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WIL DE ECHTE BBT-ER
NUOPSTAANt
De 'BBT.er' is in. Laatst weer was het Zcmbla dat een reporta~e uitzond
over de nieuwe beroepsmilitairen. Natuurlijk niet toevallig dat de journa-
listen helemaal naar Seedorf kwamen. Immers, no~ niet zo lang geleden
werd de legerplaats opgeschrikt door de arrestatie van een aantal lieden
die zich poogden te verrijken met de handel in dru~s. Er werd dan ook
groot nieuws verwacht vanuit Duitsland. Bij het zien van de beelden ver-
smolten de opklopte verwachtin~en echter als sneeuw voor de zon. Van
spannende verhalen over door middel van criminaliteit zichzelf verrijken-
de soldaten bleef weinig over.

Hoe zit het dan met het dru~gebruik? Wordt er dan niets gebruikt? Die
laatste suggestie is waarschijnlijk net zo onzinnig als de opvatting dat alle
militairen blowend uit viertonners komen rollen. Vanzelfsprekend wordt
er gebruikt. Daar verandert ook geen dreigende laai van de bevelhebber
iets aan. Ongetwijfeld is cr ook criminaliteit op ka7,emes, al vindt nie-
mand dat leuk. En de combinatie van drugs en criminaliteit komt ook in
het leger voor. Het is echter bepaald geen morele paniek waard. Er iij geen
enkele reden voor de 'oppassende' burger om zich te verliezen in angst of
maatschappelijke verontwaardiging.

\Vie is nu eigenlijk die BBT-er: Je mag je afvragen of die eigenlijk wel be-
staat. Het is een stereotype. In de sociologie heeft een stereotype altijd be-
trekking op typen van mensen, die op een hepaalde manier 'duidelijk' he-
ten te zijn.
Een voorbeeld: 'dikke mensen zijn gezellig". Nu hebben dikke mensen
verder maar gezellig te zijn, want iedereen zal erg verbaasd zijn als een dik
iemand ineens anders is! Over het algemeen worden stereotypen gevoed
vanuit het denken van degene die kijkt, meer dan vanuit het gedrag van
de bekekene.
De wens of de angst is de vader van de gedachte. Argumenten ter onder-
steuning vindt men er dan later bij.

Met een stereotypering van de nieuwe militairen is het al niet anders. Het
zou aardig zijn eens een programma te maken over de onderliggende mo-
tieven van burgers en militairen aangaande hun fantasieplaat;es over de
'BBT-er'.
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Als de behoefte aan zekerheid en voorspelbaarheid gaat leiden tot angst-
beelden, dan moet je pas echt uitkijken,
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GROEPSADJUDANT,
EEN FUNCTIE APARTf
Je moet open staan voor spiegels, die heeft
Iedereen nodig om te functioneren
Op 21 september t 996 had raadsman Frits van de Kolk ccn gesprek met
grocpsadjudanl Wim Boonstra van GG\V de Peel. Het gesprek vond plaats
op ecn militair vliegveld bij Akhisar in Turkije. De Groep Geleide Wapens
de Peel deed mee met een internationale ocfcnin~ nYNAi\lIC i\UX 1996.

In Duitsland konden we profiteren van
Je luxe van een groot huis met een grote
tuin. Daar hielden we eenden, konijnen
en schapen. De VIsite kon hun konijntje
uitzoeken dat ze 's-avonds op de barbe-
cue konden roosteren. De Blombergse

bevolklllg was stugger,
daar zijn onze sociale
o.::oma..:tenmet de plaatse-
lijke bevolking minder
geweesr. Toen de com-
mandant mIj vroeg om
groepsadjudanr te wor-
den was Jat een sprong in
het diepe, deze functie
was geheel nieuw. Ik kan
nu uit eigen ervaflng zeg-
geil dar het een schot in
de roC?sis.geweest van de
organisatie.

Het is een \'olkol1len on-
afhankelijke functionaris
die namens de COllllTlan-
dam zijn werkzaamheden

doet, die alleen z'n orders krijgt van de
onderdeelscommandam en verder van
niemand. Voor z'n werk heeft hii met
een it'det te maken. Hij is een omnuds-
lllan en trouhle shooter voor soldaat tot
BOL (Bevelhebber der Luchtstrijd-
krachten). Daar ben ik voor 80% van
mijn werktijd mee bezig. Vertrouwen
hebben van de mensen is de sleutel,
maar dat moet je als groepsadiudant
verdienen. Dat bouw Je op dour met de
mensen te praten en door de wijze hoe je
jt werk uit\"()err. Ik probeer met de men-
sell samen de problemen op te lossen
zonder een zwarte piet te 7.oeken. Ik ben
daar tegen i('dereen duidelijk in, ik no-
dig mensen uit om vraagbaak voor hun
te zijn. tevtns manifesteer ik mij als
voorheeld. Ik hen geen spion voor de
haas, maar puur voor de mensen, en in
tweede instantie voor de organis:Hie.

CCW' de Peel, /'dtriot

J-:rvarellal/deren dat (Jok zo?
Gezien de vele gesprekhn, en wat men-
sen mij in vertrouwen vertellen zowel
over di('nst als privé is mij duidelijk dat
ik d,tt vertrouwen geniet. Door het ver-
trouwen dat de mensen, maar ook de
wlJllllandant, In Illii hebben, heb ik de

mm:ht ik zelf de examens afnemen. Ik
kan gerust zeggen dat ik streng was.
:\tijn eigen kinderen vonden mii te
streng, ze moesten hatd werken voor het
diploma. Later kreeg ik de kinderen van
mijn h,'erlingen weer op les, daaraan
merkte ik dat ik ouder word.

DYNAMIC
MIX
1996

aan vahde en invaliJc mensen. Een jaar
heb ik zwemles gegeven op e(,'n Duitse
school in Kohmte. V~,t.l ouders die zelf
niet konden zwelllmen heb ik ook les g(,'-
geven. Ik hl.'!)leker ca. 1200 mensen tot
en met het zwemdiploma opgeleid. Ook
mijn eigen kinderen. Omdat Nederland
te ver was om een examinator te sturen

Je hcbr cm lange tijd in Duitsland ge-
Il'o(md.
Een heerlijke tijd, waarvan Hramsche
(bij Hesepe en Osnabriick gelegen) de
mooiste tijd was voor h(,'t wonen en de
sociale contanell. 0(,' bevolking ll(,'cft
daar iets van Je Brabants(,' mentaliteit.
Ik heb daar 17 jaar zwemles gegeven

\Vic kenniS maakt met G(;\'';'' de Peel zal
zeker niet om Je groepsadjudant heen
kunnen. Hij is voor een belangrijk d••.cl
mede hepalend voor her "gezicht" van
dit onderdeel. \""im is gebo[('11 op lfi ju-
ni 1942 in Dl"tl Bosl"h en in 1970 ge-
huwd met Jetske ~lcycr, ook een Boschc
en ze hebben drie kinderen: Damian 22
jaar en BBT-er hij de mari-
niers, Niels 19 jaar, stu-
deert op het CIOS en
loopt stage hij de afdeling
sport van GGW de Peel.
"Iaud is 18 jaar en zit In
de eX3menkias van de
HAVO en wil naar de PA-
BO. \X'iTll is in 1962 In
dienst gekomen en upge-
lcid bij de KKSL, bestemd
voor de G.U.(gronduitrus-
ting). Van 1963 tot 1%7
geplaatst op vliegbasis
Volke! als G.U., 23 jaar op
12GGW te Hesepe en 1
jaar 3GG\\' te Blomberg.

"Op 3GGW heh ik het
vak van H.I.D. (Hoofd Inwendige
Dienst) gdcerd. H(,'t laatste jaar in
Blamberg ben ik door Kolonel 1'. de
Vries gevraagd om groepsadjudant te
worden. :'\Jadat ik thuis met Jetske daar
een \wek lang over geprailt had (zij
kreeg door dez(,' functie t11e(,'rsociale ver-
plichtingen) heb ik de baan aanvaard."
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Ik kil/I me l'o(Jrstdlell dat cr ook IIlt'IISell
::ijn .tic JOIl ,lis (.'('11soort politiel/I.m,
misschien ook wc! bo"mml ziel/, Zeker
die melIselI die de 20% kali! 1',1/1ie fllllc-
lle ,1/le£Ol/lIlai./rme£Omi./kell.
Ja, dat kan ik mc zeker goed voorstelIeTl,
ook ,ht is inherem aan mijn flllKtie. Ik
hl'n door den' ftHKtie enkele ,:ollega 's
waar ik het goed mee kon vllldell kwijt
geraakt, zij konden in mijn optiek dc
grol'psadjudanr niet sdlt'iclen van \Vim
BOOlhtrJ, Ik vind dat wel jamlller, ik
hrn da,lr wel gevoelig voor, ik hen ook
maar ('cn mcns. ik groepsadjudant is in
mijn optiek nll't lIleer we/!. te dcnken in
onze organis,ltie, Ah Ik alleen al kijk

(ik moet veel lIlformatic lezen Olll hij te
hlijven), Je gJ\'l' bczinl'll om te weten
wanneer ik op dl' voorgrond moet tre-
den en zeker wanneer ik 1llCmoct tcrug-
trekken, "Fingerspitn'ngl'fiihl" moet ie
hehben, niet hang zijn Îndll'n nodig mili-
tair op ti' treJen, integl'T zijn cn eerlijk.
Ik vind \';m mezelf d,n ik bovcnstaande
waar maak, de hasis hiervan is gdegd lil
lIH]n opv(lcdin!;:. Ik ben streng nl<lMeer-
hjk opgcvocd door mijn ouders, hekcfd-
heH.!en n'spn:t voor een andl'r vonden
ze heel bchtngnjk, el'Tst nadenken wal
vind je er zelf \'JI1, wil Ik het zelf niet,
doe het d,lIl ook nil't bl] l'l'n andcr. In
mijn oplcidingstijd heb ik vn'l geleerd
van mijn mentor op Volke!' zij allen
hehhen ecn helangrijke rol !;:ell,ld in mijn
vormlllg. In mijn werk pluk ik JaM dJ-
gclijks Je vTlKhren van.

van het buirl'nl,mJ e11l."d,m bell ik weer
gastheer. De "drie-eenheId.' en dl' COIll-
mandant strelen niet naar gtll'd maar
naar perfect. liet !!.I'\'aar hiervan is, din,
als Jl' llaar per/I'etie streeft, je nogal wat
mens('J1 H'gt"ll jt' hebt. Ileel hl'bngrijk is
tbt onze dodstdlill!!. ook werkbdlOod
nastreeft, maar ook dat de mensen zo
vecl 1l1Ogdilk een fijn gevoel kunnell
hehhen m'er hon werk. D,n is nodig en
hdangrijk gezien dl' lWMe IJst die cr op
hl,t personed rust. noor personeelSTe-
kort en het vde werk is de werkdruk op
GG\'\' Je Peel hed ho()j.\.

t1..l11 welke ciseli mocl I" l'old(Jt'1l I'oor
de fllllctie Uilllgroepsadjud'lIIt?
Op dl' eerste plaats, socia,ll gel'oel, loya-
liteit -met Illeehuilen met Je wolven in
het bos- manhandling, je kunnen ver-
plJatseTl 111andere lTlellSen, autoriteit
kunnen l-ijn, corn'l"t gedrag, brede ken-
nis van z,lken over her nlllitair gebl'uren

De ((JlllI/wlld,mt moet we/l'eel l'crtro/l-

wen in je hc/Jl!cll.
il,lT klopt. het moet klikken tussen de
l'()mmandant en mij, ik moct mi] aan
hem aanpassen, ik moet Jè commandam
door en door kennen om in zijn geest te
kunnen werken. Dat is de reden waarolll
de grocpsadjuJam door dl' comll1an-
J,lTlt zelf gekozen wordt. Van kolonel
Peter Je Vries heh ik her volste vcrtrou-
WI'Il. Deze comlTl,llld,lnt IS in milll ogen
een sociaal hewlll::en mens, Ik z,rg dat
niet omdat hij mijn command.l1lt IS,
lll,lar omdat wij als persoon dezdhk Hl"
stelling hehbl'n. Van voordeel was dat
wij c1k.ur kt"llden uit EI Paso. In 1980
was ik daar in oplrldmg voor assemblv
N"IKE Ilercules system, \X'at ik lllet zdf
kan rl'l-:den maak ik p,lIlklaar voor dl'
commandant wdat hij een juist oordeel
kan vormen. DI' ovcri!;e 20% I'all mijn
functie gebruik Ik voor mijn militair gl'~
drag en uiterlijk voorkomen en Cl'rl'lllO-
nied.

mogelijkheid veel problcllll'll op re lm-
sen. Ik heh de mogclijkhl'ld dirco.:t 0.:011-
r,l(t op te nemen met hijvoorbl'cld staf-
officier personeel. st.,fofficier gClltTS-
kunde en andere functionarisscn, ook
buiten de organisatie, zoals burgemees-
HTS en wethouders van een gemeente. Ik
gebruik alleen de naam van mensen als
Je ~k'rsoon mij dat toestaat. Indien no-
dig kan ik namens de uJTlHllandant he-
slissingen nemen.

