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llNJ)I~ns J)llN llNJ)I~nl~N
IN l~n'TllnINfJ I~N1I1~1..J~'TINfJ?

In novcmber '97 cn januari '98 sprak EGO-redactcur Klazien van
Brandwijk-\Viltjcr mct de Sta:ussecretaris van Defensie, drs" J. C. Gmclieh
l\1cijling. 'Ervaring cn beleving' waren kernwoorden tijdens deze gesprek-
ken" Uitzendingen en de na-weeën daarvan, het vliegtuigongeluk op
Eindhoven, de veranderde krijgsmacht en de normen- en waardcndiscussie,
de dood en geloven, Onvergelijkbare grom heden kwamen ter sprake,

Op 22 augustus 1 Y9.J, ll,'crd drs. /'111
Chris/affl'! Gmelieh Mcijfing hell(u;lIui
tot st,1<1tssare!<Tris t'ml D,,!C'lfSif! ill hct
kabinet Kok.
Na hl'! eindexamen 11BS koos al' heer
Gmelieh Meijfing l'oor een carrière hij
dc Marinc. Na hct door/open l'an hel
f{/,'vl (KIJIllllklijk /llstitUII! lIoor de
Marine - J 9S 6-1960J begon zijn loop-
baan bi; dc hydnJKrafische dienst ('/1

mi{lu>/Idit,tlst. Hij WilS cOll1lJ1ilndallf
Vil/I Hr. A1s.BlfSsellwker ('11 Hr.Als.
Hoogezand (1960-1968). De heer
GmdidJ Meiifing stlfdeerde Pedago.
giek, want zo zegt lJi;in..te OPZIJ /'all
deccmhcr '96, ïk wilde weleens wat
meer Ol'cr menseli wilde wetelI dan ik
hij de marille geleerd had', Na dit, stu-
dje l'o/({de C('lI plaatsing hij het hurellli
Sociaal. Wc(ensdJap{Je/ijk Onderzoek
DP-KAI. Van 1974 tot 1978 was hij
lid t'an de permanente Krijgsraati Foor
de Zeemûcht te Den H,wg. lil 1978
/'erliet IJij als LTZ-l de Koninklijke
Marine om burgemeester l"m G,stri-
cum te worden. Dt' politieke carrière
/'111/ de !JeerGme/ich Afeijlillg lJeKOIlin
Oegstgeest waar hij (1970-1978) uoor
de VVD ill de Kemeellferaad zat. De
laatste jarell als u/etfmuder. Van 198_~
tot het mome1/f dat hij ,115Staats-
secretaris lI.!Crdbenoemd was hij Imr-
gemecster I'all D('1l11e1dn, De Staats-
secretaris is Fehorell in 1936 is ge-
IJI/wd en heeft twee kinderen.

Een wezenlijk veranderde
krijgsmacht
I-Iet is duideliik J:II de militaire organi-
satie sinds ik in 1978 \'t'rJrokken ben
heel wezenliik is veranderd, Ik belan-
gen, hel helang van de individuele mili-
t;lir IS veel meer gaan leven. Er wordt
ook \"Celmeer rekeoing mee gehouden.
Dat klinkt rnissdlien gek. w.lnt een aan-
tal mensen denkt nu juist dat dat niet zo
is. Toch is het zo. Onle organisatie moet
zich daar iedere keer weer opnieuw voor
aanpassen. Toch is een militaire organi-
<;;ltie daar niet helcJnaal op ingeric!H.
.\tilitairel1 worden vaak in groepen inge-
deeld. De BBT-ers, de varende groep hij
de marine, de vliegers, de veteranen" de
groep van 2ï. \Xlii,als organisatie, stop-
pL"nze altijd In een vakje. D,lt neemt niet
weg dat er, ook 111onze organisatil\
mensen liin die heel individueel ml't De-
paaldl' zaken zitten. Zaken die I_owel
positief als negatief kunnen zijn. Het
moeilijkl" ISdat wat leeft, in al die 11Oof-
den viln al die mensen binnen zo'n gi-
gamische organisatie .lls de kriigslll.h:ht,
te diagnostiseren. lharhij is het ma;lr de
vraag of die ideecn die cr kl'en op waar-
heid berusten. Maar I.e leven.
Als voorbeeld. De angst van milit,liren
0111 naar militaIre artsen te gaan.
7\Jatuurlijk het zal wel eens voorkomen
dat een arts, als je zegt dat je steeds moe
Ill~nt,d,lt in ll" zieken bock je schrijft. Of
dcu hij d;.I;tr\'.lJlmelding heeft geT)],lakt
aan de commandant. En dat ie da,lf, op
het moment dat jl"met uirzending Illoet
of voor een andere functie gt'keurd moet
worden, mee geconlromeerd wordt.
:-':aruurhjk. dat z.ll hest tTnS gebeurd
lijn. -'laar dat IS geen regel binnen
defensie, En zo gauvi ik zou merken dat
dat regel is, nou dan zwaait er wat.
-'bar het IS met 1-0" zo werkt dat niet.
Tj,l. als er dan, groepen van, lllt"TlSenlijn
die dat iedere keer weer naar voren
brengen dan doorbreek ie die geJachte
ook niet. [\Is Ie K"tSm<l<lrvaak gt"noeg
zegt wordt het op t"eJlgegeven moment
als waarheid aangcnomen. En laten we
wel zijn veel \Trhakn ziin toch, wat \\T
bii de m;lrine not"mlkn, kombuiwerh<t-
len. \'('e moeten af van de ged'l("hte &u
menscn geschaad worden in hun carriè-
re als ze na,lf tIe militain' arts gaan,

;\-lenscll moeten gewoon met c1kl.lr om
kunnt'n gaan zonder angst voor hun car-
rière of 0111 niL,t V(lor vol aange7.ien te
worden. Ook milit,lire .1Ttscn hehhen
hun heroepsgeheim. Soms moet t"cn
commandant weten wat voor \"leeshii in
dt" kuip heelt. -'laar ook die moet zorg-
vuldig lllet dl" Illformatie omgaan. En ik
ben er V.HlovertuigJ dat dil~dat doet.
\Vij IHohercn de gedachte J.lt llek Zl]n,
l'en )eroep doen Ol) een militaire MtS.
negatiew J.;evolgen leeft, te doorhreken.
Daar slagen we niet altijd in. Dat kOlllt
ook wel eens een heetie omdat die ideeën
zo \';lstgero('st zijn binm'n de orJ.;anisa-
tie. En ook omdat het vroega voor l'en
gedeelte ook zo werktc,

Vroeger
Ik spreek dan over de laren vllftig,
vonden we het heel normaal dat we op
I;;\tcrd,lgüçhtelld met de mijncnveger
naar buiten gingen, 1'-:uzou ie denken
we ga,ln lluanJ.lg. \X'ii gingen zaterdag
huitengaats voor ,Inker liggen. Je wist
d.lt achter die diik ie gezin was. En die
wisten dat pappie er vandaag niet was.
Niemand die daarm-er een scconde 11<1-
dacht. Dat doe je niet meer. Er werd
weinig rèkening gehouden met het per-
soonliik leven. D,1t was in die tijd eeTl
normale zaak'Jt, diellllt' en als ie daar
vragen hij h,1 of ;lan twijfcldL" dan
vertelde men \"an bovenaf wel wM de
bn!ocling was,
In die tiid was dat helem.ul niet zo
vreemd. Je vond het ook heel normaal
J.lt Ie tit:n dagen v'all Tl' voren Tl" horen
kreeg dat je anderhalf jaar lIaar Nienw
Guinea ging. Dan kan ie wel leggt'tJ dat
IS niet normaal. I kt is misschit'n wat
oVt"rdreven Wilt ik nu leg. lll<lar het
gebeurde. Bii ons gebeurde dat, ,lis het al
gezegd werd, Je ging dus gewoon, Er
werd ook veel lllintkr gekLl.lgd, OI11d.lt
klagen vaak een repercussie had.

Individuele belangen,
mondiger mensen
Wat wil ik hiermee leggen? In de
periode vanaf dl' laren lt"stig is de mens
mondiger geworden. De mellS la.lt ziin
eigen ideeën meer horen. Dat kan voor
e~n organisatie als de krl]gsllladn een
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probleem zijn. Op bepaalde momenten,
in bepaalde situaties, kun je als defensie,
als commandant geen rekening l11('eT
houden met individuele belangen. Je
dient Jan een hoger belang. Het is muei.
lijk om verworvenheden die in een
vredessituatÎe minder consequenties
hebben tijdens (voorbereidingen van)
uitzendingen weeT naar de realiteit van
alle cl.tg te brengen. Dat vind ik lastig. In
crisis-situatÎes moer deze organisatie
natuurlijk optimaal werken. Daarvoor
zijn wc constant hezig. Niet iedereen
realiseert zich dar. Niet iedereen kan de
omschakeling van een vn:dcssiruatÎc
naar Cl'n crisissituatie maken. Voor
mensen lijkt het steeds moeilijker indivi-
duele belangen ondergeschikt te maken
aan een hoger belang. Het dienen is niet
meer vanzelfsprekend.

Beschadigd terug
Dan krijg je dat een aantal mensen van
een uitzending, een missie, geschonden
terugkonu. Dat is een gegeven. Het is de
consequentie van d.1tgene wat je als or.
ganisatie op je schouders neemt. De
mensen die dat overkomt moet je zo snel
mogelijk in de juiste lijn krijgen. Als
organisatie moet je het probleem onder-
kennen en zo snel mogelijk aanpakken.
Die mensen moet je niet laten voortsuk-
kelen. Ondanks het feit dat een aantal
mensen vindt of denkt dat mensen die
beschadigd zijn niet meer onze organisa-
tie passen. Als defensie heb hen we de
verantwoordelijkheid en de plicht tot
zorg voor onze mensen. Ook na een uit-
zending. Ook als ze niet meer optimaal
inzethaar zijn.

Zorg cn Verantwoordelijkheid
Daarhij denk ik nier alleen aan de zorg
van professionele hulpverleners. Je heht
ook nog de zorg van de commandant
voor z'n mensen. De haksmeester voor
z'n mensen, de klasseoudste. Ook dan
denk ik nog wel {'em aan vroeger. \Vi)
hadden vroeger een kpl. kapper aan
hoord. Eindrang korporaal. Haantjes
gasten, u kent I.e wel. Zo'n manll<ld aan

4-EGO/I'EBRUARI1998

boord een fantastische positie. \X'as de
vraagbaak voor velen. Voor die jonge
jongens van 17-1B . Hij hield ze in de
gaten. Ging ook met ze de wal op. Dat
deed de haksmeester trouwens ook. Nier
in z'n eemje met z'n vrinden, nee die
gmg met z'n bak de wal op. Dat was
zorgen voor je mensell. Dat had niks te
maken met je rang. Nee dat had te
maken met je verantwoordelijk voelen
voor je groep, je mensen. De schipper
was een soort van ombudsman aan
hoord. Los van het feit dat le daarvoor
niet geleerd hadden.

Meneer mag ik een woordje
Toen ik als jong officier de wacht liep op
de hrug van een mijnenveger gingen op-
eens mijn ogen open. Het officier-zijn
was niet alleen varen en navigeren en
dat soort zilken. Nee, als je op de dag-
wacht stond, om zes uur in de ochtend,
dan stond er l'en grote matroos I van
een jaartje of 32 al:hter het roer. En
dan hoorde je opeens: 'meneer?'. Ja?
'.\leneer mag ik een woordje?' r-.bg ik
een woordje zei die. En dan kwam er een
heel verhaal. Hij verwachtte dat hij daar
een antwoord op kreeg wat hem verder
hielr' Die zorg, die \"eranrn'oordelijk-
hei, bedoel ik. Ik vind dat iets dat ont-
7.ettend belangrijk is. En dat is er uit in
de krijgsmaclu. Zeker, aan boord van
schepen en tijdens missies van b.v.
.\Llriniers zijn niet altijd maatschappe-
lijk werkers . .\bar men weet dat die
ergens anders wel is dus men gaat niet
meer naar elkaar, maar wacht tot men
een hulpverlener ontmoet.
Toen wij in Nieuw Guinea zaten kon je
niet gerep;ltrieerd worden. Of er moest
wel iets heel verschrikkelijks aan de
hand zijn. En wij zaren er natuurlijk heel
ng lang. Dat is allemaal veranderd.
Nlensen gaan veel regelmatiger weg. \X'ij
gingen voor anderhalf jaar. Nu gaat
men voor zes maanden. In die tussentijd
kan je ook nog een keer naar huis.
Bovendien is de hele hulp veel meer ge-
specialiseerd. Nu zegt men daar hebben
wc een .\l\X'-er voor of een CV-cr. Dat
geheurde toen gewoon niet. :'vle realîse-

rend dat her bij het ene krijgsmachtdeel
anders zal zijn dan bij de andere, ik zou
graag willen dat het zorgaspect terug-
komt. Die zorg die je voor je mensen
heht omdat je verantwoordelijk bent.
Als korporaal voor je bak, als sergeant
\'oor je klas of geweergroep, als schip-
per, als chef d'equipage, als ace.

Een voorbeeld
Ik was in Seedorf. Daar hebben de jon-
gelui het nieT echt makkelijk. Het zijn
ImT-ers. Ze zijn met een bepaald ver.
wachtingpatroon in dienst gekomen. Na
de opleiding worden ze naar Seedorf
gestuurd. Die mannen en vroU\ven
willen dolgraag militair zijn, willen
soldaar worden. Die willen 's nachts,
met een gecamoufleerde kop, op de hei
zitten. In een tent slapen, een kuil gra-
ven. Die willen 'acrie'-ocfenen. Ze heb-
hen de wen'ingsfilm gezien en willen dat
ook. '\laar degenen die dat moeren
begeleiden zeggen: "nou kom zeg dat
doe ik niet. Die tijd heb ik gehad". Die
hebben daar geen zin meer in. Die doen
dar niet meer. Die gaan 's avonds naar
moeder de vruuw en laten het peloton
aan z'n lot over. Als er problemen zijn
ga Ie Immers naar {te maatschappelijk
werker of de geestelijk verzorger. Dat is
immers geen zaak meer \'oor de directe
chef. Iemand steunen bij vragen, van
advies dienen is cr niet meer bij. Dat is
een groot probleem. Vroeger wilde die
baksmeester ook hest met z'n eigen
maten de wal op. Toch deed die dat niet.
Hij ging met z'n bak. Dar was lijn eerste
zorg. '\lensen denken nu anders. liet
hele leven is gerationaliseerd en ook de
krijgsmachr heeft daar mee te maken.
Dat is een belangrijk gegeven.

Beoordelen en vertrouwen
Ook nu cr door l:hefs beoordeeld moet
worden hoeft wrg hehhen geen pro-
bleem te zijn. Ik heh het dan nier over
het je hele heb hen en houwen neerleg-
gen. Nee meer de kleine dagelijkse zorg.
Dat kan je best op een goede manier
doen. Je kan iemand eetl vette vijf geven
zonder dat zo'n man dat denkt: die vent
naait me een oor aan. Vaak weten
mensen zelf wel hoe het met hUil
functioneren staar. En juist ook in die
heoordelingslijn is het van belang dat de
directe chef weet waT er met iemand
gaande is. Er moet sprake van vertrou-
wen zijn. Over en weer. ,\-!ensen moeten
hij hun directe chefs terecht kunnen
zeker nok tijdens een missie of vaar-
periode. Het is toch heel helangrijk als ie
met een groep mensen in een kleine
ruimte moet leven dat je op elkaar aan
kunt. Er zijn nu natuurlijk veel meer
escape-mogelijkheden dan vroeger. Een
auto, privacy op de kazerne, met thuis
bellen en noem maar op. Zelfs in de
opleiding is dat al zo. Je gaat het eerste
\veekend al naar huis. Bent 's avonds
vrij ... De defensie-maatschappij lal zich
moeten aanpassen aan die anders den-
kende figuur. Er is meer afstand naar Je
organisatie. Mensen maken zich druk
over zaken die in hun rechtspositie zijn
geregeld. Zoals werktijden en gevaren.



Dat staat soms op gespannen voet met
dat wat jonge mensen, die nog van alks
willen, van de deiensie-organisJtie ver-
wachten. D,lll zijn er natuurlijk 111 dl'
voorhije periode maatregelen genomen
die nwnsen redelijk gedemotiveerd heh-
ben. Denkt 11 maar aan de inkrimping,
het moeten solIKiteren op functie enzo-
voorts. \X'e hebben mensen uit moeten
leggen waarom dat moest, En ook dat,
als we dat niet h'ldden gedaan het nog
veel erger was geweöL lht werkt onge-
tWljfl..ld door.

De normen en
Waardendiscussie
Tja, de normen en waardendiscussie en
sommige reacties op de presentatie van
de gedragscode. Daar hen ik niet blij
mee. JemOl't het in z'n totalitt'it zien. Als
je er een onderdeel uitpakt dan is het wel
heel makkelijk om d,latmee aan de haal
te gaan. I kt plan in zijn totaliteit staat
natuurlijk voor \"eelmeer. Het gaat om
een gedragscode. SOlllmige bonden heb-
ben zich daar tegen verzet, maar over;11
in de lll<latschappij zie je dat cr gedrags-
c(ldl's komen. Kennelijk hehben mensen
daM toch l'en beetje houvast aan. Op
zich vind ik het helemaal nll'[ zo raar dat
een van de uitspraken is: Ik then bij de
koninklijke landmadlt en b('n trots d,H
ik het uniform draag. '\X-'atis daar nou
mis mee? Er zijn mensen trots op hun
uniform. :'-Jatuurlijk ben je daar trms
op. Uit de tijd? Ach ja... het feit tbt )t'
mellsen daar op wijst, d;};}ris toch niets
mis mee? Jonge mensen die voor defen-
sie kiezen willen nog iets in die organis'l-
tic. Hehhen vef\vachtingen en zijn er
trots op dat ze zijn aangenomen. Als jl'
die jongeren er nog eens op Wijst thH cr
een g('dr3gscode is. En dJt er van It: ver-
wacht wordt d,lt 7.ezich Jaar J,lnhou-
den, is daar nil't~ mis mee. jongeren er-
varen dat ook als normaal i~ mijn in-
druk. J-kt is anders dan !essl'n in militair
wcht- en str,lfreelH. Ikt geeft l'en soort

van handvat ,Uil het kader. .\1en kan hl.t
aangrijpen als g('sprekspullten. Je moet
het zien als een "eh iele dat je kan gehnn-
keil om een hepaald doel te bereIken.
Niet men ell niet minder. Ook mensen
die al vijfentwintig jaar in de krijgs-
macht zitten kunnen cr mee aan dl' slag.
Als je daar goed mee omgaat is het een
prima middel om tot uitwisseling en ge-
sprek te komen. :\atuurlijk sommige za-
keil liikt'n w vanzelfsprekend, maar
toch werkt het nll't altijd 10.

