
officier liet me lijsten mer de mogelijkhe-
den zien en ik koos voor me. Bewaking
leek me leuk, een verantwoordelijke taak.
Dezelfde dag kreeg ik nog een papier mee
naar huis waar ik terecht zou komen en
wat ik zou gaan doen. Nou, dar vond ik al-
lemaal wel goed geregeld. Maar toen ik
hier kwam ...

Jullie zijn diellstplichtig militair, ingezet bi,
446. Wat is jullie taak daar?
Michel: Onze voornaamste taak is ohjekt-
bt."waking, vredesbewaking. Op miliTaire
objektcn waar gecn gewone militairen zijn
of geen hondenhewakîng is moeten we 's
nachts patrouille lopen en controleren of er
geen vreemde mensen op het terrein zijn, of
alles dicht is en of er niet ingebroken i~.
Daarnaast doen we de SITE's.

Acht maanden dienstplicht hebben ze er nu op zitten bij 446 me bewakings-
compagnie: korporaal Tcrry van de Zalm, korporaal Michel Pruis, soldaat
Richard Rakké en soldaat Theo van de Donk. Over die tijd valt heel wat te
venellen.
In een gesprek met EGO-redacteur Carine van Hinte komen rondom het
thema keuze en verantwoordelijkheid de verhalen los.

HET BEWAKINGSPELOTON
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Richard: Het wordt ook pas langzamer-
hand duidelijk wat je moer doen. De eerste
keren was het een puinbak. Regelmatig
verdwalen, want de TS-chauffeurs weten
de weg ook niet als ze dit voor de eerste
keer doen. En we moeten soms naar de
middle of nowhere.
Michel: En dan meld je dus maar weer dat
je te laat bent. Dat betekent tijd inhalen, of
door te hard rijden of door alleen een rij-
dende patrouille te doen .. Maar Jat ver-
zwakt je taak!

Stel dat je loopt te bewakell en je komt ie-
mand tegen. Wat doe ie dil/I?
Theo: Tja ... natuurlijk eerst de geweldin-
struktie volgen, maar als ze niet willen luis-
teren dan moet je toch iets doen. Iemand
weet dat hij niet op dat complex hoort te
7ijn. Dus komt hij er niet voor niks ...
Michel: Ik vind het moeilijk. Het is altijd
donker, want je werkt altijd 's nachts. Je
kunt niet zien wat iemand Joet. :\lisschien
heeft hij wel tien stokken onder zijn arm.
Als ik echter voor mezelf Wil weten dat hij
zou schieten, dan zou ik ook schieten. Ik
laat me toch zeker tijdens mijn dienstplicht
niet door een of andere idioot door mijn
kop schieten.

Soms hoor je knallen,
dan zijn ze ergens
konijnen aan het jagen.

Richard: Het is altijd heel onzcker. .. wat ik
7.OUdoen dat weet ik niet ... het hangt van
zoveel faktoren af... je moet het meema-
ken het is je eigen gevoel op dat mo.
ment her aantal meten tussen juu en die
ander. .. is het er één of zijn het cr meer. ..
Terry: De coördinatie is ook slecht, dat
maakt zaken onduidelijk. Laatst kwamen
een aantal jongens uit ons peloton op een
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terrein en zagen daar ineens een grote
groep gecamoufleerde soldaten lopen.
Niemand wist ergens van. Blijkt het Jat een
andere compagnie Jaar een oefening heeft.
Het werkt allemaal langs elkaar heen.
Theo: Soms hoor je knallen, dan 7.ijn 7e er-
gens konijnen aan het jagen . .\bar ja, dan
word je toch wel goed zenuwachtig. Het
kan net zo goed zijn dat ze op jou schieten.

Helicoptcrs mollen
Als ie op zo'n complex rolldloopt, denk je
dali aan Ie eigClfhachter
Theo: Schijn haar word Ie op de een of an-
dere manier gebrainwashed, want daar
denk je dus niet aan. Het is altijd pikke-
donker en achter elke boom kan iemand
staan. En de mensen worden tegenwoordig
steeJs gekker. Het wordt criminelen steeds
lastiger gemaakt, dus ze gaan zoeken.
Maar voor de meesten onder ons is het el.ht
12 maandeo doorkomen, die weten niet
eens wat 7.1" doen.
Richard: Als je met die gedachte rond gaat
lopen wotd je aardig lahiel, Jan krijgen 7.e
niemand meer voor die vredesbewaking.

Op het fI/()fllert! worden hij de IlIcht-
macht ...
Terry: Vredesaktivist of niet, ze moeten
van het materiaal afblijven! Maar wc mo-
gen niets doen, we moeten de marechaus-
see laten komen.
Theo: Al hebben ze het op het materiaal ge-
munt, wij zorgen voor het materiaal, dus
zijn wij het materiaal. En al willen 7e ons in
principe niets doen, als wij met wapens op
hun gericht staan denken zij misschien aan
noodweer en dan weet je maar nooit.
Michel: Ik zou niets doen hoor. Zolang het
geen wapens zijn \'ocl ik me niet verant-
woordelijk voor het materiaal. Ze slopen
maar wat ze slopen willen. 't Is maar een
jaar dienstplicht!
Theo: Ik zou zo'n helicopter \'erdedigen.
Ze horen daar gewoon niet te komen. Het

wordt van je verwacht.
Richard: Er is misschien één reden om het
te verdedigen. De sergeant of de luitenant
geven je het als taak. En als je je taak niet
goed uitvoert ben je wel verantwoordeliik.
Als ze die helicopter onder jouw ogen mol-
len, terwijl jij de taak hebt die te bewaken,
dan ben jij verantwoordelijk .
.\1ichel: Daar ben ik het niet mee eens. Het
hek dat om zo'n complex staat daar kan
een kip doorheen. Als je het een beetje pro-
fessioneel aanpakt, kan je elk militair ob-
jekt kraken. Ik was dan ook helemaal niet
verbaasd van die helicopters. En je gaat
toch geen mensen aan\'allen voor zo'n
ding?!

Je gaat toch geen
mensen aanvallen
voor zo'n ding?!

Theo: Ja, als iemand wacht tot de patrouil-
le weg is, dan komen ze voorlopig niet
meer. Maar als ik er ben toevallig, dan zal
ik het verdedigen, desnoods met geweld.
Miçhel: Waarom zou ik, zolang ze mij niets
doen, mijn maten niet in gevaar zijn en cr
geen wapens gestolen worden, maakt het
mij niet uit. Zullen 7.eeen \'rachtwagen ka-
pot maken ...
Riçhard: Het hangt cr voor mij ook van af
wie cr achter me staat. Is dat een sergeant
en zegt hij ingrijpen, dan zal ik dat doen.
Terey: Je zal wel moeten. Maar dàn hen je
ook van de verantwoordelijkheid af. Je
schakelt jezelf op dat moment uit en je
wordt een werktuig van het leger, een ver-
lengstuk van een hogere. Als hij zegt ingrij-
pen, dan doe ik Jat; als hij zegt schieten,
dan doe ik dat ook.
Richard: Ja, op dat moment neemt hit de
verantwoordelijkheid op zich. Alhoewel...
eigenlijk denk ik dat IC het nooit goed doet
als er iets moet gebeuren. Die gev.'eldin-
struktie lijkt wel zo duidelijk, maar als je
schiet doe je het fout en als je niet sçhiet
doe je het niet goed.
En het probleem is dat je nooit weet wie je
tegenkomt. Het is of een idioot, of een cri-
mineel of een vredesaktivist en op die laat-
ste mogen wc niet schieten.