:....JtI~ ..•.
Ook ga ik met de cOlllllland;lnt nJJt of- ,".
ficiële gc!cgl'nhe,ien om de (;(;\'\'-ge-
lIlecnschap te vertegenwoordigen.
S;llllenwerken doe Ik ook met het hoofd -.~ p
bureau adjudant, de luitenam Jos \"'andc
Leij eTl de PR-officin, de maioor ,\IIl:k
Romijn. samen vormen we n'n drie-,'ell-
heid die perfect samenwerkt en elkaar
aanvult. Zo serven Ik koffie aan gasten
(indien nodig) cn zo ontvang ik gasten
zoals de bevdhehher, militair attaché
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naar dc werkdruk op mij, ik hoor dal
ook van mijn collc~a-basisaJjl1danten
van de andere onderdelen. Je moet een
bepaald type mcns zijn om dezc funecie
te kunnen uitvoeren, net als b.v. \'()lJr
boswadner, kok, leraar cnl. je een be-
paalde instellin~ moC( hebbl'l1. Ik voel
me als ('('n vis in het water. Daarom kun
ie miss\..hH:n ook begriJpen dat ik h,lal
van het feit dat ik lil juli 1'J'J7 mcr func-
tioneel lccftijdonrsla~ mono Ik ben nu
54 jaar oud, cn heb nog geno('g cner~le
om jaren vooruit re kunnen,

"':'-.' .' -, .,- '--

Ik (Iell eCII ge(ukklg 1/11'1/5,ui ft' ill het
hegill I'all OIIS gesprek, ik kali d,l/mf be-
f!.Yi;pell.
Ja, ik ben ook een vrolijk mens, met een
goed humcur, ik ken weinig mensen die
mij kwaad hl'hhen gczien, en dat komt
omdat ik een gelukkig mens ben. HC( is
misschien met collegiaal, maar als het
kan lOU ik graag \vilk'n nadil'nen.

KI/II /e icts I'crtc/len oucr l'erallderillgell
in de luchtmacht?
Gelukkig ervaar ik nu dat er meer dan
vroeger naar de mensen op de werkvloer
wordt geluisterd. De uitrusting en de
kleding zijn verbeterd. De eigen budget-
tering van het ondl'TdeC! is een \"Crbete-
rmg, wc kunnen nu meer zelfstandig
over bdeid, ~eld en materieel beshssen.
\"V'at ik een zorg vind is de conSt,lllte
werkdruk op Je mensen, waardoor ze
het gevoel hebben nooit een keer gereed
te zijn met hun werk, daT zelfs de gemo-
tiHTnlste mensen (dl' trekkers) moe
worUCll.

Wrat is l'oor ;011 de tueko1/lst I'all de ge-
lcull! t/,,'fJCllS?
.\Iijn zorg is dat door de dure technolo-
gie, mcn genoodzaakt is om internatio-
naal lt' gaan samenwerken. Dat het mis-
schien wel te duur zal zijn in de toe-
komst drie krijgsmachtde1en in stand te
houdl'll. :\tijn grote zorg hierbij is de
werkgcl('~enheid.

Dit gcsfJrek /IIct ;on U'<lSheel pleüerlg.
als ik 0111 1110'heell hik zie ik de heuvels
adlter de stad Akhisar in Tllrki;e. D,I<lr
hehbclI lie triads ste/lmg KC/Wlllell, De
komcnde 14 daKen zulh'lI /l'e hier rolld-
lopen ell eell IJ/Jell OOKhelJlJclI lloor de
lIIellS(,1Il'iIlI C;GW dc Peel. Ze lil/I 'Jier
om te ocfenen. 0111 als het nodig //lucht
zi;n imernatiulla,l( ingezet te k.wmell
wordt'lI. Bed,wkt l'oor het gesprek,
\'(-'im.

Ri/<ldslllml hits vall de Kolk

\Vim {loo/ls/ra

EGO I :\OVFMBER 19% - 5



TUNNEL- DENKEN

Frustratie is de emotionele toestand van
iemand die belemmerd wordt in Je ver-
wezenlijking van zijn ycnva<:htingen of
behoeften. Het gevoel van onvrede is des
te groter naar mate men cr meer van
overtuigd is, dat het betreffend Joel ook
inderdaad bereikt zal worden. Groot is
de frnstraric van het volwassen kind dat
er vast op rekent op zijn verjaardag een
bromfiets te krijgen en vervolgens vcr-
blijd wordt met een encyclopedie.

Hoc meer het begeerde doel bcreikba~lr
geacht wordt des te groter is de onvrede
als dat niet het geval blijkt. In de kolo-
niale tijd bleek het gemakkelijker miljoe-
nen uitgebuiten eronder te houden dan
in een tijd waarin sommige onderdrukte
volkeren al wel en anderen nog niet be-
vrijd waren. De collectieve frustratie bij
de Palestijnen, die het vredesproces door
Israël geblokkeerd zien, moet wel diep-
gaand en omvangrijk zijn, Het in gang
gezette vredesproces heeft bij de
Palestijnen, na zover! jaren van bezet-
ting en onderdrukking, hoop gecreëerd
op een uiteindelijk betere toekomst, op
de verwezenlijking van een Palestijnse
staat.
En hoe problematisch ook, ondet de re-
gering van I'eres en Rabin kreeg dat vre-
desproces inderdaad
gestalte. De Verenigde
Staten bleek, ondanks
de alda:u steeds werk-
zame machtige joodse
lobby, een 7.eken: ga-
rantie voor vrede op
basis van wederzijdse
erkenning en respect.
De dood van Rabin, de
nipte verkiezingsneder-
laag van Peres en de on-
verantwoorde activitei-
ten van onder meer
Harnas hebben Rechts
en ultra-Rechts in Israël
aan de macht gebracht.

Netanyahu heeft tot op
heden de neg;ltieve ver-
wachtingen ten aanzien
van hem en de zijnen
waargemaakt. Politiek
onervaren, bot en doof
voor de Palestijnse wer-
kelijkht'id, heeft hij het
uitgangspunt van "land
voor vrede" ingeruild
voor "veiligheid voor
vrede" en die veiligheid
vervolgens gedefinieerd
als een gestagneerd
vredesproces, toegeven
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aan nog rechtser krachren dan hijzelf en
het tarten ,'an de Palestijnen door het
niet verwezenlijken van eerder door
Israël gemaakte :dspraken,

Troeren ",,'orden ni~t meer uit het door
!srac bezette gebied teruggetrokken,
Palestijnse gevangenen worden niet
meer vrij gelaten, in de ben'tte gebieden
zullen de nederzettingen van Je kolonis-
ten worden uitgebreid, Palestijnse kan-
toren in jeruzalem worden tegen de
grond gewalst t'll zelfs de toeristische
tunnel vlakbij de fundamemen van de Al
Aqsa-moskee in Oost-jeruzalem werd
l'nige d;lgen voor het publiek geopend,
En nu overigens tijdelijk gesloten, zo<lls
die runncl jarenlang tijdelijk niet geo-
pend werd door autoriteiten die wijzer
waren dan de huidige gezagsdragers.

Aratat. steeds meer beschuldigd van het
verkopen van Palestina aan JsraCl en niet
in staat op positieve politieke en ecuno-
mische effecten van het vredesproces te
wijzen. is aanvankelijk Je op handen
zijnde geweldsuitbarsting niet tegenge-
gaan, indien hij zulks al gekund had. En
hoewel de fundamenten van de ~vloskee
niet feitelijk ondermijnd worden, wa;;
het gerucht dat zulks wel het geval was

voldoende om de vlam in de p.1n te doen
slaan. Als de Israëlische regering geen
emst maakt met het vredesproces, waar-
toe zij op basis van de gesloten akkoor-
den gehouden is, of heter als Israël geen
eind maakt aan de hezetting "an het
grondgebied dat het niet Hwbehoort,
dan zal deze door rechtse, emotioneclen
religieus bepaalde kortzichtigheid naar
een fascistische politiek neigende rege-
Tlng niet alleen haar eigen veiligheid in
gevaar brengen maar die van het hele
."lidden-Oosten.

Het wordt tijd dat de internationale ge-
meenschap Netanyahu met economische
en politieke sancties ondubbelzinnig
duideliik maakt dat vrede en veiligheid
in de werelJ niet naar believen door een
toevallige regering van Israël bepaald
kunnen worden, En het wordt tijd dar
het \X'esten zijn economische en politie-
ke beloften aan de Palestijnen waar
maakt en ellldelijk de economische basis
helpt leggen voor de enige echte oplos-
sing van de problemen: een Palestijnse
staat op Palestijns gebied.

teoll Wecke

Gaat dl' geschiedt-nis tich berhalellr



MICHAEL JACKSON:
PERFECTIE
ZONDER GEVOEL

Vuurwerk, vcrdwijntrucs. bewegende rOdia, weergaloze choreografieën en
vccl (vals) sentiment. Superster .Michae jaekson \vas eind september na vier
jaar afwezigheid terug in Nederland, met een show die lijn imago als we-
reldvreemde 'King of Pop' eerder zal versterken dan afzwakken. De twee ge.
plande concerten in de Amsterdam ArenA waren binnen anderhalf uur uit-
verkocht, het extra concert in een half uurtje.

stand wordt gehracht. De militair die de
zanger vervolgelJs 'onder schot' houdt,
komt tot mkcer door een klein meisje
dat hem een zonnebloem overhandigt.
Een simpele en misschien naïeve bood-
schap, maar ahsoluut onschuldig en
111O(liuitgevoerd.

De HISwrY-TOur staat voor bombast in
het kwadraat. Het kan gewoon niet op.
Jacbons opkomsT is war dat betreft te-
kenend. De zanger wordt in een soort
spaccshunle van onder het podium ge-
lanceerd. -'kt een doffe knal trapt hij de
deur van Je raket open, waarna hij, on-
herkenbaar dOOf Je glinsterende <\Stro-
naucenhelm, minutenlang het publiek in
staart. Onwezenlijk, maar het werkt al~
een gek.

Het vervolg van de show hiedt puur IOp-
amusement. Een mengeling tussen een
pOpl:tlllcert en een ongekende theater-
vorm. Ja<:ks(Jn streeft perfenie na en dus
ISelke se<:onde van te vor('n uitgedacht.
Techmek n-rvangt de menselijke kam
van de megaster. Het levert een merk-
waardig schouwspel op. Een glgamis<:he
live-videodip van twee uur, w.larin ver-
schrikkelijk veel fout /Ou kunnen g.1<In.

f\laar 140 vaste medewerkers en een lo-
cale CTt.wvan 150 mensen zorgen ervoor
dat alles fomluos en volgens strak sche-
ma verloopt.

Natuurhjk IS dat ook de verdi('nste van
de 38-jarige Jacbon zelf. Hij lijkt om'er-
moeibaat, ondanks zIjn zwakke fysieke
gesteldheid, SchiJnbaat onaangrJaan
door de struum roddels en recht,zaken
van de .1fgclopen jaren hlijft hij zich con-
centreren op zijn mUllk<\le cartière. En
dat levert soms briljante compusities op,
zoals de nieuwste single 'Stranger m
Mmcow', of het meeslepende 'Earth
Song'.
De live-uitvoering van dat nummer is
feitelijk het hoogtepunt van de show.
Vanuit de coulissen komt plotseling een
levensgrote rank het podium oprijden,
die door JaeksolJ - alsof hij staat op het
1'lelll van de Hemelse Vrede - tot stil-

De HIStory-show geeft, zoals de tirel
reeds doet vermoeden, een overzicht van
de al ongeveer dertig jaar durende car-
rière van de Amerikaan. In die tijd is er
veel geheurd, 7.0 bleek onder meer uit de
jeugdfoto's die tiidens het concert wer-
den geprojecteerd op drie grote beeld-
schermen. Het schattige zwarte jochie
van weleer heeft plaatsgemaakt voor een
onbestemd fenomeen. ~ier zwart, niet
blank, geen man, geen vrouw . .\tIaar wel
uitzonderlijk getall.'llteerd.

Speelde h(,t :"Jederlandse deel van de
Dangerous-rout lich nog af in het
Rotterdamse reyenoordstadion, deze
keer was de gloednieuwe Amsterdam
ArenA de plek \vaat Jackson drie maal
op de planken stund. Een goede keuze?
In meerdere opzichten wel. Het stadion
is goed bereikbaar met zowel de auto als
het openbaar vervoer, het ultramoderne

schuifdak is altijd handig wan-
neer het regent en de vele horeca-
faciliteiten zijn ongetwijfeld pret-
tig wanneer Ajax thuisspee1r.
.\bar voor popoJllcerten is De
Kuip geschikter.

Zelfs met l'en geopcnd dak is het
grootste deel van de ArenA over-
dekt, Daarduor lijkt het meer op
ecn enorme hal dan op een sta-
dion. Gevolg. het geluid weer-
kaatst aan alle kamen en met
name de lagc tonen veranderen
in een warrige brei. Tijdens
het voorprogramma (zangeres
Trijntje Oosterhuis van Toral
Touch met drie achtergrondzan-
geressen en een orkesthandjc)
wa~ d.lt wel heel erg. Toen klonk
het ongeveer alsof er achterin het
stadion een verroeste dieseltrein
rondreed.

Gelukkig h('eft ,\Iichacl J.lckson
de beschikking over de beste
technici, die zelfs de gebrekkige
akoestiek van de ArenA nog
enigszins \veten hij te werken.
Een perfecte popshow staat op
valt namelijk nog steeds met een
goed geluid.

Martin Groenewold
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STUDIEVERLOF

GOED VOOR IEDEREEN
Het is druk op het werk. Overal. In de industrie, in ziekenhuizen. in de tuin-
bouw, in de winkel, in de krijgsmacht. Waar \",'ordt er niet gereorganiseerd
en geherstructureerd om het werk nog cfficiëmcr uit te kunnen voeren?
Overal neemt de werkdruk toe. ,\1cde door die druk is de laatste jaren de fei-
telijke arbeidstijd door lOcnemend overwerk niet gedaald maar gestegen.
Nederlandse werknemers werken zich uit de naad om het werk af te krijgen
en hehoren daarmee nog steeds tot de meest produktieve van de wereld.
Tegelijkertijd staat hun tekon aan vrije tijd in schril contrast met de over-
vloed aan tijd die het grote leger werkloze werkzoekenden heeft. En toch,
ondanks de hoge werkloosheid zijn \vcrkgevers niet goed in staat vacatures
te vullen. Dat merkt ook de krijgsmacht: het valt niet mee voldoende perso-
neel te krijgen. Het gevolg daarvan is in veel gevallen dat het nog drukker
wordt op het werk.