Verschil tussen de
krijgsmachldclcn
Er ISeen groot verschil tuss('n de krijgs-
madudelen. Ik denk overigens ook d,lt
dat zo moet blijven. Die eigen identiteit
p('r krijgsm,lchtJeells enorm belangrijk.
Zo kan je je ook eeTlbeetje identificeren.
En het is IJU eenmaal 10 d,Jt het elle
krijgsmadnJeel qua werk ;lIldere eisen
aan mensen stelt dan hl,t andere. Er zijn
inderdaad \Trschll!en. Er zijn verschi~l('n
in keuringseiscn. A,lll It'mand die op de
administratie gaat werken wordt'n
andere eisen gesteld dan aan iem;lIld di",
commando wordt. Die \'erschillen zullen
cr altijd hlijven. Ik vind wel dat, door Je
maatregekn die cr in de \'tlOrbije jaren
zijn gcnomt'n, ze veel dichter hij elkaar
zijn gehr,l<.:ht.Toch lijn er wel terrelllcn
W;lJrVan ik vind d,Jt d(' krijgsmacht-
delen nog meer samen moeten werken
en van elkaar moeten leren. De geeste-
hjkt, vCfzorgmg is daar t'Cn van. Ik kan
vuorstellen dat een dOllllIlee, l'en aal-
nlOe/.enier, een raadsvrouw graag in l'en
bepaald krijgsll1achtdeel werken. Tuch
moeten ze ook inzetbaar zijn in een van
de andere krijgsma •...htJelcn. Dat gebeurt
nu ook. Uw (henst IS daar cen goed
vuorheeld van.

Kindsaldalcn
Dat is een dis•...ussie die volledig uit de
hand gelopen is. Tot het jaar 1996 na-

lllen \vij gewoon meTlsenvan 16 ja.lr in
diellSt, hij voorbeeld hij dl' marine. Die
gavcn wc l'en opleiding. Om zuiver
pr<tktische redenen zijn \ve daar mee ge-
stupt. De HBT romr.lCten zijn relatief
kort. Vroeger gav('n we mensen comrac-
ten voor ten minste ,]Cht jaar. Dat hete-
kende dat je de eerste jaren aan het op-
leiden was. Op een gege\"l'n moment
hebben WIJ uns eraan geu)tlformeerd
geen mensen beneden tIL.al'huien ja.lr
uit te sturen naM crisissituaties. Als Jt'
dan mensen van zestien ja.lf in dienst
IOUnemen, met een tweeeneenhalf jaM
contr:lct, dan hen je als bedrijf heel
mcrkw:lardig hezlg. Je heht daar verder
niets aan. Die mensen kun je niet gehrui-
ken. Dat doen we niet. In t'en periode
dat er blijkb'lar weinig nieuws was be-
gon iedereen te roepen: "Defensie wil
kindsoldaten". Tc gek om los te lopen.
Zoiets Willen we hekmaal met. Het IS
juist wat we NIET willen. Icm,lnd in de
kamer heeft het idee op een lwp'lalde
manier gelan •...eerd en dat is opgep'lkr.
Toen hehben allerlei m('nsen zich daar-
mee bemoeid en het is uitvergroot. \\'ij
heoben niets allllers gnban {bn tot a,tn
de hegrntingshehandehng on/e mond
houden ('n ged<Kht:~l.aat die ,lndert.n
maar van alles roeren." \X'ant het is na-
tuurlijk onzin en dat hebben we in een
bril'f aan de Kamer duidelijk gemaakt.
\X/atwe wel doen IS mensen een kans ge-
ven om, wanneer ze overwegen om bij
de krijgsmacht in dienst te treden, 7.eop
jonge leeftijd een soort van kennisma-
kll1gsjaar te laten volgen. In Breda en in
I.eeuwarden zijn Il1stituten w.lar d(.fen-
sie ,11('en tijdje mee samenwerkt. Dat
willen we beter gaan doen eTlgaan oit-
hreiden. Ook andere hedrij\'en doen
daar aan mee. .Iegeeft jongeren een kans
mee te doen :1,111 een soort van voorhe-
reiding, zud.lt I-t: beter heslagen ten iJS
komen als I-e werkelijk voor defensie
kiezen. liet zijn jongelui die nu de idee
hebben, d<\{zodr,] ze zeventien jaar zijn,
gekeurd worden, om soldaat of marinier
tt' wonkn. Ze maken in dat j:l:lr kt'nnis
mei het bedrijf. \'\'ij nemen ze mee op bi-
vak, zetten 1.et'en helm op en Zl'mogen
een keer schieten. Iht is n;ltuurlijk iets
heel anders dan kindsoldatell. Die hele
disl"llSSleIS gelukkig ook lil de Kamer
meteen verdwenen. \X'e hebben gezegd
A: We piekeren daar helemaal niet over.
B, Het is volstrekt tegell ons heleid in.
Fn C. Het is \'Oor het b('drijf niet func-
tioneel. De oorzaak van dl' enigzins la-
gere wervingsrt'sultatt'n ISdenk ik, om-
dat de wntta<.:ten heel kort zijn. Ik denk
dat jonge mensen zeggen:
"Ik ga daar nier voor tWt'e('neellhalf jaar
zitten". Dit' willen wat meer vastigheId
heonen. Het feit uok dat I-e van school
komen en dan nog een jaar moeten
wachten voordat I-egt'keurd worden. In
dat Fl,lr daartuss('Tl gaan I.e iets anders
doen, werken bij All of zo, en blijven
daar hangen. Dil' ben jt' dan dus kWIjt.
Het is veel ot'tcr om lt. na hun schooltijd
gelijk up te p'lkken en ze dan nog wat
\'oorbereidend onderwijs tt' geven, :--Jit.t
bij defensie, want dan zou Je zt: een COIl-
tract moeten geven. Ook lIaM wouwen
denken we over een speciaal program-
ma. Veelilleisjes worden nu fysiek afge.
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keurd. \'\'e gaan Zt' t:t'n half jaar ~port-
school aanbieden zodaT ze op de keuring
toch aan dl' eisen voldoen. En zo probe-
ren we nog meer iJccen te ontwikkelen
om mensen binnen te krii~cn. 1\har
kindsoldaten? Flauwekul!

Hokjesgeest
Oar neemt niet weg dat op sommige ge~
bieden hinnen defensie nog altijd sprake
is van een hokjesgeest. [ht is altijd w
geweest en her 7.:11altijd zo zijn. Zo nu
el1 dan kom ik er bij toeval achter dat cr
mI van wr~taken niet krijl;smachthreed
op dezelfde wijze worden uitgevoerd.
Pas nog wecr. Een ex-marinier pleegt
zelfmoord. Nahesta.lnden wijl.en in de
pers naar defensie. De nazorg na
Cambodja zou niet gut'J geregeld 7.îjn.
Inmiddels hcb ik begrepen dat Je
Jcbricfings bij Je mariniers op een
andere wijze plaatsvinden d.tn hij de KL.
Dan ontstaat de Haag of dit verstandig
is. Ik wil dat I.aken als debricfings,
nazorg e.d. op elkaar worden afge-
stemd. Dat het ddensiehreed op dezelf-
de wijze gebeurt. Dat is het doel. Iedere
keer weer kom ik tot dl' ontdekking dat
dat nog steeds niet het geval is. Dat vind
ik ontzettend jammer. Het is onecono-
misch en onhandig. Bovendien maak je
geen gebruik van de ervaringen die een
krijgsmachtdeel op bepaalde gebieden
heeft opgedaan. Er werd en wordt.
spijtig genoeg nog, onderling te Weltllg
uitgewisseld. Ik wil dat het net zo ge-
regeld gaat worden als met de keuring
en sclel:tie. We hebben daartoe een groot
I:entrum gemaakt. Dat is ontzeuend he-
langrijk. Ook voor de de hele medische
verzorging en de begeleiding van slacht-
offers gaan wc dit doen. :\1aar ik zeg
nogmaals dat het er altijd is en zal zijn:
die eeuwige hokjesgeest.

Samenspel met de 2e Kamer
Ik denk dat je als bewinds:fersnnn in de
Kamer, hoe gei:murioneer je ook hent,
moet proberen je eigen emoties voor een
groot dee! uit te schakelen. Hdemaal zal
dat niet lukken, maar dat I.OUook fout
ZIjn, \vam dan kom je over als een ratio-
nele kikker en dat keuren mensen ook
weer af. Je moet zorgen dat je de laken
zodanig op een rijtje hebt dat je toch een
goed antwoord kan geven. Ook dan als
je wordt aangevallen. En je wordt altijd
aangevallen in de K,lmer, er is altijd wel
iemand in het samenspel die proheert
slimmer te zijn dan jij. Het is niet goed
als gevoelens de overhand krijgen . .Ie
mot't zo'n moment een beetje, misschien
tegen je eigen natuur in, afstandelijk
bezig zijn.

Buitengewoon aangegrepen
Dat neemt niet weg dat bijvuurbeeld de
Eindhovenramp mij persoonlijk buiten-
gewoon hl'dt ,ungq.:repen. ,vi eer dan ik
eif'enlijk had gedacht. denk ik. Dl' dood
van deze jonf'e mensen was huitenge-
woon aangrijpend. Ook het leed van de
nahestaanden. :\-!ellSendie aan het begin
van bun volwas~en leven staan worden
ineens uit dat leven weggerukt. Dat is
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hed triest. Ze hadden zich nog allerlei
dingen voorgesteld. De mellsen die ach-
terhliJven hebben daar het meeste ver-
driet over. D;u raakt me, dat raakt me
ontzettend. Het hoort overigens wel hij
het leven. En niet alleen gereserveerd
voor de kriig~macht. :\Iaar het is een af.
schuwelijk moment als je hoort ddt die
mensen zijn doodgegaan. In die nacht in
Eindhoven heb ik het de mensen moeten
vertellen. Een van de nabestaanden heeft
aan een krant verteld dat ik daar ouk
veel moeite mee haG. Dat is zo ... Ik heh
het verteld en daarna Illoest ikzelf ook
even worden opgevangen. Ihar schaam
ik me met voor. De berichten die je men-
sen moet mededelen ûjn zo ingrijptml
op hun levt"n... dat kan je niet koud la-
ten. En het grijpt ook in op je eigen le-
vell. Op 1,0.n mument kan I.e daar. kan
ik daar niet koelbloedig bijven staan.
Dat hebben de mensen toen gezien. Op
zo'n moment ma~ jt mensen best laten
merken dat je zelt ook ,langeslagen bent.
Dat ik hoewel ik geen van de omgeko-
men mensen kende toch diep geëmotio-
neerd raakte. Een nurm.lle reactie, die je
mag laten zien ... Vroeger was het een
uitdrukking vall kracht of van sterkte
als mensen die posities hehbm zo,lls ik
hun emoties niet wondl.n. ~u is dat ge-
lukkig anders. Ik blijf er toch wel aan
denken, a.lIl w'n nacht die ik heb mee-
gemaakt. Het is niet zo dat wannter er
zich in je bedrijf zo'n ramp voordoet,
wannl'erJ.e daar w bij betrokken bem
geweest, at je daar dan verder niet meer
aan denkt. lIet blijft een onderdeel van
je leven. Het roert iedl.re keer al~ je
daarover praat 0 als je daarover na-
denkt weer emoties op. Zeker als je, zo-
als ik in die nacht heb gedaan, actief aan
de nawrg inhoud g,lat geven . .Ie bent er.
.Ic stelt je op de hoogte. Je spreekt de
mensen. Je bezoekt de 113bestaanGen.
D;lt is een ervaring van mtns rot mens
die je niet uit kan wissen. Die wil ik niet
uitWissen.

Kille en afstandelijke
organisatie
Als mens en al~ werkgever heb je in feire
twee posities.
Als werkgever moet ie zorgen dat de hele
afwikkeling van zo'n ramp. van zo'n af-
schuwelijke gebeurtenis op een hehoor-
lijke manier wordt afgewikkeld. D.lt
geldt ook voor situaties waarin maar
een ~lachtoffer is gevallen. Natuurlijk tr
zijn toen veel mensen omgekumen, het
was l'm verschrikkelijke ramp ... maar
d,u niet alleen. "('at me ook enorm heeft
getroffen i~ dat kort na het gebnLrde zo
ontzenend veel mensen, hulpverleners,
uit Je organisatie binnen een uur op
Eindho\'Cn waren. Dat 1.t'zonder dat je
ze dat hoefde te vertellen de zaken 01'-
pakttn. Familieleden troosnen, steun-
dl.n, begeleidden. In de nacht donrgin-
gm, ik was daar 1,elfbij, om de zaken zo
te regelen dat de volgende ochtend 0111
acht uur cr bij iedere nabestaande ie-
mand vanuit de hulpverlening op de
stoep stond. Ik werd op een bepaalde
manier geraakt toen ik zag dat op zo'n
bijzonder moment mensen uit de organi-
~atie c1kau aanvulden om 1.oveelmoge-

lijk hulp proberen te bieden. Het is
hdangrijk dat Wt met elkaar hehben
ervaren dat, hoe droevig de situatie ook
is, wij er als organisatie ~taall.
Een organisatie die door dl' buiten-
wereld nogal eens wordt bekeken als kil,
afstandelijk en macho. Wil weten dat de
hulp die je biedt altijd te weinig is, dat er
achteraf altijd kritiek is.
En natuurlijk 1.ijn er uaderhand ook
fuuten gemaakt, maar dat is inherent
aan zo'n extreme situatie.
Dan krijg je te maken mt.t vragen en
wensen van sommige nabestaanden
waar je wel begrip voor kunt opbren-
gen, maar waar ie niet altijd aan kunt
voldoen. Je krijgt dan bepaalde \Trwij-
ten ell dat vind ik jammer. Vanuit je ge-
voel wil je juist zoveel als in je vermogen
ligt doen om in ieder geval het rouwpro-
ces wat mensen moeten doorstaan niet
te laten verstoren door allerlei bijko-
mende narigheid. Bij de Herculesramp
hoor je een groot aantal mensen niet. Er
zlln een paar mensen die om hen
moverende redenen toch problellltn blij-
ven houdt.'ll. Die zeggen: t.'r IS geen
belanf'stelling voor uns, financiële rege-
lingen 1.ijn niet voldoende enzovoorts.
En dat gebeurt helaas altijd. Dat neml'n
Wt strieus. Maar ik heh het al eerder
gezegd. Ik vind dat het bedrijf, mijn
bedrijf, mijn mensen op een hele gDede
manier hebben gt.'reageerd. Dat is heel
helangrijk.

Schuld
Er wordt altijd een schuldigt.' gezocht.
Schuld ... Iemand dient in het leger. Hij
wordt naar Bosnië gestuurd en komt
om. Dat kan je niet defensie verwijten.



Dat is het risico dar ;l31l het nemep mili-
tair is gekoppeld. Als militair weet JC
dat. Tenzij ie mcnsrn in een situatie
hrengt die onvcranrv'iOord zou zijn.
.\Iaar er is altiid een rJsil:o. In een
vfnlcsmissie een gering risico. heeft de
geschiedenis inmiddels hewczcn. De
otnsrandignc(k'n waaronder we onze
mensen wegsturen, materialen die ze
meekriigcll, Je Zekerheden die wc
inhouwen zijn daar dehet aan. \bar er
kan wat gebeuren. Over het algemeen
kunnen wc zeggen: wc gaan met drie-
honderd man weg en wc komen met JOU
man terug. Tenzij ...