Eigen verantwoording
Is er eelt verschil tussen je persoonliike ver-
antwoordeliikheid ell ie militaire vaall!-
woordeliikheid?
..\1ichel: Natuurlijk!
Richard: Je persoonlijke verantwoordelijk-
heid schakel Je uit, ik wel tenminste.
Theo: Dat kan ik niet uitschakelen. Als ik
iemand zou verwonden dan blijft me dat
niet alleen bij, maar ik zou me ook schuldig
voelen. Of de sergeant het nu gezegd heeft
of niet. Dat kan ik dan niet meer van me af-
zetten. Wat ze me daar ook over leren. Dat
heeft te maken met verantwoordelijkheid
die ik zelf voel.
Michel: Kijk, zoals we al eerder gezegd
hebben klopt er op dit onderdeel niks van.
Tere)': Ze kunnen niet eens zorgen dat er
WC-rollen in de WC's zijn.
.\1ichel: Er klopt dus niets van. Van ma.
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Je persoonlijke verant-
woordelijkheid schakel
je uit .•. ik wel tenminste.

nagemrnt hebben ze niets begrepen, orga-
nisatie bestaat gewoon nier. Als zij bun ta-
ken niet goed uitvoeren, waarom zou ik het
dan wd doen? Dus waarom wu ik schit'~
ten ... ?
De naam Van Heutl wordt meestal op de
soldaten afgeschoven. En dat is natuurlijk
allemaal wel leuk, maar als er gern goede
leiding is en geen goed management, dan
kan je moeilijk veel van de jongens vcr-
wachten. De schoolperiode is gewoon goed
geweest. Daar lopen mensen die weten wat
7.1' doen. Die wisten waar ze het over had-
den en daar had ik dus respect voor. ~taar
nu hebben we dienstplichtig kader en die
weten soms nog minder dan wij. Soms
moet ik gaan vertellen hoc iets werkt, nou
dan is het gezag ook weg.
Richard: 1-laar ze hebhen wel de verant.
woordelijkheid en die bouden ze maar
ook! Soms, als ik vind dat ze ongelijk hrb.
ben dan zeg ik dat wel en soms luisteren ze.
:\laar op zo'n complex waar de verant.
woordelijkheid belangrijk wordt en zij \'in-
den dat ze een bevel moeten geven, dan
krijgen ze ook de verantwoordelijkheid.

Afschuifsysteem
Terry: Het is één grom afschuifsysteem, als
er iers fout gaat ... schuif het dan altijd op
een hogere af.
Richard: Het is wel opvallend dat het, als
er echt iets gedaan moet worden, het altijd
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de KW-ers en de beroepssergeamen zijn
die het op moeten knappen. Het diell5t-
pli,htig kader weet niet wat ze moeten
doen.
Thro: Maar ze worden ook niet serieus ge-
nomen.
Michel: Ik vind dat toch een fout van de
brroeps, je kan dat niet op het dienstplich-
tige kader afs,huiven. Memen die een ver-
antwoordelijke funktie hebben moeten
door de beroeps worden ingelicht en niet
door ons. En dan hoor ik een officier een
opmerking maken o\"Cr die 'dienstplichtige
kut sergeant'. Dat zegt zo iemand letterlijk
en 7.0 wordt cr ook over gedacht. Maar ik
zit daar wel bij. Ook wij; wij zijn dienst-
plichtig en dus moet je maar 12 maanden
gewoon doen wat er gezq;d wordt en voor
de rest je kanis dichthouden en geen me-
ning hebben. Zo wordt cr op het onderdeel
gedacht.
Terrr: Laatst was ik op ern heëdiging. De
vaandrig werd luitenant en ik was samen
met twee anderen uitgenodigd op de recep-
tie. Ze staan daar op een rijtje en iemand
houdt een toespraak: Luitenant, u heeft een
goede diensttijd gedraaid. U heeft gewerkt
mer minder op\'oedbare kinderen en nog
meer van zulke opmerkingen. Gewoon
waar wij bijstaan! Terwijl je [och gewoon
als militair je best wil doen. En dan krijg je
even te horen dat je een minder opvoed-
baar kind ben. Ik ben toch geen debiel of
wel?

Het is één groot
afschuifsysteem, als er
iets fout gaat ...

o

Ik kan me l'oorstel1en dat ie dan gekwetst
bent ...
Terr}": Echt wel! Je staat gewoon \'oor lul
daar. Ik ben korporaal, een erkenning dat
je goed je best doet, en ik wil beroeps wor-
den. Dan word je (leuk) uitgenodigd voor
zo'n receptie en dan krijg je dát te horen ...
:\.-lichcl: En dat terwijl ik en een aantal an-
deren een betere opleiding hebben gehad
dan menig bnoeps. Alleen omdat ik er niet
voor heb gekozen om een onderofficiersop-
leiding te gaan volgen ...

Voorlichting
Richard: Ik heh niet eens die keus gehad. Ik
hen niet voorgelicht over de mogelijkbeid.
Je had een kwartier om zo'n formulier in te
vullen. Dus kijk je rIkaar eens aan en be-
gint maar te kruisen. \l:'ist ik veel wat alles
inhield. Als ze je nu rens goed voorlichten,
dan weet je waarvoor je kiest.

Als ze je nu eens goed
voorlichten, dan weet je
waarvoor je kiest.

Terr~': En niet alleen binnen de ka7.erne be-
staat een naam o\'er soldaten bij Van
Heutz. Ik zat een keer in uniform, zwart
sjaaltje om, in de [Tein van Rotterdam naar
Vlaardingen. Ik zat drie wrken in dienst,
boor ik: 'Hé, jij zit bij Van Heutz, dus jij
bebt ren strafblad .. .' Hallo ... hoezo? 'Nou,
je zit loch bij Van Heutz!'
En dat in de trein, waar al die mensen bij
7.iuen, dan voel ie je toch vreselijk daar.
Ri,hard: Je hebt l'en naam voor ie het weet.
Michel: En bet slaat nergem op. Als je dan
lOch newakingsmensen bent, lorg dan dat
het goed georganiseerd is, wdat je ook ver-
antwoordelijk kunt zirn voor je taak. De
heroeps maken het alleen maar erger, bet
ligt echt niet allern aan de dienstplichtigen.
Wij ben ben een goede militaire training ge-
bad en we zijn gewoon een goed peloton.

Carine van Hinte
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Hoor je het?
Je maat vertelt hoe stom de wachtmeester
reageerde.
'Die man ging totaa/llit zijn bol. Dreigen
dat IJli deed. En niet alleen mij. Hij zou de
hele kamer wel eens te gra;;en nemell.'

Hoor ie het?
Je hebt een nieuwe broek gekocht, voor eell
spotprijsje.
'ja maar ... er zit 1.'1.'11 (Ol/t In. Daar ga ik niet
mee lopen. Eell rot winkel! Laat ik die I'er.
koper niet tegenkomen!'

Hoor ie het?
Je kamergenoot moest in dienst op eell (J/I-

gunstig moment.
'Wat een amhtenarii. Ze hal/den ook ner-
gens rekening mee. Moest ik miin studie af-
breken. Voor die rot dienst.'

Hoor ie het?
Een heel verhaal: boosheid, telellrstellillg,
'n grote tegenvaller.

TERUG

Nog steeds schrik ik als ik een Duitse stem
hoor, nog steeds!
Drie dagen voordat ik werd opgepakt had
ik mijn achttiende verjaardag gevierd. Ik
had nooit verwacht dat ze me zo vlug zou-
den pakken. Ik was maar een schriel jonge-
tje.
Ze hrachten ons naar Utrecht. Twee nach-
ten zaten we in grote loodsen. Daarna gin-
gen wc op transport, met de trein naar
Duitsland. We deden cr voor mijn gevoel
wel drie dagen over. Krcgen niet te eten,
soms wat water, t"n stinkt"n, stinken ... Die
lucht ruik ik nog steeds als ik er aan denk.
Een 'aardige' soldaat vertelde dat we naar
Beieren gingen om daar in et"nglasfabrit"k
te wt"rkt"n. De mannen waren naar het
front en het werk was te zwaar voor de
vrouwen.
Toen wc hier aankwamen mocsten we lo-
pend naar het Lager.
Rotwt"er, hongt"r en moe, doodmoe ...
Iedere dag moesten wc lopend naar de fa-
briek, anderhalf uur heen, als we tenminste
tempo maakten. Over de terugweg deden
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Hoor ie het?
Geell woord OI'erwat ie maat had gedaan,
zodat die wachtmeester kwaad werd.
Geen woord over ,{at iii niet goed had uIt-
gekeken toen je die broek kocht.
Geen woord over het (eit dat het bij iOl/lv
kamergenoot <:o'nadministratieve chaos Is,
dat hll zelfs ziin waarschuwingsoproep niet
had gezien, laat staan uitstel gevraagd.

ledereeli doet, maakt keuus. Soms wordt
er goed bij nagedacht, hee/vaak te weinig
o( onvoldoende. Met soms I'enoelende ge-
volgen.

Je ziet het bij anderen?
Zie je het ook bi, iezel(?
Wegkruipen voor de consequenties, voor
de verantwoordelijkheid I'an keuzes, al o(
niet bewust gemaakt.

O( niet soms?