En wat doet minister .\telkert van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Hij
vraagt aan werkgevers en werknemers
in de Stichting van de Arbeid advies over
de \X'et op Je loophaanonderbreking
(\,\101.0), een wct die werknemers in
staat moet stellen hun loophaan te on-
derbreken in het kader \';]n scholings- of
zorgverlof.
!\taar het was al zo druk op het werk. Is
de minister gek geworden en moeten we
hopen dat werkgevers en werknemers in
de Stichting van dc Arbeid de minister
terugfluiten? :-\een. denk ik, In de eerste
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plaats denk ik dat deze minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer
kijk op her fUllniollcrcn van Je arbeids-
markt heeft dan zijn voorgangers en dat
hij een slim wetsvoorstel heeft gemaakt.
En ik vermoed ook dat wcrkgCH'TS en
werknemers in de Stichting van de
Arbeid daar ouk zo over zullen denken,
omdat de Wet op de loopbaanonderbre-
king voor iedereen voordelen biedt,
voor werkgevers. voor werknemers, en
ook voor mensen die nu werkloos njn.

• De Wet op de
loopbaanonderbreking
Hoc zIet het wcts\'oorstel eruit? Om te
beginnen vindt minister .\lelkert eigen-
lijk dat werkgevers en werknemers in Je
eerste plaats 7.elf verantwoordelijk zIJn
voor de organisatie van de arbeid. ,vlet
<Hldcrcwoorden, werkgevers en werkne-
mers moeten onderling maar uitnuken
hoe allerlei zaken op het werk worden
geregeld, Hij vindt dat ook voor verlof-
regelingen, Eigenlijk IS het in zIjn visie
geen taak van de overheid precies te re-
gelen onder welke voorwaarden mensen
verlof kunnen opnemen.
Tegelijkertijd vindt de minister wel dat
op deze regel uitzonderingen mogelijk
zijn. h..tet andere woorden, er kunnen
hele specifieke redenen zijn waarom de
overheid zich mer dit soort zaken be-
moeit. Scholings- en zorg verlof vormen
vulgens de minister zo'n uitzondering.
Immers, de regering vindt her belangrijk
daT mensen "10 goed mogelijk ges\:hoold
zijn, zodat lij gemakkchjker aan het
werk kunnen komen, So.:holingsverlof
zou de regering Jus wel willen bevorde-
ren. En de regering vindt het ook be-
langrijk dat dl' wrg voor kinderen en

ouderen niet alleen een zaak is van vrou-
wen, maar ook van mannen. Daarom
vindr de regering het belangrijk ddt
werknemers in staar worden gesteld
zorgverlof op re nemen.
De minister wil echter niet zover gaan
dat werknemers een wettelijk recht krij-
gen op scholings. of wrgverlof. \'\'el wil
de minister werknemers die met hun
werkgever l-ijn uvereengekomen met
scholings- of zorgverlof te gaan, een uir-
kering van netto 600 gulden verstrek-
ken. De minisrer stelt hieraan wel een
V(Hlrwaarde en die luidt daT de verlof-
ganger wordt vervangen door een werk-
loze,

\Vat is cr nu zo positief aan dit voorstel?

• Voordelen werkgevers
.Ic bent geneigd te denken Jat het bevor-
deren van so.:holings- en zorgverlof voor
werkgevers alleen maar nadelen heeft en
lastig is. En het ISnatuurlijk ook een ge-
doe voor werkgevers wanneer een werk-
nemer een paar m,unden verlof wil. En
ook van de rompslomp van her aantrek-
ken van de werkluze ter vervanging van
de verlofganger word je als \verkgevl't
niet enthousiast. En toch denk ik dat de
voordelen op wegen tegen de nadelen.
Wanneer l'en werknemer so.:holingsver-
lof krijgt, is dat ook voor de werkgnTr
gumtig, want hijscholing van werkne-
mers verhoogt, zo is de ervaring, de ar-
beidsproduktiviteit van werknemers. In
andere woorden, werknemers. die een
o.:urSliShebhen gevolgd of bijgeschoold
zijn. werken eÎficiënter en maken min-
der fouten en dat is toch vooral voor de
\verkgever pure wimT.
En bij zorgverlof? ,\lensen die voor de
keuze staan hun (langdurig) zieke kinde~

ren, ouders, partner of vrienden te ver-
zorgen of dat niet te doen en hun werk
voorrang te geven, zullen nÎet zelden
ontslag nemen. Daar gaat ddn weer zo'n
gewa.udeerde. soms onmishare arbeids-
krKhr waann ie als werkgever veel hebt
geïnvesteerd. Is het tijdelijk onderbreken
van de [oopb,un ook vanuit werkge-
versoogpunt vaak niet te verkiezen bo-
ven het definitief ;lfbreken van de loop-
baan?

En her vervangen van de verlofganger
door een werkloze? Zitten daar niet
meer nadelen dan voordelen aan? Ja. dat
is natuurlijk nogal een gedot.' en op dit
soort gedoe zitten werkgevers natuurlijk
met te wachtl'n. En toch is cr hier ook
een belangrijk vooTdl'el. Het vervangen
van de verlofganger door een \verkloze
hl.dt voor werkgevers het groTe voor-
deel dat men eindelijk eens intensief in
contact komt met delen van de beroeps-
bevolking die men \loorheen links liet
liggen. ;\lormaliter kijken werkgevers
wel om uit hun va<.:arures re vervullen
door werklozen. Immers, iedereen weet
toch. denkt te weten, of althans zegt
toch. dat werklozen niets kunnen. i':ou,
dat kunnen werkgevers nu zelf eens be-
kijken in l'l'n soort graris proefperiode.
En dan zal bliiken d.n her mer de kennis
en vaardigheden van werklozen erg
meevalt.

Heel veel werkgevers. \<ooral in kleine
en middelgrote bedrijven, hebben zoge-
naamde latente V;lcatures. Dit zijn vaca-
tures waarvoor de ondernemer nog niet
of niet meer actief nd<lr personeel zoekt.
maar mocht er zich iemand met vol~
doende kennis en vaardigheden aanbie-
den, dan wordt hetrokkene direct aan-
gl'110mcn. I kt zou mij daarom niet ver-
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NIEUW HOOFD VAN DIENST
BIJ DE HUMANISTISCH GEESTELIJKE
VERZORGING
Op 25 september nam Hoofdraadsman Wim Hcij afscheid van de Dienst
Humanistisch Geestelijke Verzorging wegens het bereiken van de leeftijd
van 55 jaar. Over zijn afscheid van EGO, waarvoor hij jarenlang in de
redactie zat, meer in cen later ECD-nummer.
De nieuwe Hoofdraadsman steit zich hieronder aan u voor.

:\liin naam is loost de Vries (47) . .\tet
ingang van 1 ok.tol:ocriJ. ben ik de opvol-
~er van de hoofdkrijgsmachtraadsman
Wim Heij. Het is gecn eenvoudige opga-
ve om iemand met 1.Ovccl ervaring op te
volgen. maar ik zal mijn uiterste best
doen. Ik realiseer me dat dat ook hard
nodig is omdat de krijgsmacht zich in
ecn overgangsfase hcvindt en zich moet
aanpassen aan een nieuwe interne en ex-
terne omgeving. De ingrijpende innova-
tie van de krijgsmacht heefr uiteraard
ook grote gevolgen voor de humanis-
tisch geestelijke verzorging. :\:aast nieu-
we taken is er ook sprake van een reduc-
tie. Dit is met name voor een dienst van
kleine omvang ingrijpend, vooral wan-
neer op een aamal taakaspecten het
werk eerder toe dan afneemt. In deze
context hoop ik een constructieve bij-
drage te leveren aan het optimaal func-
tioneren van de humanistisch geestelijke
verzorging, in goede samenwerking mt't
de andere diensten CV en in goed over-

ll(,rl'oig u,:m pagina 9
bazen wanneer veel vervangers van ver-
lofgangers op dit soort latente vacatures
zullen worden geplaatst: ervaringen in
Belgie en Denemarken met vergelijkbare
verlofregelingen laten een doorstroom
van werklozen naar reguliere banen zien
van 40-45%. Anders gezegd, bijna de
helft van de vervangers - werklozen
waarvan we dachten dat die niets kon-
den - hl ijkt goed genoeg om in dienst te
houden wanneer de verlofganger terug-
komt.

• Voordelen werknemers
Loopbaanonderbreking heeft natuurlijk
niet alleen maar voordelen voor werkge-
vers. Voor werknemers zijn de voorde-
len ,'an een loophaanonderbrekingsre-
geling ook groot. In de eerste plaats is
het voor werknemers erg goed af en toe
bij re scholen. Allerlei ontwikkelingen
gaan zo snel dat datgene wat je op
school of de opleiding heht geleerd snel
veroudert. En wanneer dat gebeurt loop
je het gevaar aan de dijk te worden geut
en te worden vervangen door een beter
opgeleide, jongere en vaak ook goed-
kopere schoolverlarer.
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leg met de leiding van de krijgsmacht.
Het lijkt me dat er veel aandacht nodig
is voor strategische verkenningen rond
onze kerntaken; voor Je voorwaarden
binnen de organisatie om deze optimaal
ten uin'oer te leggen cn voor gedt"gen
personeelsmanagement. Een grote struc-
mur- en cultuuroperatie, zoals nu g:Jan-
de binnen de krijgsmacht, moet immers
wel door personeel uitgevoerd worden,

In her verblcn heb ik gedurende tien
jaar mer militairen ~ewerkt. Daarvan
werkte ik zes jaM hij de landmacht,
hoofdzakelijk in Apeldoorn en 't Harde.
.\Iijn l11anagementervaring heb ik in de
afgelopen twaalf jaar opgedaan als di.
recteur van een centrum voor vorming,
scholing en training, directeur van het
Humanistisch Verbond en hoofd van de
humanistische geestelijke verzorging bij
Justitie. Ik zie het als een grote uitdaging
om in de komende jaren samen met mijn
collega's, onder sterk wijzigende om-

In de tweede plaats willen werknemers
ook wel eens W;\t anders. Tientallen ja-
ren achter elkaar dezelfde fUIll.:rieuitoe-
fenen kan stomvervelend zijn: je wilt
weleem hogerop of lets heel anders. Dan
is het goed dat er een mogelijkheid beo
st,tat hij of om te scholen.
Daarnaast is het goed te weten dat je als
werknemer, wanneer de nood aan de
man komt, je je kinderen, ouders, part-
ner of vrienden kan verzorgen, zonder Je
baan definitief op te hocven zeggen. Dat
brengt de nodige rust in soms overspan-
nen arbeidsverhoudingen.

• Voordelen werklozen
En tenslotte zijn er ook ,'oordelen van
een loopbaal\verlofregellilg v(jor werk.
lozen. kdere verlofganger creëert ruimte
op de ,lrbeidsmarkt, die door werklozen
kan worden benut. \'{'eliswaar gaat het
om tijdelijke hanen, maar bedacht moet
worden dat IC werkervaring opdoet in
een reguliere baan en dat de door-
stroommogelijkhedell zoals gezegd be-
slist niet klein zijn.
Dit type loopbaanverlofregelingen
maakt het mogelijk dat we de \'ermeen-
de tegl'mtelling tussen 'insiders' (dege-

standigheden, een kwalitatief hoog-
waardig aanhad te blijven doen aan de
mensen in de krijgsmacht, middels 0.111.
individuele begeleiding en vormings-
werk. Ik kijk uit naar nadere kenmsma-
king met de organisatie en de mensen die
daarin werkzaam zijn en ik verwacht
dat er sprake zal zijn van positieve en re-
sultaatgeridue communicatie.

nen die een haan hebben} en 'outsiders'
(degenen die buiten het arbeidsproces
staan) op zijn I11IllStgedeeltelijk achter
ons laten, De mao.::htspositie van werkne-
mers die tegen hun werkgever zeggen
"ik wil een tijdje verlofn kan er roe lei-
den Jat de arbeidskansen voor werklo-
zen worden vergroot.

Kortom, minister ~Ielkert en werkge-
vers en werknemers in de Stichting van
,Ic Arpeid hebben de mogelijkheid et'n
prachtige regeling te maken. Fen rege.
ling die voor werkgevers, werknemers
en werklozen positieve effecten heeft.
Werkgevers krijgen een kwalitarief heter
personeelsbestand en kunnen hun moei.
lijk vervulbare vacatures beter vervul-
len, werknemers worden in de gelegen-
heid gesteld zich tijdelijk terug te trek.
ken uit Je drukte van het werk voor een
opleiding of de vcrzorglllg van familie of
vrienden en meer werklm.en kunnen
werkervaring opdoen in reguliere ha-
nen, waarin ze bovendien vaak kunnen
hlijven hangen ook. En het wordr ook
nog minder druk op het werk. ,':lar wil-
len we nog meer?

\'(!esse/ Visser



Hier volgt de oplossing van Je puzzel uir
het okwbernulTImer.

0/) uerjaarspartijtjes, bij een discussie
OUCf dit onderwerf}, UJordt duidelijk wie
de Telegraaf-lezers zijn. De argumenlen
zijn altild /Jetzelfde. Hel gaat 1Jl'Cf de

Na PrinsJesdag en eell rustig verloop
van de algemene heschouwingen in de
Tweede Kamer was er het incident. Het
ging oue, de asielzoekers in ons land. De
adviseurs l-'al1 Bolkestein hadd"/I een
lex! samengesteld /)oor zijn beschouwin.
gen, waar de mensen met het z.g. "ge-
zonde lm/ksgevoe/" zich iu kunnen vin-
den. Dat wil zeggen, in ieder geval geen
positit'tlc pullfen /laar voren brcngen
over I,tuchtelingen die in ons I,md /'er-
blijt'nl.