Neem nu Je <lrrcstatics in Bosnië. Dat
was een risicovolle opdracht. Die is goed
uitgevoerd door onze m,lrÎmt"Ts. Die zijn
goed getraind. Toch had het mis kunnen
gaan. Dat wtren wij. Dat weten die
mariniers. Dat weet je als je deze ;lCties
moet uitvoeren.
De samenle\'ing vindt dit soort zaken
mooi tot er iets mis gaat. Rijvoorheeld
em militair die omkomt in Hosnië. Toch
mod de samenleving ook reëel zijn.
Zeker, ze mogen vragen stellen hij de z-in
van een actie . .\laar als je met elkaar bI'"
sluit om mensen uit te zenden, dan cal-
culeer je ook in dat er slachtoffers kun-
nen vallen. Zo gauwer een leger uitge-
stuurd wordt om in een oorlog de strijd
,lan te gaan Jan zullen er slachtoffers
vallen dat weet iedereen. Dan reageert
men ook anders. Hij vredesmissies ligt
dat gevoeliger, ,mders.
~og anders wordt hd als cr een ongc1uk
is met een militair voertuig . .\fen gaat
dom onderzoeken of dat voertuig in orJt.
was. Dat voertuig hlijkt in mde, maar
mensen gaan door met zoeken naar een

schuldige. Is het voertuig niet in orJe
dan moet dat gelijk erkend worden.
.\laar mensen willen antwoord op de
schuldvraag.
Of de ontplofte mijn in het leslokaal.
Dat heeft niers te maken met het feit of
het een deugdelijk of olldeugelijke mijn
betrof. liet heeft tt. maken met het feit
dat die lTlan dacht dat het ecn ocfenmijn
was, terwijl het een scherpe mijn was.
En verder niks .. \let elk type ,lnden: mijn
was precies hetzelfde gebeurd.
Dat laat natuurlijk onverlet dat het \'oor
de ouders, partners, van Iemand die dat
ISoverkomen. verschrikkelijk is. Laat ik
ddar duiJelijk in zijn. Het is verschrik-
kelijk. De Hen:ulesramp, een indiVI-
duele militair Jle op welke wijze dan
ook bij defensie omkomt. S1aar het zijn
ongeV<lllen en die zullen altijd voor blij-
ven komen. Helaas is het dt. ene keer
eTllstiger dan Je andere keer.
:'-Jatuurlijk moeten wc daar zorgvuldig
mee omgaan. Daar moet je zo goed
mogelijk op inspelen . .\1aar ieJere keer
komt daar &111 weer een enorme verwar-
rmg.
Je kan mensen niet overtuigen dat het
blote feit een ongeluk, een ongeval is.
Het neerstorten van Je Hercules is op
zich geen ramp, het is een ongeval. .\laar
het is een ramp voor tk mensell die het
treft. Hun leven is ontwricht. Et'n mili-
tair Jie op een mijn stapt of dOOlige-
schot{'ll wordt. liet zijn ongelukken.
Dat is vreselijk. In een grote organisatie
als de onze worden we geconfronteerd
met bedrijfsongevallen waardoor men-
sen komen te overlijden. Dat is afschu-
welijk, maar gelijktijdig helaas wel dt,
realiteit. En wat ik lastig vind is dat het
sommige mensen niet duidelijk is te m;l-
ken dat zij met hun speurtocht, hun ac-
ties naar vermeende !-aken hun geliefde
niet terug krijgen. Iedereen wil graag
weten hoe l('tS is gekomen. \'('at er is ge-
heurd en d,u wordt dan ook uitgezocht.
.\laar het is vaak erg moeilil'k en levert
vaak niet op wat mensen wil en.

Geloven
Toen ik als staatssecretaris aantrad had
ik niet verwacht dat ik met zo'n ramp als
in Eindhoven geconfronteerd zou wor-
den, maar het kan natuurlijk morgen
weer gebeuren dat weet je niet, Het is
eCil niet alleJaagse confrontatie met de
dood. Hoe je met de dood omgaat heeft
ook te maken met je eigen idt'eën over de
Jood. Het maakt nogal verschil of je
zegt dat de {lood het einde is van alles,
(voor sommige mensen misschien op-
luchting) of je denkt d,u cr nog zoiets is
als ccn leven na de dooJ. En dan leven
tussen aanhalingstckens, een geestelijk
leven of hoe dan ook. Dan is ho van het
zijnde hier naar een zijnde ergens an-
Jers, in een andere vorm. Sommige men-
sen vinden Jat griezelig of eng of raar of
geloven daar niet in. Er zIjn llll'nsen die
er van overtuigJ zijn dat met de dood
,llles weg is. Dat cr niets meer is. je geest,
je zid, of hoe J'e dat allemaal kunt
noemen. Alleen I' herinnering aan JOU
blijft bestaan in de mensen die achter-
blijvCll. Jijzelf bem gewoon weg. Het
klinkt misschien gek, maar als dat zo is

en je hebt in je leven altijd geddcht dat er
nog iets na kwam dan is dat geen
probleem. Als het afgelopen is hoef je er
ook geen verdriet over te hebhen, want
Jat weet je dan niet. ~iemand kan
vertellen hoe het is, Ik geloof cr zeker in
Jat dit leven niet met de dood eindigt.
Dit aardse leven wel. .\1aar ik ben er van
merruigJ dat cr nog iets nakomt. \X'el
spannend vlOJ ik dat, niet angsta'ln-
jagend. Ik vind ddt ik in dit leven een
hepaalde manier moet invullen. Ten
opzichte van mijn medemensen, mijn
werk, mijn gezin . .\let mijn normen en
waarden die ik ontleen aan mijn geloofs-
overtuiging. Het maakt verschil als ,e
zegt dit leven gaat strakjes verder en
misschien word ik ook nog wel gecon-
fronteerd met wat ik hier heh uitge-
spookt. of Jl' neemt datgene wat je
ondervindt mee naar een volgend lewn
als je nog eens, als mens, op deze aarde
terugkeert. Als je dat allemaal zit te
bedenken, dan is dat wezenlijk iets
,1oJers Jan wanneerJ'e nu denkt, nou ik
zie dat wel. Ik denk at ik hier een soort
van taak heb te vervullen. Een taak die
je zo goed mogelijk moet doen. Met al
het vallen en opstaan. Ik geloof ook Jat
als je Jaar in faalt dat je dat niet zo
verschrikkelijk kwalijk wordt genomen.
Tenzij je dat met opzet JoeL 11ensen
hebben nu eenma,ll maar een bepaald
plafond waarin n: kunnen functioneren.
Ik kan me niet voorstellen dat dat W,lt
W{' hier allemaal meemaken en beleven,
de zaken waar we verdrietig of vrolijk
om zijn, dat wat we van elkaar krijgen,
dat dat gewoon op et'n gegeven moment
ophouJt. Dat geloof ik gewoon niet. Er
gaat niks verloren. Het wordt iets
anders. Als ik dit papier verscheur
worden het snippers. Als ik in het vuur
gooi wordt het as, Het wordt iets
anders.

Troost?
Er zijn ongetwijfeld mellSell die op
gronJ van hun geloof of overtuiging
troUSt vinden. ~1aar wat is troost? Als
ie, als vrienJin, dacht we gaan volgend
jaar trouwen. En je vrienJ komt om,
dan kan je wel zeggen je kan putten uit
de gedachte Jat hij verder leeft. Wel op
Ct'l}andere manier en niet hier, maar hij
leeft verJer. Daar heb je dan zelf verder
niets aan. Jouw leven is op z'n kop
gezet, ontwricht. Ik weet niet of geloven
in een leven na de dood dan troost kan
geven.
Ik ben toch ook wel iemand die zegt ik
heb te m;lken met wat er op dit moment
gebeurt. Toch ... ? Ik treur om een goede
vriend of vriendin die uit dit leven
weggaat cn met \vie ik niet meer kan
communiceren. Of kan werken of weet
ik wat. En of ik die dan later ooit weer
eens tegen kom, daar denk ik nu niet zo
erg aan. Dat is afwachten. Daar moet ie
je niet zo erg mee bemoeien . .\-lisschien
als je je daar heel erg in gaat verdiepen
dat het je wat verder brengt. Zoals in de
oosterse denker . .\bar nee ... troost.
Je bent die ander kwijt, je mist die
ander,

Klazien vall Hralldwi;k. Wh/tier
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IHI VUI,WU1H'S IN IHlllTONlUmtltJIUI WIlIUIIJ) VAN IUlllllNSlJ1

De hulpverlener moet zijn
plaats weten en nier op de
stoel van de commandant
gaan zitten. Een open
deur. ... wam hij een goede
voorbereiding zijn er voor

vertrek duidelijke afspraken
gemaakt in het team \'an

hulpverkners, met de com-
mandant en weet iedereen zijn

plaats.
.\taar de bezoeker uit Nederland moet

ook zijn plaats weten t'n met t'en gesprekje
aan de bar met een hulpverlener, als exemplarisch zien

voor hoc de hulpverlening werkt. ~loet zijn ervaring. in dat
weekje van zijn hureau. niet in de plaats stellen van zes maan-
den in een vreemd land vertoeven. ;"'loet niet ZIjn fraai opge~
tuigde visite als referemiàader nemen voor de verveling,
(want cr geheurt immers niets in Bosnie) of Je spanning van
heschietingen. Zijn beleving van een uurtje shellen niet verge-
lijken met de wetenschap dat je ie,kn" minuut van de dag in
shelling zou moeten of vergelijken met ervaring van mensen
die in Sok San of Sarajevo dag en nacht in de bunker laten.
Zijn relaxte gesprekken met commandanten niet als uitgangs-
punt nt'men voor het gedrag van Je commandant n:l.ar de
mannen als cr geen vreemde ogen zijn. Ilij moet zijn j:l.renlan-
ge levenservaring nier in de pla,Hs stellen van jongeren waar-
van sommigen nog in de adolecentenfase zitten.
Nee, hij moet met die jarenlange ervaring weten, ddt ook hij
als jonge luiten:l.nt of majoor zorgde Jat de zaken niet naar ho-
ven gingen. Die bel.oeker moet gaan praten met de hulpverie.
ners voordat ze worden uitgezonden. Hij moet een bezoek
hrengen aan de SIH's en de SCC op de onderdelen. Dan kan
hij geinformeerd worden over de problematiek die ex-Nieuw
Guinea-gangers, Lihanongangers en anderm die t"erder zijn
uitgezonden. en hoe het hen is verg;lan sinds hun terugkeer.
Dan zal hij misschien ook begrijpen dat hulpverleners niet bij
voorbaat gaan psychologiseren of p:l.thologiseren. maar zal hij
onrdekken dat hulpn'rlt'ners bij defensie doorgaans welden-
kende, goedopgeleide en hovenal in 'hun' mensen geintresseer-
de mannen en vroll\ven zijn. die nier op de stoel van de com-
mandant WILLEN zittell. En hun plaats wel degelijk kennen.

in een prefab in Uosnie of vier maanJen regenseizoen lil Afrika
of Camhodja. Praten aan de har met een hulpverlener over z.ijn
werk, zijn raak, is iets anders dan een half jaar (en vcelal al ge-
ruime tijd Jaarvoor) met de mannen optrekken. Dus weten
voor wie alleen het van huis zijn al eenJ,rohleem is, wie t'r gi-
steren een rothrief gehad lKeft. Weten at de commandant de
zaak zelf wat opfleurt als het niet spannend genoeg is. Weten
dat tijdens het be1.Oek een mooi ptutje wordt neergezet.
\'\'eten Jat (en J,urbij helpen) het binnen de krijgsmacht de ge-
woome is om zaken zo laag mogelijk in Je lijn, zo dicht moge-
lijk op en met de mensen up te lussen. \Veten dat de comman-
dant niet optimaal functioneert, maar zo loyaal is dat niet .lan

de hezoeker te vertellen. Nee, dan zegt de hulpverlener
tegen de be1.Oeker, dat hij even ecn groep gaat

dehrieven in pbats van: ik ga even kij-
ken hoe het met de mannen is. En de

bezoeker gaat daar mee aan de
haal, in de wandelgangen en

zelfs in de EGO.

zegt bevelhebber Schouten
in een gesprek met

Wim Hcy Ego januari t 998.

Wat ik nu ga zeggen
betreft nier alleen

de geestelijke verzorgers
maar de zorgverleners in zijn algemeenheid,
dus ook de maatschappelijk werkers,

de artsen en de psychologen, dar ze, als je niet
oppast, beetje voor beetje op de stoel van de

commandant gaan zitten_
De zorg in zijn algemeenheid moer zijn plaats

weten,

Generaliserend gezegd is het zo dat de bezoeker:
• Illaar voor kortt' tijd komt en d.u ook weet
• gast ISen daarvoor wordt het heste uit de kast gehaald aan

eten, drinken. accomlldatie, gezelschap en bezigheden.
icdert"en loopt ter ere van de gast in correct tenue en de gast
kan praten met de mannen.
De hezoeker, die zich naderhand nogal eens op beroept dat hij
ook in Cambodja, Servië, Bosnië, H.liti, Rwand.1 en daar waar
de Ill,mnen zijn, is geweest, sr.reckt veel mcnsen. Krijgt een
heeld uit de verh;lJcn van de lJe eving van de werkelijkheid van
de m.lnnen . .\bar zijn eil;ell ervaringen, \'an de voor de uit~e-
zonden militair, zes maanden durende, werkelijkheid zijn ge-
kleun!. Zes keer per jaar een week uit de dagelijkse sleur van
het Haagse, is anders dan twee maanden zonder verwarming

En Jaar hehben we waar het om
dr.uit .... Als een hulp\'erlener ge-
vra;lgd wordt welke problemen de
mannen hehhen en hij kan geen hlaar-
trekkende verhalen houden, dan zou het wel
eens zo kunJlcn zijn Jat er getwijfeld wordt aan de zin van
zijn aanwezigbeid. Er ZIjn mooie woorden verzonnen voor het
werk dat tIr hulpverlener doet. Een uurtje praten na de koffie
heet "groepsgesprek". Het even bijkomen en kankeren op die
als zinloos ervaren patrouille heet d,ln als snel "groepsdehrie-
ven". Even van je afpraten wordt "een pastoraal gesprek~.
\Voorden als indringend, inhoudelijk, existentieel, thnapeu-
tisch, pathologisch en psychologisch .... iedere hulpverleners-
discipline heeft zo zijn eigen vocabulaire. Woorden die ge-
hruikt worden om mensen die "'even in komen vlil:gl"n" duide-
lijk te maken dat dat wat zij als hulpverlener doen ook helang-
rijk is en zin heeft. Natuurlijk de zorg in zijn algemeenheid
mllet zijn plaats weren, maar de hezoeker die "eventjes" op be-
wek komt ook!!!

Bovenstaande uitspraak van de bevelhebber vraagt om een re-
actie. Het is op dit moment I:-.Jom de wr~ ûjn plaat~ te wij-
len. I~e zor~ mol'[ ook zijn p1:l:<ltS~\'etell. In de wandelgangc.n
hoor je de heren 1100gwaardlghcldsbekleders soms rondUIt
hun kritiek op hulpverleners ventileren. In her open haar ~aat
dar wat genuanceerder. Er wordt dan een voorbeeld aange-
h:131dwaarin duidelijk wordt dat Je bevelhebber aan de har zit
cn zelfs mct de hulpverlcncr praat. De bevdhl:bber sult zich
hescheiden op: "Ik meende toch het volgende tegen de hulp-
verlener te moeten wggell De uitkomst is Jat de hulpverle-
ner Je volgende J;\g wel een praatje ~IAG gaan maken met de
jongens. '\laar tot dan is het de 1.Orgvan de commandant. En
natuurlijk de hulpverlener kent nu l.îjn plaats. Hij zal
het wel uit zijn hoofd laten om indruk te wil-
len maken met interessante woorden. Als
hij bedoelt dat hij even hij de mannen
met wie hij al vier maanden op-
trekt een "bakkie wil Joen", zal
hij het vast zo zeggen. Want
wat de bevelhebber (en ande-
re 11Ilogwaardigheidshekle-
ders) mogelijk nog niet
weet IS dat betreffende
hulpverlener altijd een bak-
kie met de mannen doet als
ze terugkomen van een pa-
trouille of iets dergelijks.
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"-fijn iellgd heh ik doorgebracht in
Arnhem, in de Pels Rijckenstrill1t, lila/.:-
bi; het Sonsveekpark. Wij slJee!dcn veel
!mltell 1.'11 als we wat l'erder 'hlll "/fiS
raakten kwamen we in de bUlIrt van de
Koepelgevamwnis. Op de een of andere
manier werd ik als door een magneet
aangetrokken door dat gebouw. Wie
zoudcn daar zitten? \t'at hadden ze
gedililll die gel1ilngenen?
bI hoe zien hoe/len emit? En wat
krijgen ze te eten?
Thuis vertelde mijn l'ader dat we vooral

ki,kell, Ik ging er /1//1<lrgewoon I'amlit
dat zi; niet bang was.
Zo bang als ik toen was, zo l'ertrouwd
hen ik later geraukt met diezelfde
KoepelgclJ{l1lgenis, Ik ging er l~'erken!!!
Als raadsNouw I'an de humanisten, De
eerste keer d,u ik er in macht was zeer
indrukwekkend. Je komt ZO'II koepel
!linnen nadat je u/lgcwer 8 deuren bent
doorgegaan en dan sta je ineens OIJeen
cl/arm rOlld vlak, zo groot als een lJoet-
bahleld, met helemaal rondomIJeen ba-
lustrades met eindelou rijen cellen er-
achter, driehoog.
Eli achter al die dcurcn zittclI //Icnsen,
Mensen zuals wij allcn1<la/,met dit l'er-
schil dJt zij iets hebheIl gedaan wat I'er-
bodelI is en daan'oor gepakt zijn, Nu
wcrk ik alwccr jaren in de Koepd en be1/
ik wel gcwcnd aun al die deuren en COII-
traleposten. Aan de mensen die er zitten
wen ik niet, want dat wil ik niet. Mensen
;jjn telkens weer nieuw en anders .
i\1ensen in een gevangenis zij" mensen
die I'aak lleel prohlemen achter en I'oor
zid, hebben liggen, Problemen die ze
I'aak zelf I'eroorzaakt heh/)en maar toch
aak weer niet al/een. Het doet me altiid
een beetje piin als er heel hard U1Jermis-
dadigers geoordeeld wordt, Natuurliik
is een moord niet goed te praten, of een
olJewal met geweld, of eenl1erkrachting,
Tuch wordt l'aak gedacht dat het hele
stuere mensen ziin die zoiets doen. In de
werkelijkheid is dat meestal niet zo. Het
ziin ol'er !Jet algemeen trieste mensen die
l'ee! tekort Kekomen 1.'/1 geschoten zijn
(meestal I'/oeit het een uit het ander
lmort). ,"'et als in tie "/titel/wereld gaan
ook deze mensen i" de b.ljes met elkaar
om of niet om, Voor sommigen ziin me-
degedetineerJen toel'allige passJnten,
Soms ook worden er vriendscha/JIJen ge-
sloten, uooral als ze erg lallg (jaren)
moeten zitten. Sommigen MiilJen eelllin-
gen, Zitten voornamelijk in hun cel, stu-
deren, lezell, kijken t,v, Er kan gesport
worden en gewerkt ell een I'ak geleerd
I'oor als ie er ooit weer uitkamt en toch
lI/eer cen plekje in dl.' samenleving moet
gaan krijgen. Het ler'en gaat door, Ook
llil de bajes.
Toch is zelfs lil.' mooist gehollwde
gel'allgenis geen hutel ook al wordt dat
well'aak heel makkelijk beweerd. Ik heb
tenminste nog nooit m een hotel
gelog,'erd waar mijn kamerdeur I'an
bllitenaf werd gesloten. Eli brood met
groene zeet) kriig ie niet in een hotel
1IIuar ook niet in een hajes,Afijn I/aders
bangmakerij ten spijt,

Anita \'f'itten
tijdelijk raadsl'nJmv Defellsie
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niks met die gevangenis te /1/,lkell moes-
ten krijgen want daar kreeg ie brood
met groene zeel' erop 1.'11 als je daar
eCl1lJ1a,ll hi/men was kwam je er nooit
meer /fi!.
De Koepel was dus echt cm gebouw
Wilar ik o1ltzag vr)()T had. Omdat we er
toch redelijk dichtbij woonden was ik
altijd een beetje bang dal een cventueel
(mtsnalJte gevan~elte zich in 01/S huis
ZOIt lyrhergell, /~IIS 's avo//(is voor hct
slapen t'l,m I'roeg ik ulti;d aan miin
ZI/sje 0 ze el'('/I onder mijn bed wilde
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l\NlmUS Ul\N l\NUI~IU~N:

",Ar' IK !!ol'; JOU TWEE 6E ••.•••tJÏ>IC ••••PTEN

EtJ ÉÉN "RoUW Rt>lI..EN VOOR

t>!'tIE. ALl-oC><TONEN ?