Stel'en

we zeker twee uur. Wat wil je na twaalf
uur werken.
In het begin hadden we goed te eten. Beter
dan thuis. Daar badden 7.1.'7.elfnatuurlijk
ook belang bij.
Later werd bet minder.
Als je een 'goede' hulpkracht was kreeg je
meer vrijheden. Dan mocht je buiten wo-
nen. Er waren ook jongens die hem smeer-
den. Dat durfde ik niet, ik wist niet eens
waar ik zat.
Ik paste me aan, dat leek me het beste.
Ontmoette een meisje en na een half jaar
mocht ik huiten wonen. Ik kwam terecht
op een boerderij vlak bij de glasfabriek. Bij
een weduwe wier man in de Eerste
Wereldoorlog was gesneuveld. Haar zoons
lagcn nu ergens aan het front. Een lief
mens, ze deed me aan thuis denken. Ik had
het bij haar wel goed.
Ik, een Amsterdamse jongen, mocst 's mor-
gens de beesten verzorgen. Dan naar de fa-
briek en 's avonds koeien melken. Dat
heeft ze me geleerd.
Trouwens, geloof me, de bresten hadden

Waar gaan we naar toe
voor vrede en veiligheid?
We weten het niet.
Wc horen het wel van de

overheid.

Wat doen we
voor vrede en veiligheid?
We weten het niet.
We zijn tot alles bereid.

Wat mag onder de \-'Iag
van vrede en veiligheid?
We weten het niet.
Da's niet onze

veran twoordclijkheid.

We brengen 'hen'
vrede en veiligheid!
Dat weten we wel.
Thuis kunnen ze wcl even

wachten ...

Daphne

het daar heter dan de meeste dwangarbei-
ders. Oe Polen en de Framen, die hadden
het slecht. Ik had het niet zo slecht getrof-
fen ...
Maar weet je wat raar is, sinds ik in de
WAO zit word ik's nachts wakker. Dan zit
ik weer in die trein, sta ik bij die oven, voel
weer die hitte, zie hoe iemand in elkaar ge-
slagen wordt, omdat hij niet snel genoeg
werkte. Voel weer de stok van de werk-
meesrer, een eçhte nazi.
's ~achts ben ik weer hier, nu al wel drie
jaar, iedere nacht.
Mijn jongste dochrer, die heeft gestudeerd,
die vond dat ik terug moest. Om het te ver-
werken zei ze, om er om te huilen.
Huilen, dat doe ik nu al viu dagen. Eerst in
hct concentratiekamp hier vlakbij, gisteren
in het Lager en vandaag tussen de toeristen
bij die hete oven.
Ik moest terug om te kunnen huilen.

WIKLA

23



MEXICAANSE POËZIE

In her vorige nummer bo:loofde ik rerug re ko-
men op de bundel 'Mexico :ti"gt' ,een bloemle-
zing uil de Mexicaan5e l)"riek 5inds de 15e
eeuw. Albert Helman brachl hierin een per-
500nlijke, maar representatieve en door hem
zelf vertaalde seleclie bijeen uit de poëzie van
Mexico vanaf de pre-eolumbische tijd. He1man
(Suriname 1903) heeft jarenlang in Mexico ge-
woond en vier van l.ijn vele tientallen romans
spelen zich daar af, het zogenaamde 'Mexico-
kwanet' waarvan het laatsIc deel ('Zusters van
Liefde') in 1987 verscheen.

IltIJU.1UIti

REDONDILLAS

Redeloze mannen die zonder ved reden
vrouwen aan allerlei schuldig heet,
zonder dat aan haar lichtl.innigheden
~ij uzelf allermeest schuldi~ weet;
Als gij eerst met de grootste druk
haar verongelukken laat,
\vaarom verwacht ge dan ~oeds van uw

""'nu gij haar aanzet tal het kwaad?

Hoe ze u weerstaan, gij wilt haar breken,
om daarna mei zwaarwichtigheid
dat te noemen 'lichtzinnigheid'
wat tot stand kwam door veel smeken.
't Lijkt erg op de dwaze moed
van het kind, d"t "Is de geesten
zich verkleedt, en dan het meeste
nog zichzelVe schrikken doet,

1-1et uw domme ijdelheid
wilt gij baar die gij verleidt
wel een Thai's laten zijn,
maar is ze uw vruuw: Lunetia-rein!
Vindt men nog een dwazer waan
dan die van de man misschien,
die de spiegel aan laat slaan
en klaagt dat hij dan niet kan zien?
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Al in 1937 publiceerde Hdman een '&knopt
overzicht van Mexko's dichtkunsr', dat nu
werd omgewerkt en sterk uitgebreid tot
'Mexico zingt' , Aan de 70 pagina's gedichten
gaat een bijzonder leerzame inleiding van 50
pagina's vooraf. Na een hoofdsruk over de
dichtkunst \"an de oude Indianenvolken -
Olmeken, Toltekcn, Maya's, Azteken e.a. -
koml uitvoerig de lyriek lijdens de Spaanse
overheersing aan de orde. Daarbinnen wijdt
Helman maar lieht 12 pagina's aan een dich.
tende non, de 'formidabele figuur' Juana Iné~,
die hii vergelijkt met o.a. Teresa van Avila,
Hildegard von Ringen en Hadewych. Rond
haar 18de ttad zij in 1667, na zekere liddeser.
varingen, in het klooster en bleef daar fOt haar
herolsche dood (tengevolge van de verzorging
van pestlijders) in 1695 onder de naam Sor
Juana Inb de la Cruz. u was ct'n strijd bar<:
non 'die fel opkwam voor gelijke rechten voor
beide seksen, geheel in strijd met de geest van
haar tijd en milieu'. Uit haat zeer omvangrijke
en \.eelzijdige literaire üCuvre nam Helman acht
gedichten op, waarvan het bo:roemde en kriti.
sche 'Redondillas' hier is afgedrukl. Haar
scherpe analyse van mannelijke schijnheilig-
heid heeft na 300 jaar nog weinig aan realiteits-
waatde ingeboet.
Verder volgen nog hoofdstukken over de
Romantiek in de 18e en 191.'eeuw, de 20ne
eeuwse dichtkunst {tot 1966) en de voJkspo('zie
van indio's, criollo's, meslielen, negers en mu.
latten. Van die, veelal anonieme, volkspoëzie
zijn hier ook enkele voorbeelden opgenomen.
Boeiende bundel!

Al1m1 Helma,,: Mexico û••gt, 1" de K"ip.
schur, Amsterdam 1992, 135 blz.! 29,50. (ES)

.\1et uw misgunst en uw gunst
doet gij allen insgelijks:
mort als men niets vrijs u gunt,
Spot als ml;"nu gunSt bewijst.
En uw mening is niets waard,
want zij die zich kuis bewaart,
heet ondankbaar: doch een koe
en lichtzinnig, geeft ze toe.

Ge oordeelt altijd ongerccht
en meet met dubbele maat:
de ene noemt gij 'wreed en slecht',
de andere 'makkelijk' - als het gaat.
Uw geliefden geeft ge zorgen,
vleugels aan hun flodderigheid,
maakt 71.'slecht, en wilt dat morgen
gij de man van engelen zijt.

Wie heefr groter schuld Ie boeken
bij een hartstocht zonder halt,
zij die valt voor 't lang verzoeken
of wie wekt dat de ander valt?
\'('ie wordt schuldiger bevonden,
welke zonde het ook geldt;
zij die wndigt voor het geld
of wie geld heeft voor de zondt"?

SOLDATEr-;UEDJES,
Ben ik dood, weer klei geworden,
maak van mij een waterkruik.
Als je, naar mij dorstend, daarvan
drinkt en met je lippen zou
blijven kleven aan zijn rand.
komt dit door de vele kussen
die ik je nog geven wou.,
Ik wil niets meer bezitten
dan wat de patroon mij ontnam:
een boerderij met wat kippen,
een vrouwen 'n boterham.
Een akker waarin ik kan stoppen
wat graankorrels en een gezang
om, Comadre, te leven zonder veel zorgen,
met jouw liefde en met mijn kroost,
wat zoenen en wat voer tot troost
en een paar lasten mais voor morgen ...

AITELLIEDJE
Meneer en .\-levrouw, dat zijn hoge

personen
en Juan de Soldaat, hij verdedigt die twee,
Oe Landman draait op voor het drietal hun

lonen,
de Arbeider werkt voor die vier zich

in 't 7weet.
De Landloper eet wat die vijf overlaten,
de Woekeraar echter berooft alle zes.
De Advocaat weet die zeven heel slim te

bepraten,
de Kroegbaas benevelt de acht opperbest,
Aan 't negental geeft de Pastoor absolutie,
de Ookter bewrgt alle tien de executie,
de Doodgra\'er stopt de elf in de grond
en de Duivel gaat mer het dozijn netjes

strijken.
De dertien, waar staan deze schurken te

kijken?
In onze Regering, daar hangen ze rond.