Steven.

\X/eet je ....
er zijn mensen die zeKKen:
alle('1/ door i" de spieKei te
kijkelI,
jezelf te dUfFen zien,
miSSc/Jiell je rul te schrikken
l'oor wie ell wat je ziet,
alleen d,Mrdoor kun je groeien.

Zou het zo zi,n:
dingen, motor, geld, auto,
hoM)}'
ze zijn uiters! plezierig,
je ZOII/II'e!zonder kl/nnen?

Ma,lr wie je bent,
hoe je geworden hent
hoe ie zult wordelI
daarbij spelen ewaringen
- goed ol/Jijnlijk-
met mensen
IJlijkbaar de hoofdrol?

Heb je er wel eells owr
gedachl?

Hoe hen Ii, geworden tot wie je
IIlI hent?

Wnt je ...
cr zijn mensen dlC zeggeIl:
alleelI door met andere mensen
een colltact of een relatie
aml te Kaan,
jezelf te duwen laten zien,
risico te nemen om geraakt of
gekrenkt te worden,
alleen daardoor kun je groeien.

Was het kennis of informatie
die de doorslag gaf
hij jouw OIltwikkelinK als
persoon?

Of warelI het mensen: ouder(s),
leraar, baas, vriend die veel
invloed hadden bij groei en de
keI/zes die je daarbij maakte?

Of heter gezegd: waren het
mooi~ enlof pijnlijke
ervarmgell
mét mensen die veel in"loed
hehhen gehad up jolt als
persooll?

\Vat denk iij daarvan?

ZOI/ het zo zijn:
Je UJordt mens door contactmet mensen, _
niet door contact met dode _
dingen?

kusten l'all die vlllc/Jteliligencemra en
IJetgedrag l'an sommige mensen die niet
l'olgens "onze normen" zijn, in 11IfII
moeilijke situatie. Dali omiekt de "kram
uall wakker ."'Tederland" dat een aamal
uluchtelingell op vakanlie is geweest in
het land dat ze ualaten hadden. tater
blijkt dit t'erZOlmen te zijn, m,lar hel
kw,lad is dan al geschied.

De middelelI die ook geheiligd u/orden
l'oor hrt doel Zlell wc ouk bij de loena-
me t'IW de TV-kanalen. Daar is een opti-
male kijkdichtheid het enige stram,
uhlardoor meer adl'crteerders worden
aangetrokken. Als dat met //feer pulp en
f/omo hereikt kan worden zal men dat
lIiet lIalaten. Alaar dat ligt meer op het
ltil'ellll valJ de roddelhladen. Iedereen
heeft zijn informatie uit Story en Pril'é
tijdel/s zijll liCrblijf in de wachtkamer
van de tandarts of bij de kapper. \X/ie
zijn dan die tienduizenden abonnees?
Men sc/hlamt zich cr enigzills l'oor om
zo'n blad te kOfJell, laat staan cr eell
abollnement Of} te hebben. Dat zou je
eell positief aspect kil/men noemen.

Toch zou de o/Jrechte liberaal zich moe-
ten schamen over de beschouwillg U(//I
zijn politiek leider owr hel asielbeleid in
()lISland.

eor Ollt.

taJl~
aansta:lnde
tot
rups
voldaan
lI~gczetene
cln:a
test
:llr
ober

Verticaal
l.
2.
3.
4.
5.
9.

12.
13.
14.
17.

Horizontaal
I. tractor
6. non stop
7. log;
S. sroel

10. aangaande
11. verdachr
15. leek
16. ras
18. verbaal
J 9. sfeervol

[IISIJe/enOfJ de negatiel'e aspectelI, /{laar
het dagblad De Telegraaf eell heginsel
van Jn:eft gemaakt, ut meer zodell aan
de dijk. De wijze, u/aarop die kralll
kOllJmentaar CII vericht}!.cI'ing mengt,
staat garant I'oor een succesvolle op-
laag.
Voor Bolkestein û;n dat de opillie-I,ei-
lingen van het kieursgedrag. Ook hier
gaat hij er ualmit dat ')rt doel de midde-
len heiligt. Het zou mij niet t'erbazen in-
diel/ zijn adviseurs voortkomen uit de
Telegruaf-redactie. Terecht stelde de
PudA-fraktll'l'oorzitter, dat h(,t t'issen is
in troebel water.
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Hmls /Jan Wissen

dacht ik: "Een paar doelpunten zien in
de samenvatting, dat moet roch vol-
doende zijn? Wie heeft zo veel tijd en on-
benul avond aan avond hele wedstrijden
te bekijken?"
Maar die wedstrijden kwamen er inder.
Jaad avond aan avond. Vroeger was de
woendagsavond gereserveerd door
urenlange uitzendingen. (;ezinsgenoren,
die voetbal vervloekten, legden zich er-
bij neer, d,lt die avond verloren was en
ze hadden daarmee een goed excuus het
huis uit te trekken en iets cultureels of
slechts te doen. ~taar de terreur van de
voetbalfreak is nu niet meer te ontwij-
ken dan door een rigoureuze scheiding
van tafel en tv. Op dinsdag hegim de el-
lende al en tot zondag duurt die voort,

,\bar, zoals De Graaf voorspelde: er is
hoop. Sinds de introductie van Sport 7
wordt minder naar voetbal gekeken dan
ooit. Tot nu toe werd in tv-land aange-
nomen dat meer aanbod definitie meer
vraag schept, maar vooralsnog is een
nieuwe economische wet in werking ge-
treden, de wet van het overvoeren. Sport
7 en Studio Sport samen trekken per
keer een miljoen minder voethaIkijkers
dan Studio Spon iJl 1995 alléén.
Aanvankelijk was ik mordicus tegen
wéér eell nieuwe zender. Ik kon de be-
sta:llHte kanalen al niet eens bijhouden
en op hun plek zetten. 1taar langzamer-
hand neig ik tot een ander standpunt:
hoe meer zenders hoc beter. 'X'am des te
minder wordt gekeken. Blijkbaar neemt
het kritisch vermogen van kijkers door
overvoering roe. Zappen is tOt daaraan
toe, maar niemand wil gaan malen.

De Gra,lf krijne nog eens zijn poml'rans
en zei tegen Van Gogh: "Hou toch op,
jongen, dat wordt nooit wat met jullie.
Alsof we anderhalf uur lang naar NEe-
NAC zouden willen kijkell. Of naar vre-
selijke duels uit de eerste divisie of de
damescompetitie. "
Vaak heb ik verschil van mening gehad
met De Graaf lllaar ditmaal moet ik
hangrondig lachen. Al Omdat Van
Gugh in het geheel nier in staat bleek
zijn eigen hachie re ver-
dedigen of door her
pantser van zIJn ge-
sprekspanner heen te
breken, B) Omdat De
Graaf natuurlijk gelijk
had. Met Spon 7
wordt het niets.

Tot mijn vreugde werd
dat door de meest re-
cente kijkcijfers beves-
tigd. Al het onderhan-
delen over de voethal-
rechten was afgestemd
op de verwachting dat
steeds meer mensen
\'oetbal wilden zien up
tv, Zelf had ik al jaren
het idee dat aan de gek-
te ooit een grens moest
zijn. In mijn naïveteit

vedene 'het eigen nest bevuilt' kan bin-
nen de kortste keren ophoepelen. Zo
niet Theo van Gogh,

De filmregisseur staat te hoek als een ei-
genzinnige drammer; invoelender welis-
waar dan Ischa 1.1eijer, maar een 'ge-
va;lrhjk' rype, voor wie bekende
Nederlanders gewaarschuwd worden.
'Zij hij Thw van Gogh?' 'Wees dan
maar op je hoede.'
Doch daar stond ineens Ben de Graaf,
biljankeu in de hand en minachtende
blik in de ogen, De Graaf heeft in zijn
achtenuin een hok laten neerzetten
waarin hij elke dag kan biljanen, maar
dar kwamen wc van Van Gogh niet te
weten. Laat staan dar hij daar een cyni-
sche opmnking O\Tr m,lakre. Nee, Van
Gogh luisterde zeer eerbiedIg naar wat
De Graaf over Sport i had te venellen.
Over Van Goghs eigen nieuwe werkge-
ver dus. Die werkgever, aldus Dl' Graaf,
wu binnen een jaar failliet zijn. Die
werkgever bracht kiikers nog meer in
ver .•.•.arring dan ze al waren; die werkge-
ver probeerde een beetje jolig te doen
met 'Sponcafé's' en wat dies meer zij,
maar Je kijker zou zich spoedig walgend
afwenden van de zender.

Tot nu toe (en voor de decoder) had
Sport 7 één aardig programma, het iet-
wat wauwelige maar in ieder geval inte-
gere halfuurtje van Thco van Gogh. Ik
moest onhedaarlijk lachen, wen hij mijn
ex-collega Ben de Graaf intervIewde.

Het was een novum in tv-land. Niemand
heeft de betreffende uitzending gezien,
dus ik moer kort samenvarren war er ge-
beurde. De Graaf was een nogal dwarse,
volgens vden zure voetbalversl.lggever,
die onlangs mer pensioen ging. Zijn
grondhouding ten opzichte van het voet-
bal kon ongeveer als volgr worden sa-
mengevat: 'Als die overdreven goed be-
taalde professionals cr niers van bakken,
dan mogen ze door de toekijkende jour-
nalist weggeschreven worden.' Hij haat-
te Je blabla van traim'rs en de onnozele
excuses van spelers. In 1974 werd hij
door de spelers van her Nederlandse elf-
tal in een Duits Zwembad geworpen.
Omdat ze zich niet konden verenigen
mer zijn stukjes in de krant.

Ben de Graaf verdiende lil de
Volkskrant zijn reputatie van weerspan-
nige, onafhankelijke sportjournalist. Hij
kreeg een afscheid aangeboden in de
Arena, waar Ajax de graspollen los-
schopt. Een roepasselijke plek, want als
iemand Ajax 'in de gaten hield' was het
De Graaf. Menig Ajaóed had op de per-
strihUlle gaarne af en toe wat leeuwen
losgelaten. Staar 11ichael van Praag is
keizer I\'ero niet.

\X'je re veel aan ZIjn hoofd heeft, gaat
malen. Wie te veel tv-programma's
krijgt voorgcs<.:hoteld, gaat zappen. \'('ie
maalt en zapt neemt eell decoder.
Endcmol, KP:"', KNVB en hoe de andere
deelnemers in het consortium ook mo-
gen heten, gingen cr kennelijk vanuit dat
her merendeel van de Nederlandse be-
volking malende is. En al zappend bij
Sport 7 zou blijven hangen. Dat (b)lijkt
vooralsnog eell enorme misvatting.

In ieder geval was De Graaf wel een zo
markant figuur dat hij door Then van
Gogh om een interview op Sport 7 werd
gevraagd. 't \X'erd een memorabel ge.
sprek. De Graaf wilde eigenlijk niet. Hij
wilde alleen al., hij alles kon zeggen en
als alles, wat hiJ ,vilde zeggen, ook werd
uirgezonden. Geen coupures dus, ge-
woon tien minuten De Graaf-in-zijn.ge-
heel. NieU\ve tv was het gevolg, Want,
wals algemeen bekend, is één woord in
de media-wereld absoluut taboe: zelfbe-
dekking. \'XTie als presentator, regisseur,
geïnterviewde anchorman of charmame
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WAARHEID VOOR VERZOENING

Het Zuidafrika:mse weekblad Mail and
Guardian noemde de Commissie voor
de Waarheid niet wnder reden de
Commissie van de Halve Waarheden.
Veel Zuidafrikallen geloven niet dat de.
le waarheid leidt tot verwening. En
waarom zou de Klerk nu amnestie krij-
gen omdat hij een klein beetje heeft toe-
gegeven? Waarom wuden al die andere
Zuidafrikaanse politici, leger, politie en
andere handlangers van de apartheid
amnestie krijgen? Daan.oor is er te veel
gebeurd door te veel schoften.

Zll1d-Afrika was toen een unieke paria
in de \ven:ld en ook nu nog is Zuid-
Afrika eigenlijk uniek. \'ilam daar pro-
beren ze in elk ge\'al om de waarheid bo-
ven tafel te krijgen over de politieke mis.
daden van toen. \Vaarom durven ze in
Zuid.Afrika dat wel en waarom IS dat in
Nederland nog steeds niet gebeurd, bij-
voorbeeld met berrekking tot de politio-
nele acries III Indonesië? \Vaarom hou-
den \X'esteuropese landen tot nu toe hun
waarheid over de misdaden over hun
koloniale verleden onder tafel? \Vant
dat cr in koloniale verhoudingen misda-
den zijn gepleegd, staat vast: elke hezet-
tin~ ,.an el'n volk tegen hun wil gaat per
dctinitie gepaard met misdaden.

De Klerk kan de historische verant-
woordelijkheid van zijn Nationale Partij
vuor systematische, misdadige onder-
drukking nier ontgaan. Zijn vrome
rr,lat heeft de Zuidafrikaanse slacht-
offers van de apartheid niet ou.rtuigd.
De kous was cr niet mee af, toen De
Klerk op zijn knieën ging voor zijn God.
De Klerk moet minstens ook aan de
slachtoffers vergeving vragen. Dan pas
kunlll~n de blanken hun menselijkheid
terugkrijgen en de zwarten hUil mens-
waardigheid, zoals de Afrikaner journa-
liste Antjie Krug het uitdrukte.