De zwarte hurgemeester in Transvaal
hulderde van het lachen. Ik h,ld deze
Zuidafrikaan uitge!e).:d dat hij sprekend
leek op de hlanke Nederlander Vonhoff,
de vroegere COlllmissaris van de konin-
gin in Groningen. De zwarte en de hlan-
ke politicus waren allebt'i fors en dik.
Beidt, mannen spraken met een stentor-
stem en ze leken ook in andere opzich-
ten op elkaar, nok al was de één bruin
van huid en de ander roze.

.\1aar de blanken hebhen vaak de nei-
ging om een mens alleen te heoordelen
op zijn huidskleur. De zwarte memen in
Afrika zien cr op het eerste gezicht an-
ders uit dan de blankt'n. \Vam wat je het

hlanke. [ndiër~ l.Îcn er in hun lndia~e
omgeving anders uit dan Nederlanders.
"laar als je daar doorheen kijkt, Jan zie
je allerlei duhhelgangers omdat mensen
op dkaar li/'ken, ook al hehben ze een
andere huil. sklcur. Zo lag ik in Ncw
Delhi CCll taxi-ch<luffeur die sprekend
op mijn college1 Dick Verkijk leek, die
hij de omroep in Nederland werkte.
Natuurlijk was hil- een heel andere man
dan die t;1xi-chau fem in een heel ander
land, rn,lar ze leken sprekend op elkaar.

Dus een raxi-ch,lUffcUT in India is andres
Jan een journalist in i'\cJcrland, maar
als ze in hun hlootje voor de spiegelwu-
dt:Jl St,l,lll, zouden lt: zelf moeite kunnen

hehhen om te weten
wIe van de twe(' zij
zijn.

Een mooi verhaal dat
hckrnd werd na de
OH:'fwmnmg op de
Zui,hifrikaame apart-
heid hetreft Joe Slovo.
Dat was dl' populaire
ZuiJafrikaanse chef
~.an het ANC guerrilla.
leger. Het was destijds
verhoden om een foto
van vijanden van de
apartheid af te druk-
ken. Dus de meeste
zwarte Zuidafrikanen
hatlden automatisch
aangenomen dat de
populaire Joe Slom
ook een zwarte was.
\'\/am hij was duidelijk
een \.an hen. Totdat de

apartheid voorhij was en de bannelingen
naar huis kwamen. Tot veler vetbazing
bleek Joe 510vo een blanke man te zijn.
De held vall de <lnti.apartheidsstrijd
bleek "anders dan anderen" te ziin. Niet
alle blanken waren dus voor de apart-
heid en het waren niet alleen zwarten die
zich met geweld verzeTTen tegen de
apartheid

Dus we denken dat we de mensen kun-
nen indelen in afgehakende groepen,
maar wc komen regelmatig voor verras-
singen te staan. Want mensen blijken
toch "anders dan anderen". Gekleurden
zien er altijd een beet/'e anders uit dan
hlanken, maar voor e k mens geldt dat
niets menselijks elk mens vreemd is.

Dat wil niet zeggen dat de mensen gelijk
ziin. \X'ant ik heb ondanks verschillen in
huidskleur wd heel wat opvallende ge-
lijkenissen gezit'n russen bijvoorbt'e1d
een zwarte en een blanke . .\-laar ct zijn
veel meer verschillen tussen mensen dan
tussen rassen. \X'ant mensen zijn niet ge-
lijk, al lijken veel mensen op dkaar en al
zijn alle mensen gelijkwaardig.

"laar toch zijn alle mensen "anders dan
anderen", ook de taxi-chauffeur die
sprekend op de journalist lijkt. En dat is
maar goed ook, want in l'en wereld vol
van identieke klonen wu ik niet willen
leven.

En Joe 51ovo was blank, maar hij had
net 7.0 goed zwart kunnen zijn. Al was
ook hij "anders dan anderen".

Karel Roskam
eerste ziel, is dat Afrikanen een andere
huidskleur hebben dan blanke
Nederlanders, En dus denken blanken
mt'eslal ook dat Z\varten en blanken he-
lema<ll niet op elkaar kunl1enlijken. Dus
denken wij dat blanken geen zwarte
dubbelgangers kunllen hebben (of om-
gekeerd), want zwarten zijn volgens Iwn
allemaal altijd ~anders dan anderen",
anders dus dan blanken.

Terwijl je in Atrika echt wel een zwarte
dubbelganger van bijvoorbeeld mijn
oom Care! kan tegenkomen, als die ten-
minste kaal is. En ik hen heel wat zwarte
dubbelgangers van blanke collega's,
vrienden cn kennissen tegl'n gekomen.
Alleen hun huidskleur (en hun haar) is
een andere.

En neem bijvoorheeld India. Ook de
menst'n daat llen er op het eerste gezicht
inderdaad anders uit dan de doorsnee
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:\1cnsen zijn maar uirermolte beperkte
wezens. In feite hestaan we slechts uit
een grote hocn'clheid water en war
vlees. Het is dan ook niet verwonderlijk
Jat Je gemiddelde ledrijd van Je man-
netjesmens in Nederland nog steeds ho-
ger wordt. alhoewel het de leeftijd van
het vrouwtjesmcns, die een voorsprong

ocn worden afgedaan. Het Îs natuurlijk
naar VOOT dar meisje en uiteraard heel
erg als n' ook nog onschuldig zou 7.ijn,
maar er lijn op deze wereld zeker nog
enige tientallen miijol'llcll gevallen van
schrijnender en nog waarschijnlijker on-
recht, die nict genoemd kunnen worden.
Zoals jaren geleden de omroepen aan

voertuig bestuurt, m,lar niet voor de vele
stuurlieden op het Schip van Staal.
Het was een storm in een glas water die
uitvergroot werd tot een orkaan met een
ongewisse afloop. Het lJlonitorell- het
iemand of iets In de gaten houden- werd
in menig columm dankbaar aangevat.
:\Iaar wat mij betreft, had de krant een

van zo'n zes jaar op de man heeft, wel
niet zal CVl"larcn. Een probleem voor
ons, in vele opzichten zo beperkte lcd-
wezens, is de onmogelijkheid de ons om-
ringende \verkelijkheid feitelijk re ken-
nen. \X-'emoeten ons behelpen met aller-
lei simplificJties van cn sc!eceies uit die
werkelijkheid. En de massamedia, de ra-
dio, de TV en de krant, helpen ons daar-
bij. Uir de gifantische hoeveelheid, ove-
rigens ook a door pershureaus gesele<:-
teerde, heri<:hten kiC1.en de media voor
ons uit wat hen voor ons de moeite
waard lijkt. In bepaalde gevallen lal de
keus niet moeilijk zijn: als in Nederland
de varkenspest hlijkt te zijn uitgehroken
kan geen enkel medium daar echt om
heen. En als de Franse truckers de wegen
in hed Frankrijk versperren, is dat
nieuws, dat niet genegeerd kan worden.
Maar om m,lat eens iets te noemen: dag
in dag uit lastig gevallen te worden llIet
de rechtzaak hetreffende die Engelse au-
pair lijkt mij een uitvergroting van een
nieuwsseleetie, die wat mij hetreft op pa-
gina zes, onderaan in een tienregelig he-
richt met een éénkolomskop had kun-

het vertrossen sloegen, d<n will.eggen op
basis van kijkcijfers meenden dat zij de
kijker sledus anderhalve minuut kon-
den vasthouden en dus de achtergrond
van het nieuws als een doodzonde uit de
nieuwsrubrieken dienden te weren, zo
lijkt nu de vaderlandse pers aan het ver-
roddclpersen geslagen. Veel aand;lcht
vonr zaken. die ook op de verjaardag
van ome Kees nog dank haar onderwerp
van gesprek kunnen zijn.
Een prohleem is vaak dat, ook door de
pers. hoofd-en hij zaken niet van elkaar
gescheiden worden. t'eem nu die fllZle
over dat monitoren van uitgewezen en
teru~~ezonden Iraniers. In teite spitste
de herichtgeving zich toe op de vraag of
de staatsecretarissen, en lllet nallle me-
vrouw Schmitz, de Kamer misleid had-
den. Nu, dat bleek- jammer voor de
journalisten en de oppositie- niet het ge-
val. .\Iisleiden is immers 0p7.enelijk een
verkeerde voorstelling van zaken geven
en wat zij gedaan had was alleen maar
zitten slapen en niet weten wat er aan de
hand was. Een halsmisd;lad voor iedere
busduuffeur, zanger of wie dan ook eell

keer vol kunnen staan met de lotgeval-
len van uitgewezen asielzoekers: hoe dat
nu werkelijk zit lllet de gevan'n die die
mensen lopen, die niet voor niets liever
7.elfmoord plegen dan naar hun gastvrij
land van herkomst terug te keren. In
plaats daarvan is het overigens al decen-
nia-lang in omloop zijnde woord "mo-
nitoren" aan iedere kijker en lezer opge-
drongen. J'vloniroren, of iemand of iets
in de gatCll houden, lijkt daardoor een
nieuw woord, waanIlee politiek en pers
de heperkte mens verrijkt heeft. 11aar
(lok dat is hedrog. Het monitoren ken-
den we allang.
Eigenlijk zou je je iedere dag kwaad
kunnen maken over het uitvergroten
vall onbenullige zaken, waaraan de pers
lÎch veroolooft te buiten te gaan.
11isschien moeten wij, als lezers, kijkers
en luisteraars, de pers ma~r eens wat be-
ter momtoren. Alhoewel, Je kum, als be-
perkte mens, Îe niet overal druk om ma-
ken. Voor dat je het weet lig je dan zelf
aan de monitor.

teOlI V(leeke
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lil de laatste week L'<111 1997 brachten
een tweetal TV-documentaires een
zeer L'crschillend stuk geschiedenis

onder de aam1Jeh, met eelJ IIIJcahere
oi/creenkolllst. De Vl'RO bracht "De
z,l<lk van sergeallt Chris Meyer". Deze
onderofficier gaf {eidillg aan een achttal
soldaten bij de aanl'iIIlg l'an WO nauij
de Grebheberg. Hun taak was de bedie-
ning l'al' een p':lIItsera(uN.'ergesdmt. Ze
kregen te maken met een ss r(''Ii,jment,
een sterk bewapende Dllitse e ifc-een-
heid. Die bestookte de mannen met een
het'ig artilferieVlIllr (WeT grote afstand,
waawoor IJ/lil wapen dil? ,Ilieen tegen
lJantsewoertlligen kfm worden ingezet,
geen nut h,ui. Sergemlt Afe)'er 1Iil111 hel
besluit om zich met zijn mannen en het
afweergeschut terug te trekken binnen
de I'estiflg Holland. Deze heslissinK
werd heschollwd als desertie, U'o:lJropde
doodstraf stam. Eell in de haast bi;een-
geroepen kri;gsraad te flelde kwam dan
ook tot deze lIitspraJk. De straf werd
voltrokken door een executiepeloton
{Jat l'estond uit leden fll1/l de Koninkli;ke
Afarechallssee. De 111,111 dchter de scher-
men van dit handelen WdS de generual
Jamh Herherts, die de kri;gsra'ld onder
drlfk zette om met de executie eert l'oor-

beeld te slel/ell. De generaal verkondig-
de: "Alle mensen die I'/Ilchten. moeten
worden opget'angen en doodgescho-
teil .••

De F.vilngelische Omroep, bruc/Jt erlige
dagen l,lter de geschiedenis [!Jn F.lena,

<ie echtgenote vall de commllnistische
<iict<ltor t'an Roemenië. Nicol,1e
CedllsesclI. Een <iocllmentaire, mede sa-
mengesteld door deze omroep. waar-
voor <lllelof. Het I'erhaal van t'ell boere-
mcis;e, die de lugere school niel eens !Jdd
t'olt(Joid. doch hinnen de pdrti; haar
Nicol,u' leerde kermen. Als echtgenote
1'(11/de dictator. wrzamelde ze dllerlei

EGO
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wetenschappeli;ke titels en werd ont-
vangen door biina alle staatshoofden in
de wereld. Als huur 1/1<11/op l,ltere leef-
ti;d ziekeli;k wordt, neemt ze de leid;,/g
flan hem over.
Als na ;aren onderdmkking het 1'0/1.:.in
ofJstand komt tegen h<lar leiding, geeft
ze het leger opdracht deU' hardhamiiX
neer te slaan met de woorden: "Schiet,
tot U' allemaal {jood zi;n ...

De lIitspraken t',m de generaal en de
UroUIlI l'an de dictatur zi;n de enige
(wereenkomst. I'oor de rest is het lIiter-
<l<lrdeen geheel <lIlderegeschiedenis. De
a/loofJ voor deze twee //IeliSeli is ook
!Jeelverschillend. De generaal ging met
eeTl'ol ontslag en kOIl ill zi;n l,i/la te
\l?assellüar van een uorsteli;k pensioen
genieten. De VTUIIW werd met haar echt.
genoot ofl eell stalinistische ll'i;ze be-
recht en direct daarllil samen door eell
e:l:l'clitieom het lel'en gebracht.

/n de <fonkere d,tgell rol/d de ;adrlt'isse-
ling 1Jekruil't ;e het nare gefloel, na het
zien IJdll deze twee docllmentLlires, dat
elk lllellS in een dergeli;ke situatie het-
zelfde Wil handelen.

CM Oll!

CRYPTOGRAM ANAGRAM KRUISWOORDRAADSEL

Horizontaal Verticaal Door de letters in de juiste volgorde te zetten. Horizontaal Verticaal
1 vooruitzien 1 is een daalder krijg je het in te vullen woord. 1 onderzoek 1 beurs
6 is dit een militaire waard 6 kapitaalverminde- 2 becijferen
uitvoering van een 2 snelle inbrekers Horizon/aal Verticaal ring 3 europeaafl
passagiersschip? 3 vlugge soort 1 reeboer 1 ONO 7 speelgoed 4 geheel

7 van twee kanten 4 verkeerde gevafl- 6 onaplas 2 sfleertekst 8 krijgsmacht 5 te berde gaan
een goed humeur geflissen zorgen 7 rio 3 mao 10 gebeurteflis 9 verzorging

8 geen ingang? dat voor een slecht 8 goten 4 nard 11 bouwvakker 12 fijn maken
ruik je humeur 10 srteueshot 5 tover zo 15 insekt 13 nul

10 deze militair is aan 5 aflossingen voor 11 reesstem 9 soeswangen 16 gevangeflis 14 familielid
de werkschuwe treinen 15 weul 12 eelde 18 geen enkele 17 geestelijke

"'m' 9 via de zijlijn 16 are 13 lasl 19 zich volgens de
11 keukengerei voor 12 uniformpje 18 eentang 14 lea voorschriften bij

dieven 13 dubbele ontken- 19 mentoren 17 enna meerdere ver-
15 eva's oogappel ning voegd
16 een waarheid 14 vaders eten
18 zilver 17 ook honing drank
19 overhandigen ol

naar de politie Op!ussin){cn of! I,aginu 2ó
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JINI)I~11S
I)JIN
JINI)1~111~N
Vrouwen
Kunnen vrouwen homo zijn? Of moeten
wij echt lesbo 7.ijn? En wie m,l,lktc dar
ook alweer uit? Hoeveel keer Illoet je het
bed gedeeld hebbcn en zo meer met een
vrouw, voordat je je zo mag noemen? Of
moet ie eerst samenwonen? En allerlei
prakri-ehe dingen delen, zodat je hijna op
een getrouwd stcllijkt. En dan ook trouw
zijn en ruzie maken over wit. de afwas
doet en de vuiinisemlller huiten zet. En
dan zijn c:rnog Je butehcn en de femmes
en Je hitchen. En zouden jonge homo's
leuker zijn dan oude? Die hebben minder
te Jijden gehad van al die vooroordelen.
Nu mogen wc gerust ons gang gaan, zo-
lang het maar niet te dichtbij komt en
ook niet l.O openlijk gebeurt. Kijk, wenen
in een Zwembad oké. maar niet als je ho-
mo bent.