Waarom wilt ge dan nog laken
wat gij zelve hebt gedaan?
Accepteert wat gij woudt maken,
maakt ze zoals ze u aanstaan,
Maar bij alle kwaad en last
die bij uw verdwazing past,
7.ijn er goddank toch nog vrouwen
die, al klaagt gij, u wamrouwen.

Wie moet evenwicht haar schenken
- waar uw liefde toe verplicht -
als de onwilligen u krenken
en u boos maakt wie gauw zwicht?
Laat 't verleiden achterwege,
daarna kunt ge op betere grond
schuldig noemen wie niel geven
aan hun deugd het volle pond.

Heel veel wapens moet men steken
om uw euvelmoed te wonden,
want met uw belofte en smeken
diem ge duivel, vlees en zonde.

(So<Ju.n. I•••.•~<1. Cru,)
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KEUZE MAKEN GEEFT
VERANTWOORD ELIJKHEID

De kalender gaf aan dat het oktober 1955 was. Er werd een keuze gemaakt.
Keuzes kun je alleen maken als je weet waartussen je moet of mag kiezen.
Geen keuze maken is trouwens ook kiezen. In dit geval was er een keuze ge~
maakt tussen het werk aan automobielen voor f 7,50 in de weck of het wec.
ken aan vliegtuigen voor f 45,. in de maand.
De keuze werd mede bepaald door allerlei 'secundaire arbeidsvoorwaarden'
die heden ten dage de militair wat wereldvreemd in de orcn zullen klinken.
De keuze was gemaakt.

Ondanks het net afgelopen Korea-avon-
tuur en de opgroeiperiode die lag tussen
1940 en 1945 was er niets te vinden van
een 'heilig vuur' om het land te verdedigen.
Er was zuiver gekolen voor eigen doelstel-
lingen. Een vorm van eigen belang. Het te
ontvangen loon zou het hulpmiddel zijn
om die eigen belangen te bevredigen.
Normale zaak voor de huidige 'jobhop-
pers'. Keuzes maken op grond van per-
soonlijke drijfveren en eigenwaarden. Het
eigen belang van de betrokkene medebepa-
lend laten zijn voor de richting en inrich-
ting van het geheel.

Een spel
Het 'andere leven' begon met zes maanden
militaire opleiding in Nijmegen. Ook daar
kreeg je geen directe voorlichting wat het
nu precies inhield, het militair zijn. Ja, er
werd vanaf de eerste dag op gehamerd dat

I~

EGO I MEI 1992

je onder de krijgstucht viel, maar enige ver-
dere onderbouwing, om onder je gedane
keuze een bodem te timmeren, was er niet
bij. Ik denk dat de toenmalige hedrijfscul-
tuut nog niet zover was. Stormbaan, speed-
mars, bajonervechten, schieten, geweer-
gymnastiek het ging aan je voorbij als een
soort spel. Het hoorde erbij, het was voor
het 'lijdend voorwerp' iets dat hij moest
doorlopen om straks aan vliegtuigen te
mogen werken.

Er kwamen bij sommigen wel enige vragen
op, maar die werden door het geconditio-
neerde groepsgedrag ver weg gehouden
van 'de realiteit', het soldaatje spelen.
Daarbij werd er een soort sfeer gekweekt
rond enige personen die al iets meer erva-
ring hadden dan wij, broekjes. Een soldaat
der eerste klasse met KNIL-ervaring was de
bron van allerlei 'grote soldaten'-verhalen.
Een Squadron commandant met een haast

NEE

onuitspreekbare naam, was de andere bron
van kennis. Niet dat we precies wisten wat
deze mensen nu allemaal hadden gepres-
teerd, maar ze hadden wel een sturende in-
vloed op ome gemaakte keuzes. Zij waren
voor ieder de stille voorbeelden van 'de sol-
daat', de militair.

Verantwoordelijkheid
Na zes maanden militaire opleiding werd je
geacht geoefend soldaat te zijn. Na de oor-
log stuurde de politieke leiding van
Nederland jonge mensen naar Indonesië
met minder militaire opleiding dan wij in
de jaren vijftig.
Maar gedurende deze zes maanden had er
zich niet één militaire meerdere bekom-
merd om de gedane keuze aan te kleden
met de daarbij horende verantwoordelijk-
heid. Ook in de jaren daarna heb ik van
werkgeverskant niets gehoord dat in die
richting ging. Ja, de Wet op de Krijgstucht
en de Wet op het Militair Strafrecht wer-
den gedurende de gehele diensttijd ver-
werkt in allerlei 'refreshment' leergangen,
dat mocht je ook absoluut niet vergeten.
Maar van enige menselijke invulling van
het waarom je je wapen zou gebruiken te-
geno~'er je medemens, was geen sprake.
Je werd gevormd tot een 'cultuurloos' ie-
mand die een perfect collectief gedrag ten
toon kon spreiden. Er was een 'soldaten-
cultuur', maar bij het vaststellen van deze
cultuur heeft geen soldaat mee mogen
doen. Ze rolden en rollen er gewoon in!
Die cultuur werd en wordt door anderen
voorgeschreven en het niet voldoen aan die
cultuurnormen, geen bijdrage leveren aan
de organisatiedoeleinden, werd en wordt al
of niet door de groep of leiding rechtgezet.
De bijdragen werden eigenlijk geleverd uit
angst voor straf enlof ontslag. Iets dat he-
den weer ingang vindt in de stilaan afknab-
belende krijgsmacht.

Waardensysteem ...
De gemaakte keuze werd in de loop der ja-
ren omgezet in een soort waardenSYSTeem.
De soldatencultuur werd omgezet in bete-
keniswebben die voor deelnemers aan die
cultuur, alJen hun eigen waarden hadden.
Deze symbolenstelsels waarmee de solda-
ten hun leven en wereld definiëren, waarin
ze samen verstrikt zijn, laten zien dat ze ei-
genlijk, op de keper beschouwd, nieTSmen-
selijks hebben.
Mensen, los van hun cultuur, zijn hulpelo-
ze gedrochten met heel weinig bruikbare
instincten, nog minder herkenbare gevoe-
lens en nauwelijks verstand. Voor de 'men-
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sehjke cultuur' komt dan de 'soldaten cul-
tuur'. Die is ervoor gemaakt om tot goed
lopende vechtmachines te komen, zonder
dat de soldaat uit die tijd er ook maar aan
dacht iets te veranderen. Hij had een keuze
gemaakt en was één van hen. Een geheel
met het hestaande waardensysteem, waar.
van hij ook nog geheel afhankelijk was.
Zonder ooit gewezen te zijn op zijn vrrant-
woordelijkheid ten opzichre van zijn mede-
mens.

... in beweging
In het begin van de zeventiger jaren ston-
den weer vele militairen voor een keuzr.
Hrt soldatrnculruursysteem stond onder
druk. Het was in heweging.
Ook mijn gedachten beeld was in bewe-
ging. Aangrkomen op de leeftijd waarop je
weer een keuze moet makrn. Blijven in- of
afhaken van dir soldatencultuur.
Aangezien je sociaaVeconomisch afhankr.
lijk bent geworden \'an je werkgever en op
een voor de arbeidsmarkt ongunstige leef-
tijd brnt gekomen, is de keus voor velen
eenvoudig. t..1aarwrer zonder een invulling
van de aan het soldaat zijn gekoppelde ver-
anrwoordclijkheid.

Ook de werkgever kwam onder invloed
van de maatschappijvisie. Hij kwam aan-
dragen mrt een aantal, voor sommigen \'er-
helderendl', zaken. Het STUMIK (Stuur-
groep :\laatschappelijke Invloeden Krijgs-
macht) rappon en INVOLU (interne voor.
lichting luchtmacht) waren cr twee van.
Deze zaken hehhen de eerste aanzet gege-
ven om eens na te denken over het beeld
van de soldaat.
Bij het fysieke beeld van de soldaat zien we
hem te midden van het oorlogsgeweld.
"'!aar dat beeld is gevormd en aangedragen
door het 'spel van oefeningen' en de me-
dia/film. Geen oorlogservaringen als sol-
daat, niet hebben bij kunnen dragen tot de
vorming van dit fysieke beeld. De alle-
daagsheid van de oorlog, het vechten, het
doden is gevormd door spel. We denken
dan ook dat het een spel is.
Het nlorele heeld van de soldaat doet mij
vragen naar het waarom en het waartoe
van een oorlog. \X/at bindr een soldaat aan
zijn land en aan de zaak waar zijn land
oorlog voor voert? \X/at betekent het sol-
daat zijn in een oorlog?
Als derde het tijdsbeeld. Hoe stond en staat
de soldaat er voor? Wat deed en doet her
tijdsbeeld van de soldaat met 7.ijn fysieke
en zijn morele heeld?