Zuid-Afrika leert ons de les: de jongste
democratie is hegonnen het verleden in
kaan te hrengen. Ondanks het kinder-
achtige gespartel van De Klerk: "Ik heh
het niet gedaan, ik ben onschuldig".
Jarenlang heeft de apartheid de geschie-
denis w..manipuleerd, dl' volgelingen
geindoctrlllcerd. h-taar Je CommIssie
vuor de Waarheid wil nu de leugens ach-
terhalen. Al blijft her de \"faas of de
Waarheid alleen wel voldoende IS om re
leiden tor de Verwening.

grondwettelijke ontkenning van de redl-
teil vall de mens.

De Klerk bad God om vergeving, nlclar
hij kon het opnieuw niet over zijn lippen
krijgen dat de apartheid zelf een mis-
daad was. Sterker nog: hij beweerde dat
zijn Illlllisters te goeder trouw hadden
gehandeld, omdat het hun plicht was het
land te beschermen tegen het "commu-
nisme"'. "Zij waren ervan overtuigd d.tt
hun za,lk rechtvaardig was," zei hij.

Volgens de Zuidafrikaanse Journalist,
Phillip van Niekerk, was dit spijt betoon
"een schandelijke verdraaiing van de fei-
ten". De Klerk onttrekt zich aan het be-
langrijkste punt: dat de apartheid zelf de
misdaad was. Het gaat er niet om dat er
tijdens de apartheid rechten van de mens
werden lI,eschollden. liet wa\ nog veel
erger: het apartheidsregime had er VOOf
gezorgd dar de meerderheid van de
Zuidafrikanen geen rechten had die ge-
schonden konden worden.

De Zuidafrikaanse wet was niet geba-
seerd op de rechten van de mens; inte-
gendeel, voorgeschreven grondregel was
juist opzettelijke discriminatie. Dus het
naleven van de wet was in feite een

1<01'1 or ,
MA~TH.IP IS ~~"\.Ebo.NTI"!)""

NIET I'IE'E'R 2.E'uRE'N,
NIH Mc~R OMKIJI<E'N,

MAAR AAN t>E' TOE'KOflST WE'RI<E'N

Nu heeft De Klerk in augustus voor de
Commissie Tutu zijn verOluschuldigin-
gen a,lngehoden \'Imr schendingen van
de rcchten van de mens_ "'De :\Iational
Party is bereid,'" zei hij, "om haar vele
fouten uit het verleden toe te geven en
daarvoor voelt de "P oprecht berouw"_

Ex-president lk Klerk heeft de laatste
jaren steeds geroepen dat Uhet bock van
de apartheid gnloTcn is". Het Ai\'C-par-
IementsliJ Ca rl :-':ichall5 stelt daar tegen-
over Jat Afrikaners nog moeten erken-
nen dat de apartheid in zi(;hzclf fout
was. Zolang die erkenning uitblijft
"kunnen we onmogelijk beweren dat de
apartheid dood is."

Zuid-Afrika hlijft 'n wonderbaarlijk
land. Pas l1a 342 jaar blanke heersdlap-
pil" waren er in 1994 vcrklczlIlgcn voor
al c mensen. Ku. twee jaar verder, wordt
in Zuid-Afrika het verleden .langepakt -
de Commissie voor de Waarheid en
Verzoening (de Commissie Tutu) wil de

1101itieke misdaden \"<10 toen in kaart
)reogen: De waarheid moet leiden tot
verzoening.

Karel Roskam
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DE KERSENPLUK:

opnieuw verrassing in Utrecht

Le()Ilore ('<111 Opzedl.llld

Je verkee:rde keus heeft gemaakt: haar
minna.lr staat wel erg snel khlar met
geld voor een aborru\. als z.e ZW:lnger
blijkt te zijn,
Terwijl Jan wor\relt me! zijn nog onhe-
grepen gevoelens voor r-.larie, vecht Opa
ook een strijd met zichzelf UiL Hij wil de
wens van z.ljn on'rledcn HOUW post.
huum in vervulling laten gaan, Zij had
altijd graag een keer naar haar geëmi-
greerde zuster willen vliegen, maar Opa
was bang voor vliegtuigen. Hij kwam
nooit verder dan een papie:ren model,
dat in het kamertje hangt waar Jan altijd
slaapt tijdens lijn beweken. I"u wil de
oude: m:ln alsnog met ZIjn kleinzoon tTIl
rondvlucht make:n. :ll was her maar om
te bewijzen dat "dk mens een keer k.ts
moet lloen wat hij niet durft".
Tussen al deze minuscule scènes vol in-
gehouden emotie door sch:lrrelr de gans
Teuntje, troeteldier van de: grootvader.
Als her dier op een dag verdwijnt, be-
grijp Je dar de oude man dat als een \ig-
l1a:l1zal opvattcn. Jan heeft zo zijn eigen
ged;lChten ove:r Teuntje, wat tot enkele
adembenemende, magisch-realIstische
\Cènes leidt die des te verrassender lijn
doordat ze in feite niet in de bijna
woordloze, karige stijl van de: rest van
de film passen.
:--Jade zomer gaat Jan rerug naar huis.
Enkele maanden later krijgr hij bericht
dat zijn grootvader IS overlt-den. Bij de
begrafenis, waar hij op z.ijn ecrste brom-
mer naar roe gaat. ontmoet hij Marie
nog eenmaal. Ze is inmiddel\ onmisken-
b:lar zwanger, en pas dan besefr Jan dat
hij nooit enige kans bij haar heeft ge-
maakt. Jan is nu toegerust voor het volle
leven, want zijn eerste verlies en ziln eer-
ste releurstelling heeft hij hinnen ...

De Kersenpluk is een merkwa3rdig-ont-
roerende tllm, Aan de bijna onhandige,
zeer Hollandse knoestigheid in de uit.
voering van he! verhaal heeft
schrijver/regisseur Arno Kantenborg
toch een uitheems aandoend soort lyriek
weten toe re voegen. Daardoor i\ dé film
in wezen tijdloos e:n internationaal her-
kenbaar geworden. -'har verwacht
vooral niet teveel toeters en bdlen: De
Kersenpluk is voor goede versraanders
die ook nog bereid zijn heel gued Ie lui-
steren en heel zorgvuldig te kijken. Dat
het geheel sterk autohiografisch i\ zal
niemand verb;nen: alleen uit eigen erV:l-
ring kan Iemand een zo dikwijls ver-
filmd gegeven als de eerste liefde van een
verlegen jongen toch weer tot iets unieks
maken.

-..-
----

-
TerWIjl de oude man steed\ me:er illzich.
zelf gekeerd raakt en op een bijna af-
standelijke 1l1,lnier het huishouden voor
zichzelf en zijn logé hestiert, onrdekr Jan
OptTnS lLu zjjn achternicht l\-1arie met
haar .lchnien jaar een bijster aantrekke-
lijke: d,lme is gcwordl'll. Alle vorige kl"
ren had hij daar niet w"n erg in gehad.
maar ditmaal treft de liefde (Je dertienja-
rige, gesloten longl'll op volle sterkte.
.\-Iarie is van h,l,lr kant ook wel gechar.
meerd \.an die vriendelijke knaap die he-
reid is haar met alle:s te helpen. Hij is ei-
gl'nlijk veel aardiger dan de veel oudere,
gladde pr:lter die haar inmiddels al bng
hn'fr verleid. Jan merkt wel dar de man
-'hrie vaak komr halen en haar met een
onaangenaam soort bezitte:righeid en te.
gelijk met {'t'n beledigende nonch;lIance
behandelt. l1uar de oorzaak kan hij nog
niet peilen. -'larie onhlekt re laat dal ze

Het raam waarbinnen de: minimale: ge-
be:urte:nissm in De Kersenpluk zich af-
"pelen, wordt genltTnd door het aflo-
pende Ie:ven van e:ell grootv:lder, en het
juist omluikende manllenhestaan van
zijn kkinzoon Jan. Grootvader woonde
met grootmoeder in een klein, oudl'r-
wets hui" in Drente. waar Jan dk jaar
ging hdpl'n met het plukken V:ln de ker-
sen. In Je lomer die de: film cr uir licht,
gaar alles anders. De ~rootmoeder van
Jan is overleden, en Opa kan moe:ilijk
aan de nieuwe situatie wennen, Jau
\chMreir veel in huis fOnd, en krijgt
liaarvoor V31\zijn verdoolde groorvader
ook alle ruimte. Zo vindt hij een mer de
hand ge\chreven kookboek van zijn
oma. D,larin staan ook stukken dag-
boek, waardoor hij een bl.dd krijgt van
de onvervulde: wen"en die zijn oma haar
leven lang heeft gekoesterd.

\Vc moesten langzamerhand maar niet meer zo vaak en lO hard roepen dat
Nederland geen filmklimaat heeft. want de laatste jaren wordt het tegendeel
met grote regelmaat bewezen. Gevestigde cineasten leveren goed werk af (De
Jurk van Van \Varmcrdam, AntonÎa van 1\'1arlccnGorris), maar het is voor-
al ook de jonge garde die publiek en critici steeds \'akcr aangenaam weet te
verrassen. Vorig jaar was Zusje een van de grote ontdekkingen in Utrecht.
Elders in deze rubriek leest u over De Nieuwe ,\loeder, openingsfilm van het
Filmfestival van dit jaar en ook een sterke eersteling. Die krijgt dus sowieso
veel aandacht, reden waarom ik hier voor het hoofdvcrhaal De Kersenpluk
kom, een even nuchtere en kleinschalige als betoverende vertelling met ster.
ke autobiografische verwijzingen.

:J' •.•• _ ••• •~.~. ..... ~.. .--......"..J- .' "":'\~. ".:;\; \ ';--'"....•. :..... ~ - .,....~.-.:::' . ...;
-;...••..41' -1f~' . "'$.::.0- :;,. ~....•. -..•- ::,' ,.... -

~~. • -A' ..•.:.- ~.~... ,
',0'. ....~. ;.' ~ •••

"' -.--.-:= ....•.~c ....•• -~ __ ' .' A' ,,;
-:~.. -- ---;4. •- - .-.-'"'!' :::

16 - EGO I ;';OVE.\tBER 1')')6



THE NUTTY PROFESSOR
Eddie l\lurphy hlijft wanhopige pogin-
gen Jo~'n om de successen uit zijn begin-
periode te evenaren. Na een aantal ge-
voelige flop, heeft hij Jitma,ll besloten
om het met el.'n remake van één van Je
popnlairste films van .Ierry Lewis te pro-
beren. In The i\"uu\' Professor uit 1963
(die Ll.'wis zelf schr~ef, produceerde. re-
gisst't'rde en speelde), was hij alleen
Illaar lelijk. Ilij vond el.'n drankje uit
waardoor hij een aamrekklijke man
werd en zijn geliefde wist te charmerl.'ll.
In de versie van Murphy uit 1996 is de
prof wanstaltig dik, iets waar III het
Amerik,l anno nu bijna de doodstraf op
staat. Ook deze prof vindt een drankje
uit, waardoor hij opeens superslank en
dus zeer aantrekkelijk wordt.
Boodschap van zowel de eerste als de
twcedc film: het gaat niet om 11(.'tuiter-
hjk, maar om wat cr binnenin zit.
Voor;]1 zo'n remake doet nogal hypo-
criet aan. omdat cr juist nu een wurgen-
de schoonheids-Cllirus in Amcrikd be-
staat die zij wcerga niet kent, \'('el amu-
sant zijn de verbluffende special diccts.
Eddie n'1f speelt acht n'rschillende rol-
len, waaronder dlverse dames. En eerlijk
is eerlijk. hij is soms best geestig, al is de
film als geheel tamelijk platvloers.

Een groepw studenten ontmoet bij toe-
val een ft'chtse cx-militair. Doordat de
man cr zeer abwcte standpunten op na
houdt, OI1t,taat een \'cchtpartij, waarhij
de ga,t wordt vermoord. Het wa, niet
de bedoe1in~, maar de student~'n krijgen
wel het gevoel (bt ze dc wereld van ~'en
groot kwaad hebben bevrijd. Dat blijkt
hen te inspireren tOt meer v'an Jergelijke
missies. Zo verdwijnt een pTiester die
AIDS ah een gerechte straf vn GoJ be-
schouwt onder de groene zoden in hun
achternlltl, evenals een &1I11edit, tegen
ahortus IS, een m:Jn die vrouwen t't'll
minder soort mensen vindt en 10 nog
een handvol. De studenten krijgen zelf
echter steeds mel.'r 1.1Stvan hun eigen-
machtig optreden. en de vriendsch'lp
wordt domig op de proef gesteld, The
La,t Slipper is een eigentijd,e, zwarte
komedie waarm l.'cn aamal hete hangij-
zers van de huidige nuatschappij op een
on<ltied,lags manier tl.'gen het li..:ht
wordt gehouden.

THE LAST SUPPER

(Ie ijzige vbkten vall de 1'001. .\laar ou-
der invloed van de barre weersomstan-
digheden t'n vooral \'an het ruwe optre-
den vall de jager \wdwijnt het dunne
laagje beschaving, dat de Jichter uit de
bnvoonde wereld had meegebracht, al
snel. De wt'h:nsch,lpper zegt weinig,
doet ziJn waarnemingen ell slaat de bei-
de andere mannen gade. Die zijn binnen
de kortste keren verwikkeld in een
nl<lchtsmijd. Uiteindelijk is de ogen-
schijnlijk lll111St[0q.:erllste van het gezel-
Wh,lP, de dichter, de enige die het avon-
tuur kan navertellen. Zero Kelvin is l.'en
ruige m;lrlllenfilm voor lidhebbers van
een onorthodox a\'olltuur.