Gay-games
En die elgell Gay-games, dat is dan ook
weer ZOiets. \"laarom nou weer zo apart?
\X'aartoc dienden ook alweer de
Games? .. Ter met'rdere glorie ende ver-
tier van de rijkere broeders uit het oude
Griekenland toch? Enne, misschien
mooie atletische jongens kiiken, toch? En
later, wat meer onderlin~e strijd, om te
zien wie cr de sterkste of de snelste was
of het best kon samenwerken om ballen
in goals te laten wrdwijnen. Inmiddels
gaan landl'n met elkaar in competitie en
sluiten zichzelf af en toe wegens politiek
ongemak uit, zodat de gouden plakken
weer herverdeeld kunJll'n worden. AI met
al, de Games hebben al heel wat variatil's
gehad, dus waarom niet eens deze. De to-
lerantie kan !:wtoetst worden. In cartoons
ben ik al de nodige leuke en minder leuke
tekeningen tegengekomen.

Voyeurisme
Wat ik, (sinds kort, dus het kan wel van
voorbijgaande aard zijn) leuk vind is ra-
den of iemand het is. En in gelegenheden
komen waar er zoveel zijn dat je toe moet
geven dat er gt-cn raden aan is. :\1aar
soms ineens dat gevoel jij IJent het ook. In
een ziekenhuis, in de trein, in een winkel,
op een studiedag. En waarom is dat nou
zo leuk? Herkenning? De nooit aflatende
bellOefte ergens bij te horen, zelfs als het
een groep is die nogal eens vijandig
hejegend \vordt? Of juist daardoor?
Solidariteit zoeken?
Zou homo zijn minder leuk worden als
de theorie waar zou zijn en ook tot uit-
voering zou zijn gekomen dat 80% van
de mensen bisexueel is en slechts 10%

uitgesproken homo of hetero
? Of juist leuker, want J.m
kunnen we eindelijk gewoon
zijn wie wc altijd al waren en
hehben we minder last van al-
lerlei ideetjt's die aan het ho-
mu zijn vastkleven. :\1aar wat
ik zou missen is het ondeugen-
de wat cr nu nog aan vast zit,
Ik doe toch iets waar ik niet
altijd voor uit durf te komen.
Een soort positieve spanning,
die bij slecht weer of donder-
koppen uit kan pakken in te
grote hvetsbaarheid en niet
bestand is tegen beledigingen.

HIV positief
Wat ik verder niet zozeer leuk maar wel
heel hijzomler aan homo's vind is de ma-
nier \vaarop zij gereageerd hebben op de
ziekte Aids, Het is niet meer na te gaan
hoc het was gelopen wannt'er de ziekte
eerst de hetero's en pas bter homo's zou
hebben getroffen, Bewonderenswaardig
vind ik het systeem van de budd~.'s, Van
het begin af Jan een goed georga;lÎseerde
club, die mellSen seb:teert, traint en be-
geleiding geeft om mensen die ziek ge-
worden zijn hij te staan. Her hele idee van
zorgen op een andere manier bekeken en
uitgevoerd. En hoe wrang ook, de uit-
vaarthegeleiding heeft veel nieuwe impul-
sen gekregen. Iliet zijn mensen aetie! die
misschien door het al doorstane emallci-
patieproces zo mondig zijn dat 7.ijde ei-
gen wensen ken haar hehhen gemaakt en
de uitvaart in hun eigen vorm gestalte
hehhen gege~'eJl,

Gcwcld~ige homo's?
Wat ik verder nog opmerkelijk vind aan
homo's is dat nou uitgerekend een groep
die als gemeenschappelijk thema het el-
kaar liefhehhen in haJ.r vaandel heeft, zo-
veel gewelddadigheid oproept. Zou er
toch sprake zijn van afgunst? Van man-
nen hoor ik vaak, dat zij het hangste lijn
dat homo's hen ongevraagd deelgenoot
zullen maken van hel veronderstelde ge-
not. Bij vrouwen is het meer de verbazing
en spijt dat zij niet meer op hun jachtveld
vertoeven. En een stille wens dat zij als
derde persoon in het vrouwenspd nog
een rol zouden mogen vervullen, waar ze
dan plezierige gedachten bij hebhen.
Verder lijkt het te gaan zoals je (lat bij an-
dere minderheidsgroepen ziet. Als groep
krijg je allerlei stereotypen opgeplakt en
in je persoonlijke leven ervaar je soms
veel minder tegenstand dan je in je gehei-
me periode voor mogeliik had gehouden.

Bi/trans/hetcro/les?
Andere bij7.onderheid zijn de bi's, mensen
die geen uitgesproken voorkeur hehben
voor mannen of vrouwen. In het boekje
daarover van de Schorer Stichting wordt
daar uitleg over gegeven. Opvallend is
dat weinig mensen zich zo noemen. En
ook daar weer de vraag wie bepaalt hoc
je jezelf noemt op hel gebied van voor-
keuren als het om intieme rebties gaat.
En zo zijn cr nog wel meer varialies. In de
transsexuele ontwikkelingen beperken
een aantal mt'nsen het proces tot wel hor-
monen slikken die zorgen voor een aantal
uiterlijke man- of \TOUW kenmerken,
maar niet owrgaan tot operaties om het
proces verder te voltooien.
In Rotterdam is ooit een onderzoek ge-
daan naar de mogelijkheid om hij aangif-
te van een baby geen sekse-identeit op te
geven. Zou veel juridische prohlemen in
een keer oplossen.

Waardering
Opvallend blijft d,H de identiteit van een
persoon al snel afhangt of iemand een
man of een vrouw is. Is dat niet meteen
duidelijk, dan blijf ik zoeken naar zeker-
heid en laat het niet zomaar op z'n be-
loop. Vergissingen hlijven me hij. :\l'n
hele waarderingsysteem raakt in de war.
Het beeld d.lt ik van iemand maak hedt
sexe als basis, van jongens vind ik andere
dingen raar dan van meiden. Als een
vroU\V heel \TeI gliml.tcht waardeer ik
dat anders dan wanneer een man niet
lacht. Stoere mannentaal klinkt zo anders
uit een mannenmond dan wanneer een
vroU\V zulke taal zal gebruiken. Stoere
meiden heb je ook, soms dragen ze alle-
bei leren jasjes. Toch is het anders of niet
soms?

Karen Joachim
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il(~(~I~P'I'i\'I'I1~:,lil? IN'I'I~(JUil'I'I1~:Nim?
Op 15 februari 1987 beleefde militair Nederland ccn wereldprimeur: de
oprichting van ccn officiële beiangenbehartigingsoTAanisatic voor homo.
sexueel defensiepersoneel De Stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht
SH&K. De doelstelling van de stichting is feitelijk haar eigen opheffing en
dat kan geschieden als het homobeleid daad\vcrkclijk in de praktijk van alle-
dag toegepast wordt.
De Stichting doet cr alles aan om het proces vall mentaliteitsverandering te
versnellen, verder geeft de qichting voorlichting. voert zij structureel overleg
met de belangenorganisaties en het ministerie van defensie. Verder is cr
regelmatig overleg mei de politieke en militaire top.
Er worden info dagen en conferenties georganiseerd voor homosexueel de-
fensiepersoneel. De Stichting heeft ook een hulpverlenende functie: ze helpt
en begeleidt dcfensiepersoneel dat vanwege de sexucle voorkeur met zichl.elf
en of met de omgeving in de knoei is gekomen of dreigt te raken.
De Stichting is nog steeds een vrijwilligersorganisatie. Ruim een jaar geleden
legde overste René Holtel het voorzitterschap van de stichting homosexuali-
teit cn krijgsmacht (SH&K) neer.
Tijd \'oor een terugblik ...

Stichting Homosexualiteit

en Krijgsmacht

Je hebt het SH&K op de militaire kaart
gezet en dat niet alleen. Ook buiten de
defensiewereld is e.e.a. niet onopge-
merkt gebleven. \\'a5 het moeilijk om af-
stand te nemen?
Voord<lt ik naar Angola ging Jacht ik: nu
is het mooi geweest. lier waren £och leer
hectische jaren. Ik vond dat een goed mo-
ment. Vanuit Angola het voorzittersch;lp
uitoefenen is onmo~e1ijk. Er is gt'en infor-
matie uit :".'ederland. De omstandigheden
zijn er dermate anders dat er g<'ensprake
was van g<,lt'idelijk afstand nemen, maar
van een volledige breuk.
UitlCllding is immers niet alleen ver-
plaatsing naar een ander land. maar
vooral een rotaal andt"r leven. Ik heb dus
na mijn afscheid direct volledig afstand
moeten nemen.

Hoc ben je eigenlijk voorzitter gewor-
den?
Voor mij is Abel van \VeerJ twee jaar
voorziner geweest van de stichting in
oprichting. Abel heeft Je stichting opge-
richt. Destijds ben ik door hem bena-
derd om zitting te nemen in her bestuur.
Aanvankclijk had ik een klankborJfunc-
tie. ~a dit adviseurschap wt"rd ik in het
bestuur opgenomen ell werJ ik lid van
de c(lmmissie hulpverlening.
Toen de ~batschaprelijke Raad voor de
Krijgsmacht een advies aan het schrijven
was over homosexu.lliteit in de krijgs-
macht was dat voor mij t"ll enige andere
aktievelingen het signaal om een nieuw
d,udkrachtig bestuur te formeren.
Zo werJ ik in 1979 voorzitrer. Ik had
aanvankelijk geen flauw idee waar ik

aan begon. Abel had iets
op de rails gezet en wij
hadden het idee: laten
wc d.13rmee doorgaan!

Eell goed moment?
Ja, we hadden de tijd-
geest en de minister
(R.ter Beek) mee. Ook
de politiek in het alge-
meen. Denk aan D66
~bri<' Loulse Tiesenga
(I e kamer) die ,'oor ons
heel wat heikele proble-
men onder de politieke
aandacht heeft gehracht
door het met ellige regel-
maat stellen van vragen
aan de minister. De he-
"el hebbers hadden wc
aanvankelijk niet mee;
die werden mlll of meer
verplicht 0111 zich ,1,11\ Je
ministeriele standpunten

te conformeren. r-.;aarmate zich meer in-
cidcnten voordedt'n vaJl mishanJeling
en intimidatie op de werkvloer, die zo-
wel door de Stichtin~ als Tiesenga onder
de aandacht werden gebracht bii de po-
litieke en militaire leiding, veranderde de
houdin~ van de bevelhebbt'rs langzaam
maar zeker. Anno 1997 kunnen we con-
stateren dat we krij~sll1achtbreed be-
schikken over bevelhebbers die zeer
goed aanspreekbaar zijn op het punt van
homosexualiteit, bereid zijn adVIezen
over te nemen en 7.ich in te zetten om
hUil personeel daarvan te overtuigen.
'\-len raakte duidelijk de schaamte voor-
bij.
Bovendien was Clinton destijds kandi-
daat-president. Hij stelde in zijn verkie-
zingscampagne d,n hij de positie van de
homo's in de Amerikaanse krijgsmacht
wilde verbeteren. Het gcvolg was dat de
wereldpers ZIch op de Nederlandse situ-
atie stortte. Regelmatig kwamen journa-
listen en tv ploegen op bezoek om te ver-
nemen hoc wij het hier deden. De
SH&K was een novum. Opvallend was
ddt het voor de Nederlandse pers qua
nieuwsgaring nauwelijks een item was.
Als gevolg van die internationale be-
langstelling kregen we in Nt"derland een
duw in de rug. Her is duidelijk d,n de
politiek gevoelig IS voor de publicitaire
overwegingen, maar ook militaire auto-
riteiten.

Is cr iets \'eranderd ondcr jouw \'oorzit-
terschap?
Er is niet zoveel veranderd; cr was n.1.
nog bijna niks. Er is wel wat opgezet. Je
mag vaststellen lht er th,lns een brede
mate van tolerantie is. Qua acceptatie
van homosexualiteit IS er sprake van
smalle marges. De krijgsmacht als geheel
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houdt zich rechts van het midden op.
Het Jutoriteirsgevoelig zijn van de
krijgsmacht, zegt niet zoveel over de
smalle marge van acceptatie. liet zou
hoogstens een grond kunnen zijn waar.
om de krijgsmacht ondanks haar plaats
in het sociale "prectrum, redelijk snel
heeft gereageerd op de veranderde atti-
tudes La. v. hOlTIosexualiteÎt in relatie tot
een krijgsmacht.
Ik wijs in dit verband ook op de proble-
men rond de vrouw in de krijgsmacht en
rond de acceptatie van allochtonen.
Kortom er is nu een brede wleramic en
een begin van acceptatie.

Je komt ook niet bepaald weifelmoedig
over •... ?
Doorlopende profilering ja, echter niet
als persoon maaT als voorzitter van
SH&K en daarmee min of meer spreek-
buis van hOlTIosexuee! Defensie is erg
noodzakelijk.
Je moet voortdurend op het vinkentouw
zitten. De LG.K. is de ombudsman van
de krijgsmacht en aanvankelijk had die
dezelfde houding als de bevelhebbers.
De SH&K moest zelf de veranderingen
bewerkstelligen. Het kwam neer op de
schouders van de bestuursleden. Wij
hebben steeds geijverd voor mentaliteits-
verandering. Wat dat aangaat acht ik de
cursussen BPZ ook heel belangrijk. (HPZ
Bijzondere PersoneeIs Zorg, samengevat
in een cursus van een week waarbij o.m.
diverse minderheden de revue passeren,
O.l.v. de G.V. Waar René Holtel heel
veelvuldig het onderdeel homosexualiteit
voor lijn rekening genomen heeft.)
Door dele integrale veramwoordelijk-

heid \vorden commandanten directer ge-
confronteerd met het welbevinden van
hun personeel en gaan lÎch realiseren dat
ook minderhedenbeleid daarvan essen-
tieel deel uit maakt. Bovendien kan de
krijgsmacht als geheel, wil zij een vol-
doende vullingsgraad bereiken, zich niet
permitteren mensen "'buiten de deur" te
houden op basis van andere d.lO objec-
tieve en zakelijke overwegingen. Sexuele
geaardheid is geen zakelijke overweging,
net zo min als geslacht, huidskleur of ge-
loofs-Ievensovertuiging. Als minderhe-
den dan toetreden tot die krijgsmacht is
het wel zaak cr voor te zorgen dat zij zich
welbevinden, om te voorkomen dat ze
net zo snel uit- als instromen. Bovendien
gaat van een slechte behandeling van
minderheden ontegenzeglijk een negatief
imago uit met als gevolg een slechte PR
voor de organisatie.

Zie je wat dit betreft effekt van al je in-
spanningen?
Ik ben van mening, dat in de afgelopen
jaren bereikt is dat collega's welen dat
homo's (nvv) in de krijgsmacht voorko-
men. Men realiseert zich dat het je baas
kan zijn, je collega, je tandarts of je
g.v.er. Het kan diegene zijn waar je het
niet van ver .•••.acht. En,zoals ik net al
aangaf, men be~int zich te realiseren dal
de landmacht met kieskeurig kan zijn an-
ders dan op louter functionele gronden.
Zeven jaar geleden was het woord alleen
al voldoende om je verdacht te maken.
Dat is nu door een groeiend besef en deze
voorlichting op verschillende niveaus an-
ders geworden. Commandanten worden
ook tot tolerantie gedwongen, nog afge-

zien van de regels, door de noodzaak tot
bet vullen van de eenheid. Er is sprake
van integrale verantwoordelijkheid,
waarbij het leidend beginsel is dat vrij-
heid van de een niet ten koste van de an-
der mag gaan.

Hoc ziel'e de toekomst?
Het blij t een vereiste dal de SH&K zich
aktief blijft manifesteren, dat de krijgs~
macht dal merkt. Zichthaarheid, hij-
voorbeeld door aanwezig te zijn op open
dagen en voeling te houden met de
krijgsmachtonderdelen op alle niveaus is
belangrijk. Men moet voortdurend he-
seffen dat het belang van SH&K ook een
krijgsmachtbelang is. Tenslotte is het
vernis van de tolerantie dun en hoven-
dien is de integratie nog lang niet vol-
rooid. Dat kan ook niet; daarvoor is de
geschiedenis van homosexualileit ook
nog te kort en de maatschappelijke aan-
vaarding nog te gering.

Je spreekt uit eig:en ervaring?
Bij de debriefings na terugkeer van een
recente uitzending, bleek dat ~men" erg
geinteresseerd was naar mijn mogelijke
sexuele escapades en daarbii niet
schroomde mijn collega's daarover uit-
gebreid te bevragen, overigens zonder
daar ook met mij over te praten. Helaas
bleek er nil:ts sappigs te melden, maar
homoscxualileit vormt V{XlT sommige
mensen in onle organisatie blijkbaar nog
steed~ een onuitputtelijke bron van onge.
wenste interesse. Je zou het bijna betite-
len als "~.oyeurisme".

Kees Roza. Raadsman.
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Engeland heeft de laatste jaren, vooral dankzij de stemmige vertellingen van
J\1crchant en hun:, en de uitstekende verfilmingen van Janc Austen.romans,
zowel voor film als voor televisie. een traditie opgebouwd op het gebied van
de kostuumfilm. Joh" Madden sluit zich daar bij aan met Mrs. Brown, al-
weer zo'n karaktervolle, perfect afgewerkte en meeslepende ~cschicdenis.
die ditmaal een historische achtergrond heeft: de intense vriendschap die de
als streng en preuts bekend staande koningin Victoria jarenlang onderhield
met de Schot John Brown.