Praten
Dit gaf prohlemen voor vele militairen van
hoog tot laag. Problemen die moesten wor-
drn uitgrpraat. Gepraat werd er tijdens de
humanistisch geestelijke vormingsdagenl
uren. Dan blijkt het zo diep en zo scheef te
zitten, dar het niet valt uit te praten. De mi-
nistrr van Defensie uit die tijd legde daar
nog eens overheen zijn politieke cis 'lkfehl
ist Befehl'; een soldaat moest doen wat
hem bevolen werd.
\X/eermoesr er een keuze worden grmaakt .
•\1aar nu was rr ren stukle verantwoorde-
lijkheid geboren. Ik (en met mij anderen)
ben zelf verantwoordelijk voor mijn daden
(en mijn gedachten). Het VVBK (Vredes-
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en Veiligheids Beraad Krijgsmachr), werd
opgericht, vrijwillig dienendr militairen die
in hun positie zich ervan bewust waren dat
niet alle opdrachten onvoorwaardelijk uit-
gevoerd konden worden. Er werd gepraat
en gepraat, de verantwoordelijkheid groei-
de en groeide. Allern hij die in die rijd een
keuzemogelijkheid had, iets waar hij russen
kon kiezen, kon een keuze makrn. De
merrderheid was sociaaVeconomÎsch nog
sterker van de werkgever afhankelijk dan
de \'oorgaande jaren .

Geen keu7_ekunnen makrn en een groeien-
de verantwoordelijkhrid, houdt in dat je de
energie ergens anders op gaat richten. Met
de bestaande cultuursymbolen werd gema-
nipuleerd, er werden nieuwe gecreëerd.
Het bestaande referentiekader werd gede-
codeerd. Het handdingsveld bleef de sol-
datencultuur, hrt ohject werd de soldaat.
Het 'instituut soldaat' moest gedeconfor.
meerd worden tot instituut waarin je weer
als mens kunt functioneren.
Opnieuw voor de keuze gesteld worden.
!Je keuze die gemaakt werd was die van de
meliS als zillge~'erbinnen de cultuur en niet
langer als uitvoerder van de cultuur.

De mens als zingever
Het algemene tevredenheidsniveau van het
individu is bepalend voor de mate van zin-
geven aan de organisatie. De keuze was ge.
maakt, de veramv.'Oordelijkheid die deze
keuze mer zich meebracht, aanvaard.
Vanaf 1975 was dat de doelstelling gewor-
den van een klein wieltje in het grote ge-
heel. De keuze hield in dat er kennis opge-
daan moest worden. Kennis van buiten de
organisatie. De mens leren kennen in zijn
'eigen-waarden-relaties' en deze gevonden
menselijke eigen-waarden-relaties enten in
de soldatencultuur. Een strijd op zich.
Probeer erns je collega's of militaire meer-
dere duidelijk te maken dat het geconditio.
neerd zijn inhoudt dat als je je weer als
mens wilt opstellen, je gedeconditioneerd
moet worden. Mens zijn is niet geconditio-
neerd zijn. Vallen en opstaan mer steun van
ontwakende collega's. :\Iaar blijven staan
voor je gemaakte keuze t'n de verantwoor-
delijkheid aanvaardco.
De mens levert zijn bijdragen aan de activi-
teiten tot de totstandkoming van de doel-
stellingen van de orgaoisatir, vanuit zijn ei-
gen waarde. Hij geeft alleen van daaruit
betekenis, zin aan het geheel als organisa-
tie. Ook een soldaat, een militair.
Dat heb ik gemist bij het maken van al mijn
keuzes hinnen de organisatie. Al hijna .17
jaar lang.

DE HELM

Zal ik de helm even laten zien? loop maar
even mee naar her schuurtie. Nee, de helm
mag nier in de kamer van moeder de
vrouw. Wat geweest is is geweest, dat moer
je vergeten, streep erdoor, zegt ze.
Dit ding heeft mijn leven gerrd, zowaar als
ik hier sta.
Die deuk hier ... daar is een kogel afgeketst,
hier is er een dwars doorheen gegaan. Ik
had alleen maar een schram in mijn nek,
het litteken zit er nog. Precies op tijd draai-
de ik mijn hoofd af.
De andere drie waren dood. Eentie heeft
wel drie kwartier liggen gillen. Later zag ik
dat hij ern voltreffer dwars door zijn buik
heeft gehad. Alles lag eruit, luguber, heel
luguber. 't Was in l"ieuw Guinea. We wa-
ren op ronde, gewoon routine. We liepen
wat te praten over de post die we 's och-
tends hadden gekregen. Iedereen was ge-
lukkig, voor zover je dat daar natuurlijk
kan zijn. Eentje was er vader geworden van
een rweeling, twee jongens. Zonder dar we
het in de gaten hadden waren ze rondom
ons. Een hinderlaag. Als ik het mijn klein-
zoon vertel vraagt ie; 'net als in Tour of
Dut}",opa?'
~et als in Tour of Duty, het loopt alleen
anders af. :vtijn helden gingen dood, alleen
ik leef. Gered door die helm.
Toen ze begraven werden zei een geestelij-
ke een gebed. IetSover gesneuveld zijn voor
een goed doel. Gelul... jonge kerels, zo-
maar kapot geschoten, voor een goed
doeL.
Tegen mij zei hij dat ik het wel zou verge-
ten; 'je hebt een jonge f1exibelr grest, je
redt het wel'.
De jongens zijn posthuum geëerd. Nou,
daar heb je wat aan.
We eren je posthuum en dan \'ergeten we
I'.
Deze helm heb ik hewaard, het is mijn le-
\'en.
Die geestelijke had het mis. Die jonge f1exi.
bele geest is al veertig jaar geen avond gaan
slapen zonder dat ie er aan dacht.
Die jonge flexibele geest wordr 's nachts
gillend wakker, omdat hij wrer in die hin-
derlaag ligt, de kogels om z'n orrn hoort
fluiten, het gillen van z'n maat. ..
Wat geweest is is geweest, dar moet je ver-
geten, een streep er door.
:'vlaar die helm, die helm die bewaar ik zo-
lang als ik leef.

WIKLA
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DE LUCHTMOBIELE BRIGADE
Een verantwoorde keuze in het licht van de
regeringsveran twoordelijkheid:

Maak je keuzen cn vloeien daar dan de verantwoordelijkheden uit voort of
heb je verantwoordelijkheden, waardoor het maken van keuzen bepaald is?
Of om het concreter te stellen: Eerst neemt de regering het besluit een lucht-
mobiele brigade in het leven te roepen, waaruit cen bepaalde verantwoorde-
lijkheid voortvloeit, onder meer met betrekking tot het wel en wcc der man-
schappen. Of omgekeerd: De regering heeft de verantwoordelijkheid \'Oor
het wel en wee harer burgers en dus ook soldaten, cen verantwoordelijkheid
die de keuze bepaalt inzake het oprichten van ccn eigen luchtmobiele bri-
gade?
Wat mij betreft gaan verantwoordelijkheden aan de keuzen vooraf. Bij de re-
gering gaat het dan weliswaar om ccn collectieve verantwoordelijkheid, ook
al is de minister formeel persoonlijk als minister verantwoordelijk voor zijn
daden cn die van zijn ministerie. Overigens zijn individuele en collectieve
verantwoordelijkheid ook weer niet los van elkaar te zien, al gaat het uiter-
aard te ver alle toenmalige Duitsers persoonlijk verantwoordelijk te achten
voor het wangedrag van hun regering tijdens de tweede wereldoorlog.