DE NIEUWE MOEDER

ZERO KELVIN

De 31-j:trÎge cineaste Paula v;ll1 Jer OCS!
viel de eer tI' ncurt om met haar film De
~icuwc '\1ocJcr het ;'\1edcrlands
Filmfestival lil Utrecht te lllo/-:cn mlui-
den. V;'tn der Ocst, die voor haar korte
films al diverse prijzen in de w:lcht sleep-
te, maakte het zichzelf met deze eerste
volwassen film mtt makkelijk. Ze volgt
een man uit Letland die, na de politieke
omwenteling, besluit om met zijn ZOOII-
tje naar ;\"eJerland te {eiWIl. Het kind
heeft sinds de doud van z'n moeder geen
woord meer gesproken. De vaJl'T denkt
Jat hij zal genezen dIs hij l'en nieuwe
moeder heeft, en meent dat zijn voorma-
hge correspondentie-vriendin Jaar mis-
schien voor in aanmerkmg komt. Een
naicf plan, rn,lar hij beguu cr tOLh a;m.
Na een reis vol amusJ.ntc rn schrijnende
botsingen met de westerse maatschappij
vindt hij zijn jeugdliefde uitemdelijk te-
rug . .\1Jar zij is, net als hij zdi, s;Hlder
and wiser. Haar weerharsdrige dochtl:T
blijh uiteindelijk degene die een brug
weet te slaan naar dat zwijgende Oost-
Europese jongetje dat hen opeens w met
hun neus op hun eigen rijke en tegelijk
arme bestaan drukt. De Nieuwe Moeder
is een uitermate onderhoudende, ide,llis-
tische film waarin ontroerend-onbedor-
ven wordt geacteerd, ell waarin de so-
ciale en emotionele veranderingen die
voortdoeien uit lU'n mgnjpmde politie-
ke verschuiving, in een enkel voorbeeld
worden samengebald.

In je hioscoopstoel kom je nog eens er-
gens, want je reist zowel in de ruimte als
in de tijd, In Zero Kelvin bijvoorbeeld
worden we meegenomen naar
Groenland in de jaren twintig, Een Jonge
dichter, die evell afstand wil nemen van
zIjn vrijden kende maar veeleisende ge-
hefde, besluit een reis mee te lllaken met
een pelsjager ('n een wetenschapper naar

EGO I ;,\OYb\1Bf.I{ 1996 - 17



HET BIJKLUSSENDE KAMERLID

VVD-leider Feits Bolkcsfcin is gecn uitzondcrin~: nevenfuncties van promi-
nente politici hebben eerder tot grote commotie geleid. Na zich jaren te heb-
ben ingehouden vergaren de huidige Kamerleden weer meer nevenfuncties.

Eind 1965 schreef de Algemene Rooms
Katholieke Ambtenarenvereniging AR-
KA in haar hondsblad. dat het inTeres-
sant zou zijn, wanneer hl't Nederlandse
volk wist welke commIssariaten onze
parlcmenrariers bezaten. \'\/ant dan.
vond de !:lond, kOIl duidelijk worden
waar VOIIT sommige volksvertegenwoor-
digers het privé-helang begon en het
landsbelang eindigde.
Toen hij dit las doopte Je toenmalige
PvdA-fraktieleider in de Tweede Kamer,
drs. Gerard :\'edcrhorst, de pen meteen
in de inkt en gaf het blad een overzicht
van de bijbanen van zijn fraktieleden:
vijf van hen \varen commissaris bij een
onderneming. Maar tegelijk stelde hij de
redactie vuor ook de fracties van de an-
dere politieke partijen om ccn opgave te
vragen. In hoeverre waren die daartoe
bereid, vroeg Nederhorst fijntjes.

Die bereidheid bleek miniem. ARP-lei-
der Bouke RooIvink schreef wel:
""Hoewel wij het nut van de beantwoor-
ding van de door u gesrelde vragen niet
inzien, zijn wij gaarne bereid m.lteriec1
aan uw verlangen te voldoen." l\laar dat
hield niet meer in dan de volgende zin-
snede: "Enkele fractieleden bekleden een
commissariaat in een besloten familie-
vennootschap. Gezamenlijk toucheren
zij daarn)()r 4500 gulden per jaar. ,.

KVP-leider Norbert Schmelzer sprak in
zijn antwoord ook zalvende woorden
over het nut van 'openheid', maar hij be-
dreef die verder niet: ""Rijcommissaria-
ten in besloten !,:V's speelt mede de
eigen verantwoordelijkheid van de
individuele personen een rol. .'vlijn frac-
tie acht een collectieve publikatie niet
zinvol en niet juist. ~ Datzelfde vond ook
VVD-fractievoorzitter Molly Geertse-
ma, die "geen enkele aanleiding zag tot
publikatie over te gaan."

Bij Schmc1zer \verd al na enkele jaren
duidelijk, waarom hij alles niet zo zinvol
vond. Begin 1969 zou hij cr zelfs de
oorzaak van worden, dat de roep om
openheid naar bijbanen in een stroom-
versnelling raakte. Toen de Tweede
Kamer moest heslissen (Jver staatssteun
aan het Verolme-Ç()[lcern lekte uit. dat
de Raad van Bestuur van het scheeps-
bouwconcern onder meer werd geadvi-
seerd door VVD-voorman Toxopeus en:
Schmelzer.
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Toxopeus koos eieren voor 7.îjn geld en
trok zich terug. maar Schmclzer weiger-
de dat hardnekkig. Het land stond op
zijn kop en de KVP benoemde in grote
verwarring een 'commissie bijbanen' om
de brand te blussen. Deze commissie
kreeg overigens pas n,l veel geharrewar
de katholieke nevenfuncties in beeld.

• Belangen
En dat waren er nogal wat. De 39 KVP-
ers die toen nog in de Tweede Kamer za-
ten, bleken maar liefst 217 nevenfunc-
ties te hebben: een gemiddelde van zes
per persoon. Daaronder waren natuur-
lijk de onne7.0ldigde bestuursfuncties in
de katholieke onderwljs- en charitasor-
ganisaties. .\har de KVP-ers hadden
ook heel wat belangen in het bedrijfsle-
ven.

Schmelzer bleek een koploper. Hij had
commissariaten en adviseursch.lppcn bi]
het rechllllebureau De La .\Iar, Ton-
nema in Sneek, aannemer Heijmans in
Rosmalen, Duparco Papier, Verolme
Curacao, het Verolme-concern in Ne-
derland en Van Landschot Bankiers.
Zijn zeer nauwe banden met vastgoed-
magnaat Zwolsman meende hij tol'n
nog maar te moeten verzwijgen. Ver-
plicht om alles op te gen'n was hij name-
lijk nog niet.

Dat werd pas in 1976 ten tijde van het
kahinet-Den U}'l de hoogste tijd geacht.
Schmelzer en RooIvink hrachten de bal
aan het rollen, doordat bekend werd dat
zij jarenlang - samen met de journalist
Hoogendijk - in het geheim een adviseur-
schap bij de oliemaatschappij Gulf had-
den bekleed en daarvoor elk jaarlijks een
bedrag van 25.000 gulden ontvingen.

Toen ook nog bekend werd, dat twee
van de drie dat hedrag niet hadden op-
geven aan de belasting, stelde de toen-
malige Kamervoorzitter Anne Vonde-
ling aan zijn collega's de cis een volledi-
ge lijst van nevenfuncties op te geven en
te publiceren. Zuchtend voldeden de
parlememarit'rs daaraan, "alhoewel ik
in deze zaak principieel het standpunt
der CPN deel, dat de Kamer als wdanig
niets te maken heeft met de nevcnfunk-
ties van haar leden," wals KV!'-kamer-
lid drs H. Nooteboom aan Vondeling
schreef.

• Grossier
Toen de lijst open haar \verd bleek
RooIvink, die tien jaar daarvoor nog
had gesproken over enkele frao.:tieleden
met familievennootschappeIl, een ware
grossier in nevenfuncties te zijn. Hij be-
kleedde tien betaalde commissariaten en
zeven onbe7.0ldigde functies.

Toch was er toen al iets veranderd. De
sterk geslonken KVP-fractie (27 leden in
1976) kwam in totaal aan nog 'maar'
107 bijbanen (waarvan 23 betaald), een
gemiddelde van een kleine vier per ka-
merlid. ZiJ werd nog voorhijgestreefd
door de ARP mer een gemiddelde \'an
5,6 per kamerlid: 79 bijbanen, waarvan
21 betaald. De Cl-lU kwam uit op een
gemiddelde van 5,1. De 42 PvdA-leden
deden het rustiger aan. Deze fraktie
kwam uit op een gemiddelde van 2,3 bij-
baan per persoon: in totaal 99 functies,
waarvan er 55 onbetaald waren en voor
35 alleen onkosten werden vergoed.
De VVD weerde zich in 1976 ook ge-
du<:ht. De 21 liberale kamerleden had-
den saml'n 149 nevenfuncties, waarvan
106 onbetaald: een gemiddelde van 7, I.
De Tweede Kamer als geheel was in
1976 present in 514 bijbanen, gemid-
deld 3,4 per kamerlid. Daarvan waren
cr 97 betaald.

De openbaarmaking van de bijballen
had een zuiverend effect. Geheel naar de
tijdgeest, waarin hl.t bedrijfsleven bij
menigeen taboe was, wrong men zich in
allerlei bochten om de bijverdiensten
goed te praten. Het gevolg was, dat cr in
de volgende zittingsperiode van 1977
tot 1981 (Van Agt I) aanmerkdijk min-



dl'f hij hanen werden geal:l:cpreerd. Dat
trachtte men wel nobel te verpakken 011-

Jer het mom, dat het kamcTwcrk zoveel
intensiever werd, maar in die dagen was
er ook grmc heduchtheid voor de prIe-
mende vinger van de kicZl'r.

• Lubbers
\'('ant hoc her werkte, als je Toch lIog iets
in het geniep proheerde, merkte de oud-
premier en Toenmalige CDA-fraaie-
vO()Tlincr l.ubbers in 1978 aan Jen lij-
ve. Samen met twee van zijn broers
bleek hij in 1975 en 1976 te hebben ge-
profiteerd van dl' investeringsaftrek
nlO[ gebouwen, kort voordat hij (te
maatregel die hij zelf als minister \"3n
ECOllomische Zaken had ingesteld, min-
der lucratief zou maken. Hoewel het Cl,'11
legale transactie was, was de commotie
niet minder groot dan nu over her rom-
mÎssaria,H van Rolke:stein en twee jaar
gdeden uver dat van CDA-lijsttrc:kker
[!co Brinkman Oi) Am:op, Hc:t parle-
ment maakte via een we:tswijlig1Jl~ aan
ue:ze:constructie ee:n einde:, wat lil de:
\vanddgangen ll('t 'anti-Lubbers'-artikel
weru genoemd.

Lubbers was zo gc:schrokkcn \"an Je dei-

ning om drze verborgen nc:vc:nactivitrl-
tc:n. dat hij ijlinv,s al zijn finan •.:icJr be-
langen publiceerde. En dat waren cr
1I01-\alwat: behah'e 34 pro.:enr van de
aandelen in Ilollandia-Kloos waren dat
substantide aandelenpakkere:n 11lonroe-
rend goed en andere IKdrijven,

Verder drrd de hek Twc:eJe Kamer het
onder Van Agt I rustiger aan dan ooir.
De 49 CDA-leden wrdeelden samen
157 hijbanc:n (waarvan 34 gl'honoreeru)
en zakten naar een gemidueklc van drie.
Dc: 53 PvdA-ers vervulden 104 nc:veJl-
funoies, waarvan twrl' betaald: een ge-
middelde van nog geen 2. De: 2S VVD-
ers hadden nog 127 oijb,lI1cn, waarvan
32 hetaald. Alle kamerleden samc:n had-
den 416 ncvenfuncries. waarvan 72 be-
taald

Het duidelijkst sprak in die jaren de leI-
der van Je Hoerc:nparrij, Hendrik
Koekoek, Zich uit over het verschijnsd
van nc:venfun..:ties. In ferme hane:poten
krabbelde de in 19S 1 weggestl"lmle 001"-
rel.lvOOrtllal.l op zijn .. opsavcformulier:
""Koekock IS thans tlidellJk het C:lllgste
Kamt"rlid voor de IW. Koekot'k maakt
voor dar Kamerlijk wcrk een I(,-urige
wc:rkdag. De nvc:rige H uren is hij aall

hct eten, drinkt"n, rusten en slapen. Hij
zou dus in ;ll1uerc functies geen cent
waard zijn. Hij heeft dus geen enkele ne-
vcnfuJlctie. "

• Laagterecord
Bt'gin december 1981 - Van Agr Ir was
[Jet met vallt'n en opsraan aangetreden -
werd een nieuw laagrert'cord genotecrd.
1)("44 PvdA-fraktie leden haddt'n 63 bij-
[wlen (anuerhalf v,emiddeld), de 26
VVD-ers nog; 67 (bijna 2,6 per persoon)
en dc 48 CDA.crs samen 122 (waarvan
20 commissariaten), ook 2.6 per kamer-
lid. Alle 150 kamerleden tekenden voor
309 nevenfuncties, een dikke rwee per
perSOOll.

Na de J09 bijnanell in 1981 bCgOll hc:t
aantal e.:htc:r wt'cr langzaam re stijv,ell.
In 1984, midden in het no nonscnse-rijd-
perk Luohers I (19S2-1986), hadden dt'
PvdA-ers 88 hijoanen (vier bc:taald), dc:
CDA-ers 121 (17) en de VVD-ers 94
(22). Dc:hele Kamer hau 331 nevenfunc-
ties, waarvan 46 betaald.