De Britse koningin Victoria was ooit de
machtigste vrouw ter wereld. MaJ.r als
in 1861 haar echtgenoot Alben overlijdt.
wordt zij overmand door verdriet. Haar
negen (!) kinderen bieden ha:H geen af-
leiding, l.e verwaarloost de staatsmken
en geeft zich volledig over aan de diepe
rouw waarin ze verkeert. Het hof loopt
op kOllscnvot'ten. De leden van het par-
lement beseffen dat het zo niet door kan
gaan, want hef volk krijgf de vorstin niet
meer te zien. Er moet iets geheuren ...
Dan herinnert de privé-secretaris van de
vorstin zich dat Koning Albert een grote
voorkeur had voor een van zijn jachtlei-
ders, Je stoere John Brown, afkomstig
uit de hooglanden '1<111 Schotland. Hij
laat de man ontbieden, om wellicht af en
toe een stukje met de diep depressieve
vorstin Tegaan rijden.
.\lisschien kan hij herinneringen terug-
rot'pen aan Je vele vrolijke vakanties die
Victoria en Albert op hun kasteel
Balmor:ll in Schotland doorbrachten.
De toegev.'ij'de Brown blijkt cr echter een
weinig om erdadige manier van optre-
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den op na te houden. Hij zegTdingen :lIs
mens. als er iemûnd eell beet;e frisse
IlIcht nodix heeft ben! If het ll/eI, waar
Victoria aanvankelijk heel erg omdaan
en verontwailfdigd over IS. ~1aar het
hlijkt wel een aanpak die werkt, W:lnt al
snel voelt ze zKh in de nabijheid van de-
ze frisse, ongecompliceerde man weer
mens worden. De ecrste keer d.lt l.e toe-
stemt in een rit te pa:lrd. ervaart Jonh
IIrown dat In meer dan een opzicht als
t'en petsoonlijke overwinning, want de
rest van het personeel heeft aanvankelijk
maar mocite met zijn autoritaire en on-
orthudoxe m:lIlier van doen. In de keu-
ken heeft hij al snd het heft in handen.
en ook de secft.taris liaIl de vorstin l.U:t
mee lede ogen aan hoc makkelijk Brown
terrein wÎnt bij Viccoria. ~taar de opzet
slaagt wel, want de koningin begint zich
weer in heT open haar te Vl'rtonen, en
krijgt weer imeresse voor de staatsza-
ken. \'I/e1 blijkt al snel, dat l,e John
Brown stceds vaker taadplcq~t, en dat
hij hegint uit te groeien tot haar pa-
s(lonlijke n~rtrouwelillg. (Brown heeft

jarenlang een daghoek bijgehouden van
lijn relatie met de vorstin, maar dat is na
zijn Jood verdwenen en nooit meer te-
ruggevonden ... )
Als de koningin heeft ontdekt dat het Ic-
\Tn nog veel te bil'Jen heeft, besluit ze
om op advies van Rrown tiiddijk af te
reizen naar Balmoral, ver weg van dc be-
slommeringen van de regering. ~1et haM
vertrouweling maakt ze lange rijtoeren,
ze picknicken in Je open lucht (op een
dag gadegeslagen door een groepje jour-
nalisten, duideliik hedoeld als voorlo-
pers van de huidigc papparazzi. Ze wor-
den door Brown \veggeschopt als hij
ontdekt waar ze zich hebhen verstopt).
~1aar opnieuw hegint het volk tc mor-
ren, want een treurende vorstin die zich
niet laat zien stemde hen onre\'feden,
n]J.ar een vrolijke moeder dcs vader-
lands die zich uitsluitend wijdt aan ver-
tier met een mindere, dat is ook niet de
hedoeling. Uiteindelijk \vordt de situatie
zo zorgelijk dat premier Disraeli naar
Schotland reist om John Brown te ver-
weken zijn vorstin voorzichtig op haar
plichten te wijzen. Zij ervaart dat als
verraad, omd.H [ohn Brown haar ooit
had heloofd dat fiij haar nooit terug wu
sturen naar Engehlnd, en ze wil hem ja-
ren nit'f zien. Toch komt ze, vlak voor
hij aflll longontsteking overlijdt, nog af-
scheid van hem nemen ...
Het fascinerende van Je film ligt in de
absolute geloofwaardigheid waarmee
het verhaal tot in de kleinste defails is
verteld. De personen zil'n stuk voor stuk
mensen van vlees en hoed, de lokaties,
aallkll'ding en omgangsvormen doen zo'
natuurlijk aan Jat ie het gevoel hebt dat
je door een spleet in het gorJijn, andet-
halve eeuw terug in Je tijd, kunt gade-
slaan hoc ht.t aan het Britse hof toeging.
Judi Dem:h, al jMenlang een van de
meest gerespecteerde toned- en tdevisie
actrices van Engeland, maakt grote kans
op een oscar-nominatie Iioor de schitte-
rende manier W:laror ze Je titelrol
speelt, en dl' SdlOt Jimmy Connolly, tot
dan toe uitsluitend hekend als komiek,
maakt van John Brown een innemende,
charismatische man die, ondanks de so-
ciale afstand tussen hemzelf en zijn vor-
stin, een imense, oprechte genegenheid
weet over te brengl'll. Voeg daarbij dc
prachtige lokaties en de minutÎeul,e ma-
nier waarop kleding en meubilering zijn
uitgekozen, en de Anglofiel beseft dat
het hier om een feest liall een film gaat!
Het verhaal werd dertig iaar eerder ook
vnfilmd, met Elisapeth Tavlor in de ti-
telrol. Je moer er niet aan dénkell ...

Leollore I'ûll Opzeei,md
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FELICE...FELICE

Peter Ddpellt. (onSerV,lIoT hij het
hlmlllu,eum in Amsterd'llll. i~ 1~1fook
l"lIlt',ht. Eerder m.ukte hij Lyri~ch
:siita,lt en Tht' Qllest. heide prodllktit:~
w,urin oud tilllJl11att'f1,ul l'l'n hooiJrol
~I'Cl'IJe. In Fc1i<':c.. ,Feli<,:c,.,haQ'nt hij de
rornanti~\.'ht: zo~kt()l"ht \';111 ('('11
h:llia,lllse fotogr;IJf n;ur Ijjn Jap;l!he
\'fOUW op oudo:, ingekleurdc f()[o'~ \an
J,lpan. I kt rt'sulta;l( is een sfeervolle,
nlt'lall<.:holll'kt, 'roaJ-m(l\"Il" door een
klln~tlll;ltig J,l pan \'3n e(,ll l'l'U\V geledell.
10h,ln Le\'~el\ Ict'rdt' J'IP;H1' voor zIJn
hoofdrol. 'maar hoefde gcen stap O\Tr de
grens lt' ICUI'Tl: de Jr,1m;\ti~ •...he ,á'ne~
werden allem;lal opgenomt:n in (;,CI1
Alll~tcnLlmst' ~lUdi{). Ik film opende dit
jaar hl'! 11llt'nl;uiOll;l;d FilmflO,tiv,11 \-an
Rotterdam.

ARTEMISIA

THE SWEET HEREAFTER

Do: lu!i'l,lllse schilderes Artl'misi,l
(;t'nrilc~l.'hl, dil" \',m 15'-)3 tot 1653 Itod-
de. st;L1t te hOl'" ;Ils ('en 1-,1Jldl" wo:il1lge
HOU\\Tn die 11<1,1111nuakte in de kUllst
Uil dlt' tijd, Doordat haaf v,H!cr Cl"n ge-
respect('('rd schildo:r was. krceg ze ;Il~
meisje toch tamelijk \eel mogelijkheden
om haar taklltte .omplooien. ,\har toen
I_l~op haar \"lltnt'nde jaar l'cn n'l~ltle
kreeg lllet de getrouwdt:' frt's<.:o-,\.'hildo:r
:\go~tino Tas~i kwam hl'!. 111ede door
t~l'dot'n vall dK'lclfdl' vader. tot l'en
re •...hlS!;l;lk, Ik fill1l I<; tb:udoor zO\\'l'1
;\rti~[it,k ;ll~ ~oó,I'11 een fr;I;!! tijdsheo:ld
gcworden. Vak'ntin,l Cer\'i speelt ccn
~chitterendo: titelrol, ondef regic van
,\plt'S ,\Inkt.

De Cll1:lt!t-St' fegisseur Atom Fgo);1Jl
hlOl't't met ,ijn moeilijk roegankl'lijke.
maar illtrigeTl~ndl' fiJm' (o.a. Spl\lking
Part~, The Adju'iler. E"mi •...;I) tot nu tOl'
t'en klein. lluar 'ielect pubht'k ,tt'vig ;un
zKh wetell te hindell. In I.iin nil'Uw'tl'
film, The Swcct Hercafter. l.irten llll'\:r
herkenbare t'k'lllenren d,m in zijn vorige
wcrk, I kt vcrh,ul ~peelt zich .lt in l'en
klein pb,ltSII' 111Hrit, Colul11hia, w,ur
kort geledell ~~n s<.:hoolbus I' \Trollge-
lukt. fhn ,uril'eert er l'en advol'aat die
do: ouders \';1!1 de ovcrll'den kmdnell
,1anhll,dt om te helpen bij het zoeh'll
11,1,Udt, schuldige. en hij een eventudt'
,1,ln\'f:l:1).; tot schade\'l'rgoeding. I,an;;-
I.aam wordt dlliddiik W;lt dl'ze m,lll Iw-
weegt: hij rouwt zelt ook, zij het op l'en
anJl'tl' 111<111ier.ZIJn do\.'htt'r dil' aan
drugs \'tr~L\;lt"d i~. blijkt ~ero-pmitil'f tt'
zlln. Hoewel Egoyan ;lall het ,lot /.ljn
film toch \\Ter een geheel on\'erw;l<..'ht('
wending gedt, blijft het geheel tot de
laatste ~e<':(lnde boeien. met in de b,lhte
rb;lh J<lJlkzlJ do: w('t'rg,llo/c rol \"l11lan
Ilolm als dl' r<lddoze ;ldn)c\;lt. Ik film.
geh;l'it'nd op een foman V;1l1 Ru,sell
Il:1nb. kreo:J..\in Call1lt'' tlto jurYPflls.

Het exurhit'lrlt hogt, hudgl'f dat llml.'~
CanKron nodig h;ld voor lIpl film
Titanic dreigt de ,],1I1lbchr Lll1gzanll'r-
hand af tI' leiden van het uiteindelijke rc-
,ultaat, zo kLugJc l'en columnisT in l'l'll

An1l'rik,lallS filmbLld. :\u is het Il<ltuUT-
lijk nid Iü vlTwollJnlijk d,lt t'<'tl bedreig
Llll 240 milJoell dolbr hed wat beroe-
ring Vl'roorz,l,lkr (dl' film I, d'lJrll1l'l' biJ-
voorheeld 25 maal/u duur als het s.:hip
lclf indertijd gekoq hn.ft), 1l\,1<lTIC kum
wel zil"tl W,Ut al J:lt gdJ ).:l~hlen'n is.
C,IIlll'rOll was, z();lls !o\'l,len IUOf hl'lT1
dom dl' jJ.fCIl heen, gebscinccrd door
hl,( dr.1I11<1d<n lid1 in de 1l,I..:!lt \',11114 op
15 ;lpril 1<)12 rl11dden (lP dl' (h.T,l,m at-
s~'l'l'ldt'. liet ah 'ullsÎnkahle' op"c1C\Tr-
dl~. luxe P,h'«lglefsschip Tir,mic riep [1;\-
melijk op ('('Il ij~berg l'n zonk hinno:n
dril' uur. \';111 do: 1320 IU~~Jgll'r~ el1 ';l()i
hl'n1;lnnil1g~ll'lkn OVCfo:o:fden er ~lo:d1t~
705 de r;lmp, C;ll1WrlJn liet lil dl' groot-
ste watl.rt,mk ter wereld. voor dl' kll~t
V;1Il .\1L'X1l.'O,een vril\\"d go:trou\\'e n:pli-
<':;1viln dt, Tit;lIIh,: nabouwo:n. til \'l'Tvol-
gens weçr linknl. :-\;l;lSt dl' Ill~torlsdll'
figuren introduceert hij wrJer ('('n ;1;\11-
tal fil"til'\T pn~oncn. en hij gehruikt Je
lotge\'alll'll \an dt, Titallit: llitCfmatl'
krUl' als lkcor roor l'en dridweks\"t'r-
houdll1g lU'iSen el'n aristocr;ltische jon-
g;nbme, lTn 'sewol1e' Jllllgo:n, en een ja-
loers<: \'erlootde, Et'1l knieval voor hl't
grott' puhliek n:lluurlijk. m:1,lT Je rollen
van dl' ,l!.dinTn wordl'll mee~ll'pend ge-
srt't'ld door I-:ato: \\,'insk.t en Leonardo
DiCarrio. die hn fyslt'k ook nog eens
It'fs..:hikkdijk lw,ur hehben gehild. En
wat menseliJk ge~proken edu onuitHler-
h;\;lr wa'i. \\"L'rd o\'t'rgt'IlOll1l'n dOOf dl'
nlOdl'nw «()l11rlltt"r-rt'chnil~k, Kortom, lt'
weet niet W;lt je zid.

TITANIC
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Oe discussies hij Defensie over "werving nieuwe stijl", na opschorting van
de opkomstplicht, hebben nog niet geleid tot een modern personeelsmanage-
ment, met inzet van alle management tuois die hiervoor tcgcnv~'oordig ten
dienste staan. Het leidde wel langs oude wegen naar oude middelen.
Hernieuwd falen gegarandeerd. Tcnvijl toch vakbeh .•.'ame managementbu-
reaus klaar staan met hun diensten voor intcrim.pcrsoncelsmanagcmcnt.
Nadat niet langer uit het onuitputtelijk reservoir van dienstplichtigen kon
worden geput, moest Defensie gaan werven in concurrentie met anderen op
de arbeidsmarkt. En dus dacht Defensie met weemoed aan het aloude, als
Hanrlcmmer olie beschouwde middel van kinderarbeid. Alleen zat het maat-
schappelijk draagvlak nog niet mee. Bovendien liepen cr al jarenlange on-
derhandelingen bij de Verenigde Naties over een aanvul1end protocol bij de
Verklaring van de Rechten van het Kind, om de minimumleeftijd voor rek-
rutering bij een krijgsmacht op I S jaar te stellen. Defensie morde recht uit de
buik en wist de ambtcnaren van Buitenlandse Zaken te overtuigen dat het
belang van hun personeelswerving uitsteeg hoven dat van de internationale
Rechten van het Kind. Er ontstond een vanuit Defensie geleide oppositie tc-
gen het aanvullend protocol. Brave, volgzame ambtenaren verdedigden met
verve het recht van Nederlandse kinderen om na de leerplichtige leeftijd elk
gewenst beroep te kiezen. En dus wierp de Nederlandse delegatie in Genève
zich op als verdediger van hct op geen enkele wet gebaseerde recht van kin-
deren op beroepskeuzcvrijheid, ook als ze militair zouden willen worden.
\Vaarop Nederland het voortouw in handen kreeg van een internationale
oppositie tegen het aanvullend protocol.

-~-

De schaamte voorbij
Uit de doos \"an Pandora stromen nog
steeds ide{'{'n om de personeelswerving
biJ Defensie op de oude voet voort te zet-
ten inplaats van nu echt de broodnodige
cultuuromslag naar een professionele
krijgsmacht Tl' maken. De mogclijkht'id
om dienstplichtigen als dwangaroeidcnd
voetvolk op hevel in te zetten is nu de-
finitief verkeken.

Als Stichting Erfgoed vvn:-.! trekken
wij ons het lot aan van ex-dienstplichti-
gen in :"Jederland. Wij zijn als partici-
pant in de Europese Raad van
Dienstplichtigen Organisaties (ECCO)
mede bezorgd om her 10[ van huidige en
toekomstige dit"nstplichtigen in landen
waar de dienstplicht nog heslag legt op
de goede jaren van veel jongeren,
Als zodanig was de Stichting Erfgoed
VVD~l op 20 november 1.1. mede-
organisator van de conferentie over kin-
dersoldaten in Den Haag, die zich on-
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duhhelzinnig uitsprak \'oor een mini-
mum rekruteringsleeftijd \'oor soldaten
van 18 jaar. Alsof de dU1velermee speel-
de, verwoordde twee dagen later
Tweede-Kamerlid Theo van den Doel
(VVD) de heimelijke \\'ens van Defensie
om jeugdigen vanaf 16 jaar in dit'nst re
nemen, Hiermee hielp Van den Doel
Defensie de schaamte voorhij" Dat die.
zelfde Van den Doel nog maar kort
daarvoor persoonlijk zijn sympathie aan
mij betuigde voor onze acties tegen mis-
hruik van kindersoldaten, kan ik hier-
mee niet rijmen, Niets is hlijkhaar zo ge-
makkelijk dan politit'ke munt slaan uit
andermans ideeën. Een grott"re klap in
het gezicht had hij ons niet kunnen ge-
ven,

Infantilisering van de
krijgsmacht is armoede
Verantwoord personee!sman'lgement
ga,lt verder dan werving en selectie. Het

gaat er ook om het eigen personeel bin-
nen te houden, Dat doe je niet met een
gedragscodt, op kinderachtige wijze crin
stampen, maM met fatsoenlijke arheids-
voorwaarden en -omstandigheden. Het
Defensie jasje is wat dit hetreft in lengte
èn breedte te krap.

:\"aJ.lt Van dl'n Doel werd nagepraat
door Defensiewoordvoerders van I'\,d{\
en CDA, schreef de hele Nederlandse
pers voor her gemak dat dit idee van
Nederlandse kindersoldaten up steun
zou kunnen rekenen van een kamer-
meerderheid. D66 Defensiew()ord-
voerder Jan Hockema was zo verstandig
eerst even nailr mijn mening te vragen en
daar vervolgens ook naar te handelen.