Wat is verantwoordelijkheid? Verantwoor-
delijkheid hetekent toch belast ziin met een
taak tot zorg, op de vervulling waarvan
men kan worden aangesproken. Wie de
verantwoordeliikheid heeft voor iets, heeft
de taak voor dat it"ts te wrgt"n. Het is bij-
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voorbeeld de taak van de mens ervoor te
zorgen dat zijn leven en handelen gelukt,
dat wil zeggen dat het goed is in de zin van
in overeenstemming met zijn potenties, zin-
vol en rechtvaardig, aldus de filosoof Van
Tongeren. Dat hetekent dat de mens zowel

de zorg voor zichzelf heeft als voor anderen
in de wereld. Volgens Van Tongeren bete-
kent dat dus dat we talrijke taken hebben,
taken die we niet willekeurig kunnen kie-
zen. Het gaat om een oorspronkeliik appèl,
dat niet is opgelegd, maar dat zich wel be-
paald door tiid, plaats en cultuur voordoet.
De mens dient zich van die taak te kwijten,
maar er zijn wel condities bij de mogelijk-
heid om mensen op die verantv.'oordelijk-
heid aan te spreken. Die condities kun je-
al met Aristoteles - samenvatten met het
begrip "vrijheid". :'vlet instemming de re-
denering van Van Tongeren volgend, dient
vastgesteld dat tegenover die vrijheid on-
vrijwilligheid staat, die haar oorsprong kan
hebben in onwetendheid, in vervreemding
en dwang. Het aangesproken worden op je
verantwoordelijkheid impliceert een an-
ders kunnen.

Welzijn bevorderen
De regering en in het bijzonder de minister
van defensie kan worden aangesproken op
ziin keuze een luchtmobiele brigade gestal-
te te geven. Vooropgesteld dat de minister
over de vriiheid beschikte zulks te doen.
Dat wil zeggen vooropgesteld dat de minis-
ter niet onwetend was of zodanig ver.
vreemd van internationale ontwikkelingen
dat in feite de noodzakelijke vriiheid voor
een keuze waarop je kan worden aange-
sproken zou onthreken. We gaan ervan uit
dat zulks niet het geval was. De minister
heeft dus in volle vrijheid tot de luchtmo-
biele brigade besloten. Dit besluit houdt
niet alleen het ontstaan van de onderhavige
eenheid in, maar ook (rerert het de mate-
riële mogelijkheid deze eenheid in te zenen,
een inzet in het kader van de VN, de WEU,
de NAVO, de CVSE of in een ander kader.
De verantwoordelijkheid van de minister
en de regering hetreft met name het opti-
male welzijn van onze burgers in welk ka-
der ook de defensie functioneert. De vraag
is echter of dit ultieme doel wel het meest
efficirnt gediend wordt door de genomen
heslissing. Is het realiseren van een lucht-
mobiele brigade wel te rijmen met het be-
vorderen van het wclziin van de ~eder-
landse hurgers en in het bijzonder van die
hurgers die van die brigade deel uitmaken?
Door een zeer belangrijk deel van de her-
structurering van de krijgsmacht in een ei-
gen snel in7.etbare - tot zelfstandig opere-
ren in staat zijnde - krijgsmacht te verv.'e-
zenliiken wordt uiteraard de weg geopend
naar het - om welke redenen dan ook -
daadwerkelijk inzetten van die eenheid.
Ook bij de minister kan hekend veronder-
steld worden dat dergeli[ke eenbeden in het ••.
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met daarbinnen een politiek systeem uit-
gaande {'ar: de menseli;ke gelijkwaardig-
'uid en gelijke kansen voor een ieder. Zelfs
toen parti;genoot Her:k Vredeling minister LEVENSLANGvan defensie werd, veranderde er weinig
aan de kritiek.

KEUZES
Na de keus voor de bwodvoorziening.
volgde enige jaren later de keus voor een
maatschappijl/isie. Tot mijn (wletioneel
leeftiidsOIllslag uif de kriiKsmacht werd mij
I/aak medegedeeld, dat de combinatie van
beroepsmilitair en de sociaal.democratie
niet deugde. Weliswaar was de Parti; van
de Arbeid niet meer anti-militaristisch,
maar een belangenbehartiger VOOT de be-
roepsmilitair was het bepaald niet. Daar
zat zeker een grond va'l waarheid in. De
disClIssie was dan of persoonlijke belan-
genbehartiging wel of niet het crireTurn
moest zijn bi; de keus floor het lidmaat-
schap van een politieke parti;'
[dealistisch was de combinatie van beide
keI/zes toch best te verantwoorden. Im-
mers hel verdedigen l'all de vrije wereld,

•••geval ze met cen zich - in tegenstelling tot
de Golfsituatie - daadwerkelijk verdedi-
gende vijand van doen krijgen, l.eer grote
risico's lopen. De slag om Arnhem heeft in
de Tweede Wereldoorlog laten zien dat de
hoofdmacht niet altljd in overeenstemming
met in dit geval de sterspor op tijd de snel
inzethare hrigade - toen divisie - zal berei-
ken.

Schietgebed
Ook de Amerikaame rapid deployment
force in Saoudie-Arabië heeft menig schiet-
gebedje gedaan met het verzoek aan God
of Allah ervoor zorg te dagen dat de krijgs-
macht van Saddam toch maar niet zou
doordringen op Saoudies grondgehied: de
lichte bewapening van een snel inzetbare
eenheid is immers niet tegen het groEfe ge-
weld van de zwarr wapens van de tegen-
stander opgewassen. In theorie heeft de mi-
nister ecn besluit genomen dat in de roe-
komstige praktijk heel wat minder succes
en bevrediging voor de manschappen van
de brigade zou kunnen opleveren dan de
reclame thans belooft. Een andersoortige
bijdragr aan het handhaven van de Neder-
landse, Europese en mondiale veiligheid
zou het risico voor de Nrderlandse burgers
die thans deel gaan uitmaken van dr bri-
gade ongetwijfeld verkleind kunnen heb-
ben. En een dergelijke keuze zou meer in
overeenstemming zijn geweest met de zorg
voor het wel en wee voor onze burgers die
we aan onze politici en vooral aan onze re-
gering en in dit geval aan Onl.e minister van
defensie hebben toevertrouwd. Op grond
van zijn verantwoordelijkheid had hij dus
ook een andere, de veiligheid van Neder-
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Voor {'el'Imemen is het maken van belang-
rijke keuzes heel moeili,k. Ze {'rezen vaak
de verantwoording die ze aan hun omge-
ving daart'oor moeten aj1eggen. Nog erger
wordt het hldien men nalaat een keuze te
maken, omdat men I/indt daar geen per-
sOOl,[ijk voordeel van te hebben.

Daarmee zijl' we gekomen bi;, zoals dat
heet, de indit'idualisering van de samen/e-
villg. Bij het makelI lJallkeuzes wordt het
collectIef belang ondergeschikt gemaakt.
De politiek van 'bli; dat ik ri;' gaat het win-
nen.
We liggen niet meer wakker van het steeds
groter wordende gat in de ozonlaag, maar
wel {'an een deuk i" onze auto.
De Urker Ilisser l'angt l/eelmeer dan is toe-
gestaan. Het Ii;kt hem niet te interessereIl
dat het visbestand ill de nabi;e toekomst zo
kapot gaat.
Maatregelen om verdere aftakeling van I,er
milieu tegen te gaan zijn meer dan noodza-
kelijk. De politieke parti; die dat radicaal
{'oorstaat is helaas I'oor de meerderheid
{'allde hevolking niet de eerste keus.

CorDut

land en de wereld evenzeer of misschien
nog wel meer dienende, beslissin~ kunnen
nemen. In die zin was zijn keuzr, voortko-
mend uit zijn verantwoordelijkheid en ge-
baseerd op zijn vrijheid, niet de meest ver-
antwoorde beslissing.

Andere visie
Een andere visie is dat de minister welis-
waar formeel verantwoordelijk is, maar
dat zijn keuzevrijheid fritelijk slechts in ge-
ringe mate aanwezig is. Het hinnenlands
politieke krachtenveld, de invloed van de
krijgsmacht en de internationale situatie en
verplichtingen schrijven bepaaldr keuzen
al bijna verplichtend voor.
Een minister zal primair het hudget van
zijn ministerie willen verhogen, minstens
handhaven en zeker zo weinig mogelijk
willen verlagen. En indien een vijandloos
tijdperk ZICh plotseling aandiem, lijkt de
hekostiging van een volledig nieuwe lucht-
mohiele brigade een wel zeer verantwoorde
manoeuvre om van het defensiebudget te
redden wat er te redden is.
Vanuit het financieel welzijn van de krijgs-
macht is het besluit om een luchtmohiele
brigade op te richten in de gegeven situatie
zeker veramwoord.
i\1aar als we mogelijke hoge verliezen aan
mensenlevens op de ene schaal van de ba-
lans leggen en het grotendeels heel houden
van het defensiebudget op de andere, dan
wegen wat mij betreft mensenlevens
zwaarder dan de omvang van het defensie-
budget, hoe belangrijk in allerlei opzichten
dit laatste ook moge zijn.