In de zitrings\)criode onder l.ubbt'rs IJ
(1986.19S9) iep het aantal opnieuw
iets omhoog. De Kamerleden verdeelden
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samen 344 bijbanen, waarvan veertig
betaald: de 53 CDA 'crs 125 (18 be-
taald), de 52 PvdA-ers 106 (8), de 27
VVD-ers 79 (13), de negen D'66-crs 12,
de drie SGP-ers 14 (één betaald), de PSP
3, de PPR I, GPV 3 cn RPF 1.

• Uil de schulp
Onder het bewind van Lubbers-Kok
(19H9-1994) is de Kamer overduidelijk
weef meeT gaan buiten spdrn. Sinds de
openbaarmaking verplicht is hebben de
parlemenatifrs nog niet zoveel bijballen
verdeeld: 487 În totaal, waarvan 67 be-
taald. Het kwam neer op een gemiddel-
de van 3,2. De oproepen van partijvoor-
zitters als Rottenberg om uit de Haagse
schulp te kruipen zijn tcr harte geno-
men.

De 54 CDA-crs verdeelden in die perio-
de samen 195 nevenfuncties. waarvan
38 hctaald. Het gemiddelde kroop daar-
door weer naar 3,6 per Kamerlid. De 47
PvdA-kamerleden hadden 116 neven-
functies, waarvan twaalf betaald. Ot: 22
VVD-ers tekenden voor 104 nevenfunc-
ties, wararvan vijftien betaald. De
twaalf D66'ers hadden samen 38 onbe-
zoldigde bij banen, de drie Groen
Linksers acht, de drie SGP'ers achtttien

(één beraald}, de twee GPV'ers vijf en de
RPF één.

Het aantreden \'an het kabinet Kok in
1994 brao.:htgeen wiiziging in deze situ-
atie. De 150 Kamerleden verdelen onge-
veer 500 bijbant:n. Ht:t CDA is met 34
kamerleden onverminderd koploper met
161 nevt:nfuncties, waarvan 33 betaalde
bestuursfuncties en zeven commissaria-
ten. De 38 Kamerleden van de PvdA
hebben 102 nevenfuncties, waarvan ze-
ven commissariaten. De 31 VVD-ers
hebben 109 biibanen. Vijf van hen,
waaronder de fractieleider, hebben een
o.:ommissariaat. De 24 D'66-Kamerleden
hebben 65 nevenfuncties, \vaan'an ne-
gen betaald. Ze mogen de eerste 14.000
gulden van hun verdiensten houden.
Daarboven wordt de helft gekort op het
kamersalaris vall 125.000 gulden.

De kamerleden putten zich na zovele ja-
ren van stilz\vijgen tegenwoordig ook
waarlijk uit om zo open mogelijk over te
komen. Zelfs het bestuurslidmaatschap
van een hengelsportvereniging, het mee-
blazen in een carnavalsorkest of de func-
tie van ambtenaar van de burgerlijke
stand wordt gemeld.

Eén Kamerlid sprong er de afgelopen ja-

ren uit, als het om betaalde bijbanen
ging: de nu uit de Kamer vertrokken
CDA-cr drs Gerrit Gerritse. Onder het
mono, dat "de een duiven houdt en de
ander commissariaten" bekleedde hij
twaalf nevenfuncties, waarvan zes als
commissaris of adviseur van grote
bedrijven. Zo was hij commissaris van
de t'ederlandse Spoorwegen, Parenco,
Aegon, .\1aasglas en de Koninkliike
Drukkerij De Boer, tenviii hii lid van
de raad van advies van de ABN A~IRO
IS.

\'('anneer hem werd gevraagd, of al deze
neventaken niet te zwaar waren en of
ziin Kamerwerk daardoor niet in ~e-
dran~ kwam, heeft Gerritse al rijd ver-
klaard, dat het parlement onder alle om-
standigheden bii hem voorging, dat hij
steeds door het personeel was gevraagd
Hlor de commissariaten en dat hij op de-
ze manier dicht bij de bron zat om snel
informatie te vetgaren. "Ik ben van na-
ture nieuws~ierig en ik houd van
sprookiesboeken. Beide hobby's kan ik
met al mijn activiteiten volkomen hevre-
den. Als er één het slao.:htoffer wordt van
de wijze waarop ik mijn vrije tijd im'ul is
het mijn gezin. Verder niemand," legde
hii uit.

Ricll Rubi{lls
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Van Gennep
Amsterdam

en he\"Olking. I'MIdl" poliTieke
omwikkelingt'n en de litnaire
hi'lorie en nieThl'! mimr
I'an 's [,lnd, dichtl"rs en
tilpp<:rijen. En "f hij nu verrelt
over zijn ei~en langl;I;HIl
gcwijzigde houding legenover
de IRA, o\'er lijn langdurii;:e
\"Til'ndsch.lp met de erudkte,
drank\'l'T,laafde toneelschrilver
Terence Smith uiTDublin. owr
de Keltische mnhologie in de
wildc nlden \',ln Connacht of
uwr ,Ic poi.'Tiselll"realiteit \',111
dwngell en elfen (hiertl\"er
,..:hrl"d hij l'en paar in-
rernarionaal hekendc
hoeken), Koolllcns luchtige
vertelrrant staM altijd borg voor
vlot tt' leesbaarheid.
,-\1,je nog niet nil'uwsgil"rig wa,
naar diT
eeuwig
grm"ne land vall rust en ruilllte,
word je het wel na le/ing 1',lIldit
hoek.
,\lartin Koomen: ;SachT in dl."
Urazen He'ld, Van Gennep,
Amsterdam 199(,.108 blz,
i 36,90. (t'S)

Martin Koomen
, Nacht in de .

Brozen Head en
'ci~d~re Ierse

, I

kronieken'

K~omenbereisde
lerla'nd tot in allei

N aais Ierland

r-'---'

, f;,;windstreken., .
c'l' , en ontmoette er
f,,,I}I', •. , ,""

opmerkelijke figuren:
,.,J vissers 'e~boeren,
schrijvers ~~ acteurs,

, kroe'gbazen en
revolutionairen.

Een zeer p~rsoonliik
~ boek,' geschreven

+, ,","' op' het snijvlak "',,;
" ~' ' '.'. '~ ,..., I~

1van reisbeschrijving ';0" "

P~L.'eri"á'~tobiografie.
\. .I'l'" ,,,~,~.,~ I ,>1 "t~~':f~,:'>/' ',<:~

lJ" f', .'; .), ". '.,l~'
, "' '.,~ .'--~

;S;oggCt'n hali jaar ge1edcn -
in het juninummer om
pnx:ks IClijn - besprak ik
'lerland in cen rug/;lk' van
Doli de Vrie" Sindsdien
ontmoette ik l'en verr'lssend
,Iamal n1l'nsen die net terug
waren van een lerse Tl'is"f
op het punT stonden tt'
vcrtrekken, Kennelijk een
gewilde vakantiebesTemming
voor ;"';ederlanders,
Een reden te meer om
no~maal, een hoek owr 1t'r1and
onder de aandacht te brengen:
"'achT in de Bra/.en Head en
andere Ierse kronieken
van :\1artin Koomen.
Ouk dl'ze autcur komr al
35 ja,u mer grote regelmaat
in lijn 'm'eedt' vaderland'. ah
l'akilllliq,'Hlger l"nvoor zijn
werk. in de jarl"n '70 bij\'ooc-
ht't'ld als documentali'T \"<111

de reda<:Til"van her wcekbbd
Vrij ;-..;••derland, In del<:
,\Chttil'n 'kmnil"ken' room hij
lich een kenner van land

j1;1rlneren do:rgdijke. "D,lt ~edt
i<:Jereen .Ie vrijheiJ zijn of h'lar
leven in Teri..:hTCllzoals hij of zij
d;u wil. wnder Jat dc uirke-
ringsin~lanries zi..:hcrmec hoe-
\'cn re bel1llwicn uf il'TSfwn'ell re
<:ontroleren. "
In beide gevallen wurJr wel gc-
plcir \'oor her I1.lSisinkomcn:
~l'cf il'derc indil'idUl"lt."inWOlll"r
van I"";ederlalldeen basisinko-
men. Ingewikkelde <:omrole
door uirkeringsim.t;Hltil's - Wil
hi; wel ,('ah'lIf, \'i'uunt ti; "iet
S,IIII('llf - is dan filet mccr nudig
en het IaaTiedereen dl" nijheiJ
gewoon te werken l"Jlhet "n-
diendl' luon op te tl'1Il"nhij het
basisinkol11en, nijwilligcrswcrk
te doen, tc sporten uf niers tl"
doen.
In het eind I'orig IaaT 'l"Ts..:hl'nen
bock Her ha,isinkom<:n,
Sluitstuk ,'an dl' \'o;rlOr~ing,-
staat? worden Je voor- 0;11nade-
len van het basisinkomen op el'n
rij gezcL Ook worJr a,lflda,;ht
bl"SleeJ aan Je politieke haal-
haarheid, de sociale gevolgen en
dl."economische \'oorwaarden
van l'en h,lsisinkomen. Her inre-
rnsamsr van het hoek is mis-
s..:hien wel J,lt ,llIe mythen en
drogredeneringen \"a~ zowel de
Hmr- als regenstanders van een
hJsisinkumen worden doorgl'-
prikt. Dit hoek is dus intt'Tessan-
tc literatllur vuor il"dcreen die
zkh el"n mening wil H)rmen OH'r
hl'! b'lsisinknnwn.
Ilo;t boek hl'l,f! <:venwd l'cn
groot n.ldeel; ondt'rbeli<:ht
wordt de wJarde van hl"T\"l'r-
rielnen van arbeid voor zowel
h~t indil'idu, de klasse 1';\11wer-

kenden ,lIs
voor dl' maaT.
schappij in lijn
~cheel. H~t
hoek gaat over
h~r hasis-
inkumen, l"n
vergeet en
pas,am dat ar-
hcid - onder
nK'l'r - de hlSis
is I'an de maat.
schappelijke
partidp,ltie
van individu-
en, de hasis
van machts-
vorming Vall
wuknemers en
de hasis v;\n
onz<' welvaart.
Roben J. \'tin
der Veen en
IJkk rels
(n'd.) Het
basi~inkomell.
Sluiislilk V,lll
de verwr-
gill;;,~Ual?
Van Gennep,
Am<;tenlam,
1mblz,
i49,'>0 (\VV)

Rohl.'!"tJ.,";111 d~'rVe'.:n
en Dick Pels. red.

Het basisinkomen

Basisinkomen
In heTNederLmdse stei,cl van
s"d'lle zekerheid Spl"Il"I1TWeche-
ginsclen t'en rol. In Je eerste
rhlilt~ i, hl"t rechTop een uiTke-
ring verhonden aan l'l'n plichT
tur arheid: in prin,;ipe krijg ie al-
leen maar een ui{h'rin~ wanneer
jo:beschikhaar henT om een haan
ICa.lnva'lrJl"n. In de Tweede
pl.laT~speelt her hehoefrchegin-
st'l in de snciall" zekerheid ,oms
~en rol: ,ommige uirkeringen
krijg je alleen W,ll\l\ecr jl"g<'~n
andne middt'len \'an be;rJ,ln
hebt. Je hebr bij\"norbeclJ gel"n
recht op bij,tand wanneer ie
partner Ct'n mkomen hl,dt of
wanneer jt' eigen vermugen of
een t'igl'n huis hebt.
SUlllmige mensen vinden dat je
in een situaTie waMin cr wel rt'
weinig banen lijn, je her rc",ht
op l'en uiTkning nieTafh;\flkelijk
moet makl'n van iemands be-
reidheid om een {Mante a,lIl-
v:larden: ~(;ed de mens<:nJie
echt geen werk kunnen vinden
cen uitkning en laat IC verder
mer rust". Ook vinden ,ommi-
gcn dat je her rechT op el'n uitke-
ring niet afhankelijk moet n1;l-
ken van heTinkomen van de