Alle pleitbezorgers van verlaging van de
minimumleeftijd voor rekrutering van
soldaten hehhen kenniS genomen van
ons. toch wijd en zijd uitgedragen,
standpul1t dat Nederland zich in de V;\l
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zou moeten verzenen tegen rekrutering
van kindersolJatcn en derhalve steun
zou moeten geven aan het aanvullend
protocol bij het Verdr:tg ~'an Je Rechten
van het Kind. Ik vraag mij daarom in ge-
moede af hoe al deze mensen het voor
hun geweten kunnen ycrantwoorJcn om
dir argument opzij te schuiven en te hlij-
ven pleiten yoor indienstlleming van 16-
jangen om de tekonkomingen van het
personeebmanagemcnt bij dt. l"cdcr-
bndse krijgsmacht te verdoezelen.

Het kinderhemd is nader dan
de wapenrok
Gcso.:hrokkcn door Je maatschappelijke
weerstand brak amper tWlT weken na
de onhegrijpelijke donderslag van Van
den Dod. her licht van Je regen hoog
door het firmament, tol'n de hewindslie-
den van Defcnsie, aan de vooravond van
hun begrotingshehandeling in de
Tweede Kamer, verklaarden in het idee

van Van dl"tl Doel geen brood te zien,
Hun belangrijkste argumentatie was
precil"~ OIIS argument van de signaal-
hlIKtie die van wat wij hier doen uitgaat
naar dc Derde Wereld. Juist daar is het
nog steeds bon ton is om hl"el jonge kin-
derl"Il in te 7.l"ttenvoor de strijd die vol-
wassenen daar onderling menen te mol"-
ten uitvechten.

Hoc zou T\:ederland met goed fatsoen te-
gen ontWIkkelingslanden kunnen zeggen
dat zij geen kindersold;nen mogen inzet-
ten als wij Zl"zelf al met 16 jaar hinnell-
halen? Dankzij de inspanningen van
Van den Doel en gelijkgestemde
Defensie-ambtenarl"n wuden wij inter-
nationaalcl"tl modderfiguur slaan!

De N('d('rtlnd~e kinderlokkers beTOog-
den ook nog d,u wij internationaal ge-
ûen niet uit de pas zouden l0l'l"n. omdat
wij militairen pas zullen uitzenden als ze
1S jaar zijn. Ondanks de aan de klomp

tOl'gekende kwaliteitscertificatie breekt
dc mijne nu toch. We zouden dus wèl
jonge kinderen inlijven bij dl" krijgs-
macht maar als her op daaJwerkeiijk
optrt;>Jl"n aankomt mogen ze niet mee-
docn, \'Vaarom dan deze kinderen voor
spek en bonen werven, als ze toch niet
mogen worden met;>geteld in Je opera-
tionele sterkte van Jl" Nederlandse
krijgsmacht? \'(-'am om dit laatste gaat
Ill"t toch in de el"rste ptlats als wij aan
onze NAVO-verplichtingen willl"n vol-
doen?

De jonge dood
Dcze week nog bevestigde het Instituut
voor ;.,.1aritiemc Historie (l':RC-
Handelsblad 19-12-1997) dat de
Nederlandsc Ddensie tijdens dl' Tweede
Werelduurlog in l':l,dl'flands-Indië kin-
dersoldaten vanaf 14 j,tar heeft ingezet
te~en de Japanners. Tegelijkertijd ver-
klaart ndcnsie dat her niet de bedoeling
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was U,lt zij in de frontlinie terecht zou-
den komen. Dat is dan een wrange
boodschap voor de kinderen die daar
toen zijn ~esneuveld. zoals Theo .\loria,
die met naam in dat anikcl wordt ge-
noemd en nier als zodanig wordt erkend
door Defensie. De Nederlandse oud-kin-
dersoldaat E. Fricke zegt terecht in zijn
pamfkt "De Verzwegen Geschicdcnis~
dat hiermee de Nederlandse leid•.•rs laten
zien daT zij "eerloos, trouweloos en ka-
rakterloos" zijn. Het onrct"ht uit die tijd
wordt heden ten dage geprolongeerd
door deze hetrokken kindersoldaten. nu
zij ondanks alles de pensioengerechtigde
[eeftijd hebbt'Il bereikt, hun pensioen-
rechten te onthouden O\'t'T de jaren dat
zij als kind hebben gediend. Dus nieTS
wijst erop dat :"ederland nu inCl'ns de
braafste van de klas zou zijn en hij het
uitbrt'kell van vijandelijkheden, inclusief
bij uitzending in VN-verhand, de rekru-
ten van onder de 18 nier in zou zenen in
de strijd, ook als zij nog in opleiding
zijn. Terecht zegt Fricke in de :'\RC dat
de Nederlandse regering nooit kan ga-
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randeren dar dit' jongens en mt'isjt's in
geval \'al1 nood nit't in de strijd worden
gegooId,

Handelingsbekwaam
~u deze sbg - voorlopig alth3ns - m
~ederland is gewonnen, gaat her erom
dat dt' minimumleeftijd van IR iaar \'oor
rekrutering bij een krijgsmacht (als be-
roeps èn als dienstplichtig) inrernatio-
naai als dé norm gaat gt'ldt'n. Daarna
volgt de uitvuering, maar zonder Juridi-
sche regels gebeurt er helemaal niets.
Het ziet cr nu echt naar uit dar de
~t'dt'rlalldse deleg:ltie in Gt'nève, waar
de onderhandelingen OH"r het aanvul-
lt'nd protocol op 2 februari 199N wt'er
heginnen, een verhoging van de mini-
mum rt'krutcringsleeftijd 7.al steunen,
waarbij het nog in 't midden hlijft of dit
17 (If 18 jaar wordt, Het laatste voor-
stel, waarvan ik heb gehoord, is dat een
formulering wordt gck07en dat kinde-
ren beneden de volwassen leeftijd niet
mogen worden gerekruteerd. Als ik zo

\Tij mag zijn, wil ik langs deze weg een
on:'rwt'ging meegeven, van dr. Ted vall
Baarda van Humanitamlll I.aw
Consultancy, aan de Nederlandst' Ull-
derhandelingsdclegatit'. Als 'volwassen'
wordt vervangen door 'handelingsbe-
kwaam' heb jt' in gt'vallen wa3r het ach-
reraf tot rechtsvervolging komt een ster-
kere juridische positie om her contract
met de minderjarige ongeldig re ];lten
verklaren en de 'werkgt'ver' (eventueel
de oorlogshirserlwarlord) te veroorde-
len, Vrijwel altijd zal dr volwassen leef-
tijd overeenkomc[1 met handelingsbe-
kwaamheid. Dus voor het heschermcn
van kinderen tegen (gedwongen) inzet in
de grwapcndt' strijd zal dit laatste geen
n,ldelige invloed hehben,

/ ,oe/Jas Oostcrbeek
Oprichter VV/),I..1
ril L'(J(Jrzitter
Stichting ErfKoed
V\'D,'.1.
(adres bi; de ",d,lctie
In'k<'tld
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\X'ic kent niet het verhaal over de keizer
die ûch door zijn kleermakers liep fop-
pen en zonder kleren de steilJ.T opging ter-
wijl hij dacht de mooiste kleren van de
wereld te dragen. NJ.UlUrJijk de mail was
ccrwchrig en blind vuur de wanhoop die
hij bij zijn onderd-lIIcn veroorzaakte, dus
dat hem een poets wcrd gebakken kon
men verwachten.
Zo ongeveer verging hl'[ Johan, die TlUM
een gewone jongen is, geen keizer. Op
een dag ZiT hij tegenover mij, omdat de
maaTschappelijk werker zick is en hij
toch zijn ei kwijt wil. Hij vertelt me Jat
hij lijdt Jan "ond(,Tspanning",
Ik vraag een bedje naar de bekende wcg,
wat hij dan precies voelt en doe ook
voorzichtig een poging de oorzaak van
zijn lijden bloot te leggen. Hij weet pre.
cies waardoor het komt:nJk doe de hele
d,tg niets. Helemaal niets!'"
"Mmmmm" knik ik begripvol.
"In het begin deed ik nog wel mijn hestn

~.

zegt Johan die een technische stilte tracht
te olllzeilt"ll, "en zocht ik naar kleine
klussen. En IIUzit ik ziek thuis en de dok.
ter heeft gezegd dat ik leuke dingen moet
gaan doen."
Ik Haag hoelang hij op deze tunetie zit.
;\log niet zo Lmg zegt hij, m;IM het zit in-
gewikkelder in elkaar dan dat ik 1111
waarschijnlijk denk. Voor deze functie
had hij een andere, een waarin het pro-
bleem zich ook al voordeed, maar toen
dacht hij nog dat het aan de tunctie lag en
trok hij de C"Onclusieom wel bij deze b,las
te blijven en alleen een andere tunctie te
nemen.
"Maar dat bleek niet zo te zijn?"
"Ja, in de nieuwe opleiding. voor hospik.
heb ik het erg naar mijn zin gehad, daar-
na is hl.t weer teruggekomen, dat zinloze,
dat piekeren over de Haag waar ik mee
bezig ben. En hoe ik dat aan mezelt moet
verkopen. En aan anderen. \'{'eet u wat
zo gek is raadsmalI, in de opleiding gn"C1l

ze je het gevoel mee dat het om heel be-
langrijke zaken gaat, d,lt je veranrwoor-
ding krijgt, enzovoort, maM In de prak-
tijk olijkt daar niets van terecht te ko-
men. Ihar kan ik helemaal niet tegen!'"
".\bar hoc doen de anderen het in deze
simatie, hebben die niet dezelfde proble-
men?"
"Klopt, ik weet dat niet goed. Ik zie er
menst"n tussen lopen die het niet uit-
maakt, maar ik weet ook van jongens die
er over lopen te denkt'n ciders te gaan
solliciteren ..,
"Het hangt er een heet je vanaf hoe je
thuis geoakken bent, is het niet?"
"1,1 misschien wet. Ik weet niet of het er
wat mee te maken heeft, maar ik wilde
van kinds af a,UI al militair worden. Heb
ik altijd geroepen, terwijl niemand van
mijn familie er heeft gewerkt. Heel gek.
,\lisschien hl,b ik het daarom ook zolang
voor me uit gl'schm'en. Ik wilde niet gelo-
ven dat ik een verkeerde keus had ge-
m,take. De arbeidsvoorwaardm spelen
natuurlijk ook een rol, een goeie baan en
min of meer voor het leven, wat wil men
nog ml'er, :\laar ondertussen werd ik wel
steeds IUStelOl.er, kree~ ik steeds meer
kleine klachten en is mijn vriendin zover
dat ze me de oren wast ml't mijn verhalen
over deze organisatie",
"Ik zou maar naar haar luisteren", zeg ik
met ogen die aangeven dat het toch ei.
genlijk allemaal wel duidelijk is.
"Hoe ga je nu verder? Je hent ziek thuis,
ziek van het werk. Er is ontgoocheling,
maar, naar ik h(xJp, toch ook een gevoel
van hevrijding?'.
"Jawel. Ik ben aan het solliciteren, wil
verpleegkundige worden. Toen ik mijn
stage lier in het Centraal ,\tilirair
Hospitaa voelde ik me goed op mijn
plek, daar wil ik na,lr terug. De dokter
probeert nu voor mij een stage te regden,
Ik weet niet hoe het zal gaan totdat ik er.
gem wordt aangenomen, maar ik zie wel.
Ik heb de stap gezet",
Ik kan \"OorJohan niet veel doen, Ik luis-
ter naar zijn verhaal en denk dat er met
hem niets aan de hand is. Hij reageert
heel natuurlijk op een onnatuurlijke situ-
atie. Ik heb wel zo mijn ideeën. Veel func-
ties zouden \vat meer moeten worden
aangekleed om het voor de mensen aan-
trekkelijk te maken. Het is nu zo dat men
in de opleiding een mooi maatpak krijgt
aangemeten. ,\laar gaat men cr mee naar
buiten, de praktijk in, stelt het niet veel
voor en is het alsof je er bloot hij staat,
dat roept bij menigeen schaamte op.
Zoals de keizer zich schaamde en woede
voelde naar zijn kleermakers.
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Toen de redactie van EGO mij vroeg om voor dit nummer een jazzbijdrage
te leveren, werd mij tegelijkertijd mec~cdcdd dat het Leitmotiv voor deze af-
levering "anders dan anderen" zou lIjn. Eerlijk gezegd was mijn eerste ge-
dachte dat dit weinig invloed op mijn stukje zou hebben, aangezien het er
met name in de jazz nadrukkelijk op aankomt anders dan anderen te zijn. In
fcÎ[c is dit inherent aan hel maken van jazzmuziek. Toch zijn cr ook in deze
zo uitgesproken individualistische kunstvorm mensen geweest die opvielen
door hun originele aanpak. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan grote ver-
nieuwers als Charlic ParkeT en Dizzy Gillespic, terwijl ook musici als Joho
Coltrane en Milcs Davis ccn grote impact hebben gehad. Veel minder be.
kend bij het grotc publiek is daarentegen de man die eind jaren vijftig plot4
seling op de scene verscheen en iedere jazzfan overrompelde met zijn op het
eerste gehoor zeer revolutionairc opvattingen. Ik heb het dan ovcr Eric
Dolphy en aan hem wil ik in dit artikel graag eens aandacht besteden.
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Altijd in de weer met toeters
en trommels
Eric Allan Dolphy Jr. werd op 20 juni
t 928 re Los Angeles geboren uir ouders
die van WestinJische afkomst waren. Al
heel jong toonde hij grote belangstelling
voor muziek, hetgeen ook Joor lljn ou-
ders werd gestimuleerd. Zijn moeder
nam hem bijv. altijd mee Ilaar de repeti-
ties van het kerkkoor waarvan zij deel
uitmaakte. Thuis was Eric altijd in de
weer met toeters en trommels. Pas op de
lagere school (Rosewood School) kreeg
hij voor het eerst een echt instrumem in
handen n1. een klarinet. Vanaf dat mo-
mem kregen zijn vriendjes hem nug
maar weinig te zien, wam hij studeerde
uren lang op lijn klarinet.
Op een gegeven moment zou zijn vader
",dfs een kleine studio naast her woon-
huis voor hem houwen waar hij onge-
stoord kun oefenen. Later zouden vele
muzikanten die L.A. aandeden deze
ruimte gebruiken om te repeteren.
Zodoende leerde Eric musici als Clifford
Brown, HarolJ I.and en .\1ax Roach
kennen.
Op z'n achtste zat hij al in de schooI-
hand en toen hij naar de Fosh.1YJunior
High Schoul ging, nam hij ook de hobo
ter hand. Hij hleek over een reusachtig
talem te beschikken en kreeg les van
toemertijd fameuze leraren als :'v1crlc
Johnston en Lloyd Reese die ook
Charlie Mingus onder hun hoede had-
den. Toen Eric dertien jaar oud was,
kreeg hij op een concours een oorkonde
uitgereikt vanwege zijn fantastische kla-
rinetspel. Tevens WOIl hij eeIl studie-
heurs \'oor de Universiteit van Zuid-
Califurnië.

Een verantwoorde nieuweling
Zijn ideaal was om in het Burbank
Symfonie Orkest te mogen spelen, maar
dat lukte niet omdat hij zwart was !
Daardoor werd Eric gedwongen een an-
dere muzikale richting te kiezen. Hij
vormde mer m{,desrudemen een orkestje
in de l.ouis Jnrdan-stijl en begon altsax
te spelen. Ze hadden regelmatig betaalde
schnabbels en van dat geld ging Eric stu~
deren aan het Los Angeles City College.
Daar maakte hij voor het eerst kennis
met de muziek van Charlie Parker, het-
geen zijn verdere muzikale leven ingrij-
pend zou veranderen. Intussen had Eric
in LA. en omgeving al een heet je naam
gemaakt en werd hij gevraagd voor de
band van Roy Porter. Omdat hij zo'n
prachtig geluid had en kon notenlezen
als een raaf werd hij gelijk maar tot
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lead-alt gebombardeerd. Een hele ver-
antwoording voor een nieuweling. Het
was met deze band Jat hij zijn eerste
plaatopname maakte. Verder was onze
mail zich ook gaan bezig houden met de
studie op fluit en bas-klarinet en vooral
op het laatstgenoemde insrrument zou
hij tOf groTe hoogte stijgen. Tot op de
dag van vandaag wordt Eric Dolphy op
deze heidens moeilijke toeter als de pri-
mus inter pares beschouwd. In 1950
moest Eric in militaire dienst. maar hij
kon zich gelukkig uitsluitend llIet mu-
ziek bezig houden. Na zijn afzwaaien in
1953 keerde hij terug naar Los Angeles,
vastbesloten om van de muziek definitief
zijn berot.p te maken. Dat lukte hem vrij
aardig en hij speelde met mensen als
Gerald Wilson, Buddy Collette en
George Urown. Intussen was Eric druk
hezig met het ontwikkelen van een eigen
stijl en in die context was een ontmoe-
ting met een andere vernieuwer, Ornene
Coleman, erg belangrijk V1lor hem. Ze
bleken over bepaalde aspecten van de
jazz dezelfde denkbeelden re hebben.
:-..taar renvijl Coleman zich volledig van
de akkoordenschema's zou afkeren,
bleef Eric Dolphy ze als een waardevol
uitgangspunt zien. Hij zou altijd tonaal
hlijven spelen alleen zag Etic de tonali-
teit als een rekbaar hegrip.