Leolf Weeke

In ben in 1938 in dienst gegaan. Dat moest
toen nog. Iedereen hier in Beieren ging. Het
hoorde gewoon. Je vroeg je niet af of er an-
dere mogelijkheden waren.
In het begin was het leuk. Ik heh de meest
fantastische dingen gedaan.
Natuurlijk, het waren roerige tijden, maar
toch ...
Iedere jongen wil toch parachutespringen,
duiken, een herg beklimmen?
Later werd het minder. Terwijl mijn offi-
ciële diensttijd er bijna opzat, moest ik
naar Nederland, Hil~'ersum. Daarna door-
trekken naar de kust.
Het is daar erg mooi, in l"ederland.
Gclukkig gaven de Hollanders de mijd
snel op. Toch zijn er vreselijke dingen ge-
beurd. Dat zeg ik nu ...
Torn was ik jong, deed wat ze van me ver-
wachtten.
Een mooi tand, Holland. Aardige mensen
ook.
.\lijn vrouwen kinderen willen niet dat ik
erover praat, zeker niet met Hollanders.
Die hebben een hekel aan ons, zeggen ze .
Kijk, je bent een kind als je in dienst gaat.
Dat was vroeger zo en dat is nu zo. Binnen
de kortsre keren ben je veranderd, aange-
past, uniform. Het systeem is perfect. Het
werkt altijd, over de hele wereld.
Na Nederland ging ik naar Italië. Bij het
schoonmaken van de wapens schoot er ie-
mand door mijn hand. Terwijl de hele
compagnie onderweg naar Afrika in een
storm is omgekomen, lag ik in het hospi-
taal. Ik had geluk ...
Zes weken later ging ik toch, met een ande-
re groep. Afrika, da.u heb ik onder Rom-
mel ge~'ochten, werd krijgsgevangen ge-
maakt en kwam pas in 1948 terug in Bei-
eren. Alleen ...
Toen al dacht ik dat het wellicht beter was
geweest als ik ook was omgekomen. Later
werd dat nog erger. Ik was alleen, er waren
geen andere mannen van mijn leeftijd te-
ruggekomen. Nou ja eentje, maar die was
meer dood dan levend. Ook gehoren in
1920, maar aan hem kon je tenminste zien
dat hij in de oorlog was geweest.
AI die anderen waren gesneuvdd, in Rus-
land, Frankrijk, Italië, Afrika of ... tja, wie
weet waar.
Sinds die tijd leef ik eigenlijk niet meer.
Mijn vrouwen kinderen willen niet dat ik
er over praat, verleden tijd, leggen ze. Je
moet vergeten, zeggen ze.
Leefrijdgenoten met dezelfde ervaringen
zijn er nier.
Ja, er zijn wat van die nal.i's, maar dat is
niet mijn soort.
Ik was soldaat, gewoon soldaat en ik had
geluk, ik bleef leven ...
Soms, eigenlijk wel heel vaak, denk ik: was
ik ook maar gesneuveld.

WIKLA
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ZELFWETEN

'Ze doen maar waar ze zü, in hebben te-
genwoordig.' Het is een veel gehoorde
klacht. Want heel veel memen hebben jll

de afge/open decennia gekozen voor het
motto: 'Dat moet ik toch zeker zelf weten.'
Wanneer je zo'n onderwerp in een groep
bespreekt, is na een ullrt;e praten ongeveer
iedereen het er over eens dat het allemaal
komt door de individualisering. Waarmee
ongeveer bedoeld wordt dat de verworven
individuele vri;heid doorgeslagen is Mar:
'Dat zal ik toch zeker allemaal zelf wel be-
palen.' Je dus eigenlijk nog weinig van iets
of iemand aantrekken.

Maar dat IS
Individualisering

geen individualisering!
streeft juist het tegen-

overgestelde na: niet ie eigen leven bepalen
naar de voorschriften van dnderen, maar
wel rekening houden met mlderen.
hldividualisering ~onder de ander is niet
mogeliik. Individualisering past goed bin-
"en het moderne humanisme: zelf kunnen
bepalen hoe ie ie leven wilt inrichten, maar
alti;d in relatie tot anderen. Dus ook de
vri;heid van die anderen respecteren. \Vant
respecteer ik de vriiheid van de ander niet,
dan ben ik alleen ma;zreen egoïst. die er la-
ter nog wel achter komt. d;zt er meer egoï-
sten ûjn. Als ik de mder niet respecteer in
diens vrijheid, kan ik moeiliik ver/dngen
dat men mij daarin wel respecteert.

Nog geen 50 jaar geleden trouwden men-
sen, omdat het ~o hoorde elI het daarom
niet anders kon. ,".'11 kun fe er bewust al
dan niet voor kiezen: een manier ~'anleve"
die het beste bij iezelf past en waarin je het
meeste tot je recht denkt te komelI, reke-
ning houdelld met je omgn'ing en je part-
ner. Verlallgens, rechtelI, eisen, verplichtill-
gen en alles wat ik nodig denk te hebben
om goed te kll/mellieven, gelden niet alleen
voor me~eI(, m,lar ook voor de ander. De
ander heeft dezelfde rechten als ik. Dat al-
les is individualisering. De uitspraak: 'dat
zal ik toch zeker zelf wete,,', gaat alleen op
voor die kellzes wa;zr ik anderelI ,det mee
bClladeel. Want ik erken de ander in û;n of
haar bestaan. Individualisering betekent

dan ook: tegenstand tegen elke vorm van
discriminatie en seksisme, erkenning 1'.111
gelijke rechten en plichten van l!1'Ollwenen
minderheden en bescherming van zwakke-
ren;'1 de samenlevillg. Want je zou het zelf
kunnen zii" en je wilt dan toch ook even-
veel vrijheid?

De reden waarom individualisering ~o
v,lak verward wordt met egoïsme is waar-
schijnliik. omdat het als bedreigend wordt
ervaren om in deze gekou'l vri;heid en
(dus) verantwoordelijkheid vorm te geven
aan ie eigen let'en. Dat is ons ook nooit
echt goed geleerd en daarom loopt het
vaak fOlIl. En fuist om te voorkomen dat
het met mensen in hun persoonlijk lel'en en
Ülhun relaties met anderen fOllt gaat, hecht
het humanisme zeer veel waarde aan de in-
dividualisering. Naar wegen te zoeken om
zelf en met anderen vorm te geven IUlII het
gewenste eigen leven. Zonder terug te ~'er-
langen naar die goeie ouwe tijd. waarin al-
les geregeld ell beter was. Die goeie ouwe
tijd heeft per slot van rekening nooit be-
staan.

Freek /'01

EGO / MEI 1992

De oplossing van de vier beroepen uit de
visitekaartjes in het aprilnummer luidt als
volgt: I-importeur; 2-accountant; 3-her-
bergier; 4-scheepskok.
Hieronder een puzzel waarbij de vier juiste
woorden zowel horizontaal als vertikaal
dienen te worden ingevuld. De omschrij-
vingen luiden: I-aangenomen; 2-het woord
vocrcn; 3-vlootcenheid; 4-eten.
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Afrika
In de uitstekende roman
'Monnè, schande en smaad',
geeft Ahmadou Kourouma
(Ivoorkust) cen beeld van Wesr-
Afrika aan hl"t einde van de vori-
ge en het begin van deze eeuw_
Djigui Keita, een r..1alinké-vorst,
is koning over hl."tland Soba.
Dankzij een goed uirgevoerdl"
slimmigheid weet deze Djigui,
als enige traditionele vorst, over-
eind tl" blijven tegenover de
blanken. Voor zijn bereidwillig-
heid met hen samen te werken
wordt hij door deze kolonisten
zelfs beloond (er wordt hem een
trein in hl"t vooruitzicht gesteld).