EGO I :\,O\'Ei\1UfR 19% • 2 1



levenslessen
IJ,' meeste melIselI make1/ i71 hl/1/
/1'1'1'711','11grote t'ergissi7Ig:U
deI/keil Illm le~'e1/in plJdtS I't/ll
hlll/l"lle'l te 11'11"11,Ze xdvI'ell
dJt wat ze doe", w"t ze zijn 1'11
Iwe U' £101'11w,)t ze d,U'n iets is
om oa'r te dellken ,'/I d,lt ~e
muden kie~clI.( ... ) Als je bi;-
l'oorb"t'ld op i" board een berg
afda,Jlt, moet je hcslissen hoe it.
het board ~al st"r,"I. Md,1r of ie
her ie 1/1Ii>eU'l,stbCllt of /lict, je
hUdrd heeft ,'('/I ill1Jerellt" kClmis
/'dll vin mngeiliklit'den, u'allt
het is, liet <lIsjij, gem,lakt l'an in-
telligente ellergi<'.
Halverw('g(' zijn hock Surfcnd
op de Himalaya luist"r1 dt: ,lU.
tCUf FreJt:rick Lenz verbijsterd
maar ,Idemlous gehoeid n,lilT de
zoveel~te tantristisch boeddhisti-
sche levensic, van me(',ter I-'wap.
Lenz, die als jonge Amcrikaanse
student in zijn Hije tijd fanati('k
het snowboardcll beodendt:,
vloo~, nadat hij bijna alle hugere

bergtoppcn in dl' VS cn Canada
had bt'dwongen, naar Nepal om
op het dak van de w('reld te gaan
hoarden. Tijd(,ll> zijn ('erSH.'af-
daling komt hij letterlijk en fi-
guurlijk in aanvaring met een
kaalgeschoren en in "lffraan.
kleurig kl('('d gehuldl' monnik,
dit: hern uitnodigr in zijn kloos-
tt'r bij Kathnundu. Doordat
m('('ster I-'wap ook een n1l'ester-
hoarder blijkt te zijn, is
Frcderieks interesse sncl gewckt
en wordt hij leerling van Jl' wij.
ze monnik. I\ijna ,pclendeT\vijs
leert hij de betekenis en wt:rking
van hcgrippcn als prana, karm,l,
aura, psychische en astrale encr-
gie, verlichling, elc. l.en1. laai de
lezcr op luchtige cn leerzamt:
wijze I.ijn eigen spiritut:lt: avon-
tuur meehdn'en.
Frederick Lenz: Surfend up de
Himalaya. Van Holkellla &
\1;'aren{\orf, Houten 1996. 207
hlz, / 27,50.(fS)
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Vertelkunst
Ik liefhebhw; van his[Oris..:he
romans hehhen waar,..:hijnlijk
hct pr;l..:htigl"T l'cumseh' en 'Dal
Jer Ikprocv.ing' van James
Alexander Thom reeds gclt:zt-n.
Thom s..:hrijft h('lliefsl over dt:
oorspronkdijke bt:woners van
Amerika, {Ie indianen, Hij doet
imt:nsicf ~peurwerk voor zijn ro-
mans en heeft I-ich het illJi;lIlen-
icvl.'n eigen gemaakt, mede met
bchulp van zijn echtgenote !lark
Rain, een Shawnee. Samen Illct
Dark Rain geeft hij lezingcn over
de ges..:hiedenis t:n de cultuur
v.an de Indiant:n in Xuurd-
Amerika.
De waardige opvolger van dl'
eenkr genoemde hoeken is Het
Volk van de Blauwe Kralen. Ecn
bOl,k dat hol staar van avontuur,
romamick, ontberingen en his!O-
ri{'. Een oud en hijna v.ergeten
verhaal, schinert:nd veneld t:n op
ware gebeurtcnissell gt:baset'rd.
[n Het Volk v.all{ie lIlauwe
Kralen wordt de geschiedenis
\'l"rteld over dl' afstammelingl.'n
van .\-Iadoc, een prins uit \Vaks.
DriehonJerd jaar v.oor
Columbus vaart \bdoc . een
blonde rt:m van ecn m,ln - met
z.iju I'ertrouwelingen ol'er de
Atlaruische Oceaan. Hij wil een
kolonie stichten in her door hem
ontdche paradijs dat hij Jarghal
not'mr. Vele gcneraties lanj..;trek.
ken de blondharigt' en bl'luwogi-
ge ,Jfstamlllelingcn v.an .\lo1doc
ol'er de WOICwaterwegen van
deze ongerepte nicuwe wereld.
Zij \.ermcngen hun blocd, hun
legenden en hun dromen rnt:t dit'
1.;lIlde oorspronkelijke bt'wo.
ncrs. En terwijl epidemil'ën woe-
den, natLlurrampcn ûch voltrek-
ken en oorlogeu razen, ontwik-
kelen prins .\Iadocs nakomelin-
gen lich tot een hcgaafd krijgs-
volk rnel mystit:ke krachten dat
zichzelf :-"bdan noemt.

j.A. Tholll: liet Volk \an de
Bbuwe Krakn. Van Holkema
en \Varenliorf (Unichoek),
Houten 1996,797 bIL, / 55,"
(EK)

Kwestbare liefde
l.aat ik hl,t eerlijk bckennen:
buiten enij..;etoevallig hier en
Jaar opgepikte gcJichteu had ik
nouit iels van :-"\;uk Insingel
(1935) gelezen, En dat terwijl cr
sinds z.iju poi.'tisch debuut met
de bundel 'Drijfhout' in 1963
toch 1O'n twintigtal publicaties
(romans, essays, verhalen- cn

vooral gedichtenhundelsl ziln
versl.henen. VanaÎ 1980 bij uit-
geverij In de Knipscheer die zo-
juist ook Insingels nieuwste ro-
man Eenla,lm lich'lam uit-
bracht. De ;lChlerkaft maakt
melding van ccn liddeswrhaal
cn \'an l'l'U (oll\"ermijdelijke?) af-
loop. Op zich niet onJui~t maar
bel is gt:t:n doorlupend, in
hoofdslUkkcn verdeeld, gebeur.
teni,senl'erhaal. :\ee, veel imri-
gerendc:r vind ik in feite deze ro-
zenkrans van korte - som, hijna
aforistischc - gevoe1swaaTnemin-
gen cn overp<:lJl7.lllgen, waarvan
het slot tevens t:en nieuw bl'gin
lijkT (~B: vt:rgelijk dl' vorlllj..;e.
ving V;1Il de titel voorop hel
boek.l
Als l'cn suhridc taakhirurg legt
Insingd de diepere gcvoelens
bloot van dc ik-fil;uur in zijn
\'erhuudin~ mei Klam (en paral-
lel daaraan dit' lussen l.ijn \"adt:r
en Jllnederl, Enkele citaten J.eg-
gen hoop ik meer;
Als ik pro!Jeer t'lke confrontatie
uit de weg te Kaal/ dali ga ik iOIl

uif "it ,Ic weg; niet duwen te
t'erltéZ"/I is gegur<mdeerd "iet
dlln'ell te winnen,
Ik f'iltd dat k/aarkomellnlt't be-
wtist d,lt fe ie Ol'ageeft.Je zo
upstelIelI dut je het risico loopt
ufgl'll-,t'UII te wurden, dat is!"
ul'l'r{lt'l'c>l.
Cel'ue!ells; als ,;;eplug !'er,mde-
ren zi;n ze "ict echt, t'1lel'ermi"
als ~e "iet l'era"deren.
\'{'it:1lSnieuwsgierigheid naar
Insingd is gewekt boft hij dt:
aanschaf vau deze mooie roman,
want er zitten forse kortingsbon.
nen in voor meer vau zijn wl'rk.
J\1;lrk Insingel; Eenzaam li-
chaam. In de Knipscheer,
Amsterdam 1996. 12R hbo
/27,.'iO.lI'S)

Ruige Noorse Dame
Het Noorden van Noorwegen,
Cl'n tijd waarin nog geen modcr-
ne communicaliemiddclen be-
staan, een mei,je Jat haar moe-
ders dood veroorzaakt: zie hil'r
dl' ingrediëmt'n voor Hel bock
Dina.
Heel veel schrijHrs hebben ge-
probeerd, en l.u1It'n hel mndcr
lwijfelnog vaak prohercn, een
boek te schrijven, waarin niet al-
leen dl' rUigheid van de natuur,
maar ook de zinndijkheid van
een HOUWen dt' howtlzinuelijk-
heid van de doden tOl een mee-
slepend geheel aan elkaar ge-
schreven worden. ;.,.lcestallukt
hct uiet: dl' natuurlx'schrijving
wordt l'en dich':, de vrouw \'lil-
gair en de bovennatuurlijke
geesten onecht. Bij Dina is dJl
niet gebeurd, Dl' gdlt'llrieni, in

haar j('ugd waarbij haar moeder
UmkOml wordt langzaalllmaar
zeker duidelijk ('n het is nlOr ous
heel gewoon dat een kind daar
~wat ;lan over hO\ldt~. Het \'er-
wilderen V,lll Din;l in haar pu-
bertijd komr logisch voor, maar
gek I;l'IIOCgook haar gesprekken
met de dodl'n t:n haar vroege hu"
welilk mei een Hel oudert: man.
Dat z.ij uitgroeit tot een capabele
\"rouw is wel geruststellend,
maar de relatie zonder heslis,in.
gen Jie zij latl'r krilgt is dat he-
paald niet. Krijgt zc hem wcl of
krijgt 7-<' hem niet?
Gelukkig gaal het in Dina om
meer: hoc leven mt:nscn met huu
doden, hoc overleven zij met al
hun gcestl'lijke hlessures?
Boeiend zo'n \"TOUW die mannen
grijpt waar zij hl'( kwelsbaafSt
zijn, en "'lll ook nog in dat
prachtige Koorwep;en.
Herbjorg \Vassmo: Het hock
Dina. Paperback uitga,.e, De
Gt:us, Breda 1995 .. ~-I-1bk
/32,900.\t)

f.rlk,) Kriit
jn,m 1'vlert'7IS
frank Spnelstru
W/esst'l Visser
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EEN LOFDICHT OP HUMANISTISCH
VORMINGS ONDERWIJS

Hallo iedereen

H.V.O nnd ik TOf,
over IJ.V.O. niks J;ll1 loL
je leert cr om met hepaalde gevoelens om Tt' v,<l,ln,
en waT hl:r \TTSl.:hil is. tIlssen eell appel en een hanaall.
\'fe hebben het over discriminatie geh'ld.
en over kllldercn dik. of zo mager als l'l'll bt.
Vind je iemand nu:t leuk.
bespcur je dat aan je reuk.
Ziet iemand er niet gOl'J uit,
de rest intcrösccrt jç geell tiuit.
Je denkt meteen: dat is een dief.
HUM als JlOhl'm ccht goed leen kennen.
vind k hem [O,:h wel lief.
7.0olltstaan Jus \'ouroorddcll,
zo kun je icm,md goed ben:Hlekn
dat !TIm'r je dm niet dO"'Tl.
soms deed ik Jat en toen ...
Ikb ik op H.V.O. gc1eerd wat \'ooronrddCJl/.ijn,
ik vind Jat dat best iets is om trots op te lijn.
H. V.O. l-wtckrnr 'Ilumanistisch Vormings OllJerwij~ '.
de kil1dnen uir groep H zijn n wel mcc wijs.
Bij H. V.O, l('(:r jc nog wle andnc dingcn.

behalve wnet'lspt'len en zingen.
Eén van die dingen die je leert is keuzes maken.
soms kan het ene jt. erg raken,
Het andere moet ie SOl11~,lfw1IZt'n.
'.oebt je haren soms ten berge rijzen.
Sommige lllensen denken d,1t H. V.O. een chfl~tt'lijk vak is.
lllaar d.ltl hehhen ze helemaal mis.
Het is voor alle kindnen met andere gelovcn
of ('en and('re huid~kleur,
,lIs dat verschil uitmaakt. ben]C edu een leur.
Sums spelen we wel eellS toneel.
maar dat is nooit erg vccl.
Je kum sommige gevoelens mct één bcweging uitdrukken.
een spanl1lng met je lippen, verliefhcid. dat moet lukken,
Dus he~te mt'n~en, \'t'rao.:ht nooit iemand,
want dan hèn je zelf uok niks, ni(~mand.
Alle mensen Illoetelllcs nemen in H,V.O, cn het leren kennen,
maar ga ni(,t met ieJer('en tegehjk cr naar ton('nnen,
Ik hoop dat met dit gedidH duidelijk is
wat ik \'an H.V.O. vind.
Lui,ter nu iedn kind. neem les in H.V.O.,
0.11 is zo!!!

Jeroen van Dijk

Raadslieden - waar en wie
Bureau
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5<:haa"h •.rgcn
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R. P, IRobl Gel'ne
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W.A. (BJrtllldl'l'rij
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A.H.T. (Ad) Hornis
K. (Kart'n) Joach;m
F.G. (Frit~),'Jn de K"lk
J..\1. (Jon'tl van I.angen
lI.lT. (!kn) ",lll der Lind,'n
1\.:>'-1.IB~trnoud).\loojen
J.G.J. (jan) :\,IUl,
V.J,II.:>'1.lVincent) l'•...,ters
KoS. (KITS) ROla
P.Weter) Samwel
G. (Gerard) Snel,
:>'1.(:>'-brijkc)van J,'r St;gchel.\\-,'ijngaarJ
J.\'('.F. (Jan) Sulman
G,J. {Gerrit) VliersrTJ
:>'1.c. (:>'bn) Vogd~

Telefoon oureau

040-262790912627913
026.3532781/2774

022]-652089
0521-348754
00-.)99%37IJ6
0223-656820
022]-652089
030.2365234
0592'.H1I573

0255.561222
0343.471600
040.2627316
0491-59lj872
0341--477809/810
004942817510. tst. 2285/2286
035.5774420/4273
00-4924344572

03.3.4607051/4607698

026.3533377 of 3532774
026.35]2752 of 3B2774
00.4942817510, ISI2285
058.2346826
010.453934l!211\

MDTN

.06.549.7913

.0(,-564-2774

.06.209.520119
• 06 - S32 - 2643

• 06 . 209 . 561120
• 06 . 209 . 520119
• 06.557.52.34
'06-541-8573

.06.219 - 204
'06-202-764
• 06 - 549 -7316
.06-509.8872
.06 - 533 -7810
.06-594-2285
• 06 - 584 - 4420/4273

.0(,-500-7051

.06-564-2774
'06-564-2774
.06-594-2285
.06-519.6826
'06-2U-H1I2S1

T c1cfoon privé

03lj.4212656

073-644.571\
0575-530937
"ia bur••au HRM
0299.403525
0522.262273
00.5999658948
072.5641080
0223.644487
0.30-2343235
0516.513579

0172.213248
0.30.2937808
020-4904814
045.5212183
0317-410205
00.49476173578
035.6234907
00.49-24345995
030.2369593
020.6323785
043-4073044
024.3229069
0.3\8.59\675
00.4942818445
05\1.472385
033-4952099

J. (jan) d"n 1I,,<:r
I.P. (Irrna) Ollwehalld-JJwbs
J. P. (Joke) vJIl Stra<1len

H""fdkrijgsmacht.
TJJd,man J.I'. (joost! de Vrie,
I'lv.lln"fdkrijpnu"hr-
raad,man J.J. (JoJn) ,\lcrens
Coornherlhuis
Irn:ld,mJn)
(raadwwllw)
(raadwrouw)

OJO.69144.)6

OJO-6914436 of 692:0906

030.69140(,0
030-6914060
OJO.6914060

026-3519188

026.3629745

0321.318934
033.4557722
010-4362192
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