Hij laat evenwel zijn volk l"en
veel te hoge prijs betalen voor
deze samenwerking, hetgeen er-
toe leidt dat hij op den duur het
onderspit moct delven en met
hem een kultuur. Anders gefor-
muleerd: deze roman gaat over
de eeuwige verliezer Afrika.
De geschiedenis \'an Djigui Keita
en zijn volk is er een van monnè.
Een woord dat zich niet laat ver-
talen doch slechts omschrijven:
'belediging, provocatie, minach-
ting, krenking, vernedering, Ta-
zende woede, al die woorden sa-
men, zonder dat één het werke-
lijk uitdrukt'. Deze, door
Kourouma zelf gegeven, om-
schrijving van het begrip monnè
is het motto van deze, in 1991
met de Prix Littéraire de
I'Afrique Noir hekroonde, ro-
man.
Ahmadou Kourouma: Monnè,
schande en smaad. In de
Knipscheer I Amuerdan 1991.
350 blz. / 45,-. (WH)

Thriller
Ex-cabaretier Henk Elsink heeft
als thrillerschrijver de smaak
goed te pakken. Onder zijn
schrijversnaam Elsinck debu-
teerde hij in 1990 met 'Tencrife',
in 1991 volgde het zeer ori~inele
'Moord per fax' en begin dIt jaar
verscheen zijn derde: 'Biecht van
ecn huurmoordenaar'.
Om maar met de deur in huis te
vallen, wederom een thriller van
nivo. Op een dag wordt op het

EGO I MEI 1992

Griekse eiland Sl."rifosde, daar al
jaren woonachtige Belg, Robert
Dubour dood in zijn woning
aangetroffen. Deze Dubour, l"l"n
ex-soldaat uit het huurlingenle-
ger van Jacques Schramme (ope.
reerde in 1961 in de voormalige
Belgische Kongol, is een huur-
moordenaar die 'moeilijke klus-
sen opknapte voor de echte gro-
te jongens. Van alles waar hij
zich mee bezig hield, hedt hij
een boekhouding bijgehouden.
('Opgeteld zou ik honderden ho-
ge pieten in de politiek en de on-
derwereld voor de reu van hun
leven de bajes in kunnen hel-
pen.')

F< •• ,~

Enkele van de7.e in het hoekI.'
van Dubour voorkomende igu-
ren uit de wereld van de maffia
wordt de grond te heet onder de
voeten. Zij gaan op zoek naar de
'lijst' van Dubour (vonden wel
Dubour maar niet zijn 'lijst'},
terwijl Interpol jacht maakt op
dl" moordenaar(s) van dcze
huurmoordenaar.
Een in hoog tempo geschreven,
ijzersterk opgebouwde, thriller
met (zoals dat hoort in dit genre)
een verrassendl" laatste bladzij-
d,.
Elsinck: Biechl van een huur-
moordenaar. Fontein, Baarn
1992,240 blz. f 24,90.(WH)

Egypte
Kort geleden vl"rscheen de schit-
terende roman 'Oorlog in het
land Egyple', van de Egyptische
schrijver Joesef al-Ka 'ied, waar.
van de inhoud snel verteld is.
De 'oemda' (cen soort hurge-
meester) van een dorp in de
Egyptische Nijldelta kan zijn ge-
luk niet op wanneer hem het be-
richt bereikt dat hem, van zijn
vader afhandig gemaakte, grond
wordt teruggegeven. De vreugde
wordt l"venwd de dag erop al-
weer om zeep geholpen, want
dan ontvangt zijn jongste zoon
een oproep voor militaire dienst.

.••."'1
.1 ~,.,'tI
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Eigenlijk is hij er niet op tegen
dat zijn won in dienst moet
('hoe lang zou hij andersnog zo
verwend blijven? Ik blijf nier tot
het einde van zijn leven op hem
passen'), maar aan de andere
kant 'zou hij het niet kunnen
verdragen ook maar even van

hem gescheiden te zijn'. De bur-
gemeestl"r ziet zich voor een af-
schuwelijk dilemma geplaatst te-
meer daar hii als 'oemda' ook
nog veramv,'oordelijk is voor de
rekrutering van de jongemannen
in het dorp. Toch besluit hij zijn
zoon niet te laten gaan en weet
hij te bereiken dat de zoon van
één van zijn nachtwakers (door
chantage) de plaats van zijn
zoon gaat innemen. Deze per-
soonwerwisseling krijgt onvoor-
ziene gevolgen wanneer, enkele
maanden later, de oorlog uit-
breekt (oktober 1973).
Zes naast betrokkenen vertellen
in 'Oorlog in het land Egypte',
ieder vanuit zijn betrokkenheid,
hun eigen aandeel in het drama.
Ten diepste gaat deze roman niet
over de militaire dienst (in het
Egyptische leger) of over de oor-
log m zijn algemeenheid, maar
over korruptie, macht en bezit.
Hoe ver/'e daarmee kunt komen
en in we ke problemen je daar-
door kunt geraken.

loesefal-Ka'ied: Oorlog in het
and Egypte, Ambo Baarn 1992.
155 blz. f 29,50.(WH)

Magistraal
Met 'De derde leugen' heeft de
Hongaars/Zwitserse schrijfster
Agota Kristof een drieluik vol-
tooid waar maar één woord op
van toer.assing is: magistraal.
Na het ezen van 'Het dikke
schrift', het eerste deel van deze
trilogie, was mijn çedachte dat
een auteur maar éen zo'n knaller
kan schrijven. Het tweede deel,
'Hel bewijs', was echter min-
stens even sterk. Ook het zojuist
verschenen derde deel is weer
van het zelfde hose gehalte. Wie
drie romans op ril, van zo'n
kwaliteit, uit de pen kan laten
vloeien is absoluut een groot
schrijver.
De roman beweegt zich in het
grensgebied tussen droom en
werkelijkheid. Lucas T. heeft
het, vanaf zijn kinderjaren, zon-
der zijn ouders en tweelingbroer
Claus moeten doen. Van zijn
\'roegste jeugd herinnert hij zich
niet zo bar veel meer. Hij weet
nog wel dat hij in een ziekenhuis
heeft geleIen (dacht vanwege
kinderver amming maar aan het
einde van het bock blijkt dat iets
héél anders te zijn geweest).
Bezoek kreeg hil' er nooir, dat
wel"t hij nog we . Na een bom-
bardement komt hij bij een oude
vrouw in huis die hij 'grootmoe-
der' noemt (over die periode
gaar het grootste gedeelte van
het eerste boek). Naar school
gaat hij niet. Op 7.ijn vijftiende
vlucht hij, samen met een man,
die hij voor laat gaan en die
prompt op een mijn trapt, de
grens over. Wanneer hij, tiental-
len jaren later, ervan overtuigd is
dat er van alles en nog wat mis is
met zijn gezondheid, gaat hij op
zoek naar zijn tweelingbroer. Na
lang zoeken vindt hij deze, maar
noch de een noch de ander is in
staat over het verleden te praten.
:-Jogmaals: magistraal!
De roma05 laten zich weliswaar

--._-

heel goed afzonderlijk lezen,
maar ik zou lOch bij hel eerste
deel beginnen.
Agota Krislof: De derde leugen.
Van Gennep, Amsterdam 1992.
136 blz. / 29,50.(WH)

PN-historie
Wie altijd al, al dan niet handen.
wrijvend, gedacht heeft dat de
communistische beweging in
Nederland een lachwekkend
soepzooitje was, doet er goed
aan 'De greep naar de macht', de
nieuwste roman van Kees van
der Pijl, te lezen. In het midden
van de jaren zeventig besluit de
hoofdpersoon Arnold Boegman
lid te worden van de CPN. Hij
raakt dan verzeild tusSl"n com-
munisten die behoorlijk Oll"tbei-
de benen in de lucht hangen. Al
snel is ook Boegman elk gevoel
voor realiteit verloren en denkt
hij dat de CPN, onder andere
door zoveel mogelijk exempla-
ren van het dagblad De
Waarheid te verkopen, in de al-
gemene verkiezingen van 1977
misschien wel de meerderheid
zal behalen. Bij voortduring
denkt Bocgman rechtse en fas-
cistische complotten te ontwaren
tegen de CPN, en wanneer een
paar dagen voor de veelbelovl"n-
de verkiezingen Molukse jonge.
ren een trein kapen, denkt hij
dar dat een strategie van rechts
is om de CPN de wind uit de zei-
len te nemen.
Het is tragisch om Ie zien hoe
linkse bonzen van weleer de
laatSIc tijd met modder naat hun
eigen geschiedenis weten te gooi-
en. Tal van ex-kopstukken uit de
ex-CPN (of uit de PvdA), vroe-
ger toch fors meegedeind in de
partij-polonaise of gepokt en ge-
mazeld in het parti/' apparaat,
menen hel zich de aatste tijd te
moeten permitteren het commu-
nistische (of sociaal-democrati-
sche) verleden belachelijk te ma.
ken. Voor de handenwri/'venden
onder ons is het allemaa aardi~e
lectuur en is de aanschaf van dIt
boek aanbevelenswaardig, mij
bekruipr vooral een gevoel van
onbehagen .
Kees van der Pijl: De greep naar
de macht, De Harmonie.
Amsterdam 1992. 273 blz.
/37,50 (\VV)

Wim Heii.
Wessel Visser
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