Eigen vernieuwende ideeën
De echte doorbraak kwam voor Eric in
het jaar 1958 toen hij bij drummer Chico
Hamilton ging werken. Dat was in die ja-
ren een progressieve groep zodat Dolphy
eindelijk zijn eigen vernieuwende ideeën
kon laten horen. Hij maakte met deze
formatie diverse platen waarop duidelijk
te horen is dat hij op z'n dertigsre een
zeer compleer musicus was geworden die
de muzikale gang van zaken waarschijn-
lijk ongewild volledig domineerde. De
band toerde door heel Amerika en deed

uiteraard ook her mekka van de jazz,
Ncw York, aan. Hier ontmoette Eric vele
gelijkgestemden en hij besloot in deze
stad te blijven. Het jaar 1960 zou voor
Eric zeer belangrijk worden. Niet alleen
maakte hij zijn eerste plaat onder eigen
naam, "Ounvard Bound", met musici als
Freddie Hubbard en Jaki Byard, maar hij
spedde ook nog op 17 andere alhums
mee! Eén daarvan was "Far Cry" waar-
op hij samenwerkte met de eveneens zeer
begaafde trompettist Booker Linie. De
beide heren komen tot grootse prestaries
en het leek er even op dat Eric zil'n muzi-
kale partner gevonden had. He aas zou
Booker Little al een jaar larer overlijden.
Intussen had Eric ook de kennismaking
hernieuwd met Charles ~lingus en
Dolphy's exuberante süjl bleek wonder-
wel te passen bij de fraaie composities
van Mingus. '\let deze band ging Eric
voor het eerst naar Europa waar de
groep o.a. op her festival van Antibes
speelde. Ook 1961 leek voor Eric aan-
vankelijk een redelijk druk jaar te wor-
den met vele opnamen en enkele concer-
ten. Vooral de coöperatie met arran-
geur/saxofonist Olîver Nelson leverde
een zeldzame jazzparel op. Het album
"The Blues AnJ The Abstract Truth"
mag rustig worden beschouwd als één
van de besre produktics uit de jazzge-
schiedenis.

Nieuwe ster op altsax
.\tidden 1961 werd de situatie voor Eric
echter duidelijk slechter. Hij had prak-
tisch geen werk meer en kon maar met
moeite het hoofd boven water houden.
Het was daarom bijna cynisch te noe-
men dat hij uitgerekend in die periode
door het beroemde jazzblad Down Beat
werd uitgeroepen tot de nieuwe ster op
altsax. Dolphy's reactie op het nieuws:
Betekent dat meer werk ? Hij besloot
naar Europa te gaan om concerten te ge-

ven in O.J.. Kopenhagen en Berlijn. Hij
speelde met lokale ritmesecties die vaak
grote moeite hadden om het niveau van
Dolphy alleen maar te benaderen maar
Eric was zo flexibel dat er soms toch
heel mooie muziek onrstond. Na zijn te-
rugkeer uit Europa ging hij naar San
Francisco waar hij zich aansloot bij de
groep van niemand minder dan lohn
Coltrane. De optredens van deze band
leidden in de V.S. tot heftige pro en con-
tra reacties. De twee grote vernieuwers
uit die periode samen in één formatie !
Hoc het ook zij , de groep had werk zat
en Dolphy speelde beter dan ooit tevo-
ren. Jammer is alleen d.tt van deze unie-
ke samenwerking niet zo erg veel op de
phlat is vastgelegd. We moeten het doen
met enkele opnamen die soms ook nog
van amateurtapes afkomstig zijn. De
hand ging ook nog naar Europa en had
overal veel succes. In maart 1962 verliet
Eric John Coltrane om weer op eigen be-
nen te gaan staan.
Aanvankelijk werkte hij vooral aan de
West Coast maar in september was hij
terug in Ne\\' York met een fantastische
nieuwe groep met Jaki Byard, Richard
Davis en J.C.~loses. Toch ging het hem
ook in die periode niet alrijd voor de
wind. Heel vaak werkte hij met ad hoc
formaries waarin zijn enorme capacitei-
ten niet tot hun recht kwamen en soms
was hij te vinden in Third Stream orkes-
ten waar men een synthese tussen jazz en
klassieke muziek tot stand probeerde te
brengen. Pas aan het eind van 1963
keerde het tij. Eric was dt,e1 gaan uitma-
ken van het Orchestra U.S.A. waaruit
weer een sextet geformeerd werd. Dit al-
les leverde al veel werk op. maar het
werd vooral artistiek nog beter toen zijn
oude Hiend Mingus hem vroeg voor een
nieuwe groep. Dolphy kon nu het werk
soms bijna niet meer aan, omdat hij ook
zijn eigen kwintet nog had, maar toch
moet her één van de gelukkigste perio-
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den uit '.iin leven zijn ge\\'cc~t. lier ocstc
bewijs d,I<lfVOOr \vordT geleverd doof
her feit dar hij in fehruari 1964 tIc plaat
maakt die als lijn allcrh('stl: wordt he-
so.:ho\lwd nl. "Om Tu Lunch-. ::'\aast
Dolphy horen wc trornpcnist Frl'dJic
IluhharJ. b.lssist l'n grootste vriend
Ri.:hard Ihvis. drumiller T un)' \X!illiams
en vihr,lfonist Hobbv Ilutehcrsoll. Doot
het gellruik van cc'u vibrafoon voelde
\)olphy Zich nog vrijer.

Grootmeester sterft tragisch
Er is vaak g1.7t"g.d&n de muzIek V,ITlEric
Dolphy veel Jlsson;mtcn bev.lt. maar
Eric Jacht J~wr zelf heel ;mdcfs ovcr. Hil
improVlsnTJc wel degelijk over akkoOT"
den nMM door zijn ollvoorstclh,lfe mu-
zikalit('ir hoorde hij veel meer mogelijk-
IwJen dan de doorsnee muzikant, Hl]
had ('eIJ totaalheeld in zIjn hoofd dat in
Zijn optiek perfect was en dat wist hij
door zijn fenonwnale instrunKntheheer-
sing tot klinken te brengel], Hij W,lS op
ZIJl1 drie hoofdlllStrumentl;'n (altsJx,
fluit en bas-klarint't) een absolute groot-
meester. Zijn STijl werd gekenmerkt
door enorm grote intervallen die hIj in
een razend tempo ,1,Hldkaar reeg. In het
voorjaar van 1964 ging hij met de
:\Iingus b;lnd weer n,ur Europa {'n op-
nieuw hleek dat :\1in~us'stukken
Dolphy als het W,H{' op het lijf gesdue-
ven waren. :\an het eind van Je tournee
verliet Enc dl;' grnep van .\lingus met het
doel zich voor ongeveer I:l'l1 jaar in
Europa te \"('Stigl:ll, Zoals zO\'eel
Amerikaanse musici vond hij het artis-
tiek{' cn raciale klinuat in de oud(, wc-
reld een verademing vngeleken met de
States. Ilij kon bij ("en oudc legervriend
in Parijs logeren cn van daaruit Europa
bespelen. Zodoende was hij op 2 luni in
Hih'ersu1l1 0111 daar voor de V.lra een
opn,lme te IllJh'n die LIter onJcr de titel
"Last Date" op de markt ZOII verso;hi,-
nell. Dl' s,lmenwcrking lTlet hiisha ~kl1-
gelberg. Jacques S<.:hols ('n Han lknnlllk
beviel Eno; zo goed dat cr gelijk plannen
voor ,Indere projecten werdcn gem,lakt.
liet zou cr ('chter mct meer van komen.
ETJCDolrh)' ging tcrug naar Parijs voor
enkele cluh-dates ma;lr voeldl' zich plot-
seling lwroerd wordl'n. I lij had een H'r-
schrikkelijke b("hllcftl: .lan zoetigheden
en bestdd(~ soms grote porties roomijs,
Fr \\Trd een dokter bijgehaald lll,l,lr dit
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Fransc genie slaagdc er niet in de enig
juiste diagnosc (diabetcs) te stellell Cll
liet Eric rustig ,drt'Î/.en naar Berlijn WJar
hl) d(, 0pl:nÎng \'an een nicuwe dub. The
T.\I1gent. muzikaal zou opluistercn.
[helT ging het de tweed(" avond echt
!!.ocd fout. want Fric z,lkte in elkaar en
werd sllt~l nau I:ell ziekenhuis gchra..:hr.
De artsl:n daar daduell mct ecn drugs-
versLJafde te mak('n n' hebben en dedell
verder lllt'ts a,lIl h1:ll1. Fric was immns
('en zwarte j<lz.zmtlz.ikam ! Enc raakt<" in
comJ en stierf op 29 jlllll, Dl;' dokters
van het AchenhJ..:h Hospitaal ~a\"en la-
ter ccn \"nklaTlng uit waarin zij meedeel-
den dat Fril' ])olphv suikerpatil'nt W,lS
geweest en als gevolg da,lT~'an ,1;U~.een
hartaanvJI was ovrrle~lI:n. ten "hnlpn-
te" vaststelling, fIl,l<lr voor Erio; was het
heLus te laat. Zo kwam cr dus l'en ('indè
,l,m IKt le\'cl1 van één VJll (11:bestel:Tl
cle,lIlste muzikanten uit de geschil:denis
van de jJ71.. want Eric Dolphv had altijd
als een asceet gdcefd. nooit drugs ge-
bruikt I:n nooit gedronken. Hij was al-
tijd uitsluitend m('t Z.IJIlllluzil;'k bezig ge-
WCl:st en stond eigenlijk nog maar aJIl
het hegin \'an zijn carrit're, (;e1ukkig Lut
lllj l't'n uiq':l-breide muzihlle erfenis na.
hetgl'en des te verwondnliJk('r IS W,1I1-
m'n Illell bedenkt Jat hij in feitl: slechts
Zl;'Sjaar (195S-I<J64) edH hedt kllllll('n
s<.:hitt('T("n! HOI: I:r lil de jal.lwereld op dc
dood vall de uitcrst heminnelijke. hoog-
hegaafdc Dolphy werd gereagn'Td. bat

(
\

zich het best weergl:vell door het s[ate-
ml:llt 1',111eeTl zeer geschokte Charles
,\Iingus: Eric Dolphy was een heilige, in
ieder opzkht, nier alll:l:l1 lil lijn spel.

TlJeo Cnree

OPLOSSING CRYPTOGRAM
Horizontaal
1 regeren, 6 kruiser, 7 sas. 8 odeur,
10 luitenant. 11 sleelpan, 15 adam,
16 koe, 18 spreken, 19 aangeven

Verticaal
1 riks, 2 gauwdieven, 3 ras, 4 nors,
5 wissels, 9 uittrappen, 12 pakje,
13 neen, 14 pap, 17 mede

OPLOSSING ANAGRAM
Horizon/aai
1 veeboer, oopslaan, 7 oir. 8 genot
10 essenhout, 15 luwe, 16 era,
18 agenten. 19 monteren

Verticaal
1 voor, 2 ekslernest, 3 oma. 4 rand.
5 voorzet, 9 ossenwagen, t2 edele,
13 stal, 14 ale. 17 anne

OPLOSSING kRUISWOORDRAADSEL
Horizon/aal
1 keuring. 6 interen. 7 pop, 8 leger,
10 evenement, 11 opperman, 15 mier.
16 lik, 18 niemand, 19 afgemeld

Vet1Îcaal
1 knip, 2 uitrekenen, 3 iel, 4 gans.
5 opperen. 9 verpleging. 12 malen,
14oma,17imam
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nummer waarmee Van Dik Hout 1.'11
lierman Brood gezamenlijk een hit
s<:oorden, werd opnieuw opgenomen.
De spanning ('n melancholie van de ori-
ginele single bleven gelukkig behouden.
En ook de afsluiter 'Zenderruis en test-
beeld' is een hoogrepullC; een dromerig
nummer met een bijna hypnotiserend,
instrumentaal uittro.
HOe/l/el de mel.l1Ichofie er wel in zit.
l'iJld ik toch d,lt een positief gelloeI het
album (werheerst, zegt zanger '\'1artin
Buitenhuis. Toen we met de opnamen
bezig waren I'oefden we ons allemaal
ook erg Moed. Het was een fel/ke tijd,
omdat l()f!eindeliik weer in alle mst sa.
meI/ 'lil/ziek kondcn makcn. \.Vehadden

Alles wat goed is komt sncl, zo luidt een bekend gezegde uit de muzickbusi-
ncss. De uit Den Helder afkomstige popgroep Van Dik Hout is daarvan ccn
uitstekende voorbeeld: nog maar vier jaar geleden staken de eerste geruchten
de kop op dat een stel jonge helden ccn buitengewoon fanatieke schare fans
om zich heen had verzameld. En dat ",Îeh bij de optredens uitbundige tafere-
len afspeelden.
Kort daarop tekende de groep bij ccn bescheiden label (Bananas Records) en
debuteerde in 1994 met een titdloos album. De eerste single 'Stil in mij'
' •...erd al direct een dikke hit, \••..aama onmiddellijk de overstap volgde naar
een grote maatschappij (Columbia). Tussen de tientallen optredens door
konden de bandleden thuis hun eerste gouden platen aan de muur spijkeren.
Inmiddels is Van Dik Hout toe aan haar derde cd: Kopstoot van een vlinder.
Op dit begin november verschenen album blijkt de groeF tekstueel, muzi-
kaal en productioneel een stuk gegroeid. De plaat is voora dynamischer dan
de n ••..ee voorgangers.
Verlangen
Zanger .\!anin HUltenhulS en glt.HJst
Sandro Assorgia tekenden 0pllleuw
voor het overgrote deel van de t .•••.aalf
<:omposities. Ze schreven als \'anouds
songs vol verlangen, wanhoop en wee-
moed, maar de poëzie heeft zich ver-
diept, is volwassmer ge\vorden. Luister
bijvoorheeld maar eens naar 'Film van 1
se<:onde', waarin binnen drie minuten
een heel verhaal verteld wordt in een
prachtige literaire teksL
Zoals gezegd, de muziek is afwisselender
dan voorheen. Her openingsnummer
'Het nieuwe spel' is bijvoorbeeld een sle-
pende rocker, waarin Buitenhuis lekker
melan<:holiek de toon zeL 'Pijn', een

deze keer alle vrijheid om onze gang te
gaan.
Dat was in het verleden natuurlijk wel
anders. Als beginnend groepje heh je
nou l'enmaal nog niet zoveel te vertellen.
De huidige status van Van Dik Hout
dwingt echter respect af, ook bij de pla-
ten bonzen in Hilversum.

Etappes
Het succes kwam weliswaar snel, maar
volgens .\1artin Buitenhuis to..:h in etap-
pes. Door jaarlijks Jlleer dan honderd
keer op re treden houwde Van Dik Hout
haar fanhasis steeds verder uit. Het
Haarlemse Bevrijdingspop in 1994 was
de eerste kennismaking met het 'grote
puhliek', maar het optreden op Pinkpop
'95 betekende pas echt de doorbraak als
live-hand.
De daarop volgende jaren zou 5 mei
een historische dag worden voor de
vijf bandleden: in 1995 werden op die
ene dag de festivals in Groningen,
Leeuwarden en Z\volle aangedaan, een
jaar later stond dl' hand in Amsterdam,
Rotterdam en Ilaarlem, en afgelopen
hevrijdingsdag vloog Van Dik Hout per
helicopter van Groningen naar Assen,
Roermond en Wageningen.
Door het vele spelen raakt de groep
steeds hechter en consistenter. Buiten-
huis: De eerste /,/aat was een verzame-

ling songs die we door de ja-
ren heen hadden o/Jge-
bOl/wd. De o/Jv(){ger was
een erg directe pl,Jat. \'('e
speelden /leef, muzikaal
groeiden we enorm. Die
plaat was daan1an een weer-
slag. Maar 'Kopstoot van
eell vlinder' is denk ik de eer-
lijkste plaat die we hebben
gemaakt. We zijn !'o/fedig
vrijgelaten en konden daar-
door. precies otmemen wat
we wtlden.
De vorige albums werden
beide geprodu<:eerd door de
band zelf. Deze keer zat een
externe producer achter de
knoppl'n: 11îchel SchOOlS.
Om ook geografisch emge
afstand te scheppe/l werdeli
de nieuwe songs op 48 spo-
ren opgenomen in de
Bmsselse ICP Studio. Het
werkt goed om ill eell alldere
omgnJi/lg te zijn. Dan pas
kun ie !JOI/edig fris tegen de
dingen aankiiken.

Martin Groeneu.!Old
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Iedereen kijkt wel eens naar The X-files, waarin de F.ll.1. a~cntcn Fox
Mulder en Dana Scully rondspcurnculcn met ccn dikke BMW onder de
kom en een telefoon op zak .. Maar waar de belevenissen van ~luldcr en
Scull}' beperkt blijven tOl fictie, daar speurt onze eigen, Nederlandse versie
van Fox Mulder, Thco Pa ijmans. verder in ccn werkelijkheid die fantasti-
scher en meer bizar is dan welke geromantiseerde tv-serie dan ook.
A! met al reden genoeg om dele mysterie-man eens te gaan interviewen. Ik
tref hem aan in ccn klein appartement, propvol met boeken en vreemde ob-
jecten, gezeten achter zijn computer waarmee hij via internet correspondeert
met andere onderzoekers van over de hele wereld. Hij drinkt een glas "Thc
Uhimatc' Schotse whiskcy en leunt op zijn gemak achterover in een bureau-
stoel.

Antwoorden
Iledt hij inmiddels de antwoorden ge-
vonden of is er nog steeds sprake van die
verwondering die hij als klein jongetje al
voelde? Nee, ik heb de alltwoorden nog
niet geL'onden, liet als de meest serieuze
ufo-onderzoekers geef ik toe dat het heel
moeili;k is om antwoorden re L,jllden en
we kif/men dan uuk niets anders doen
dali onze inspallningen s,lmell1JrclIgen,
De studie /fall het ufo-fenomeen is pas

50 iaar oud. zogenaamde ufologen
die 1Jt'wercn dat ze de
alltwoorden gevOtJ-
den hebben zi;n ge-
WOOI/ leugel/aars of
verdwaasden. Je ZOlI
dus kUIIIJell zeggen

dat ik nog steeds wel
L'erwonderinK voel. Soms

voel ik me net eell detective,
elk antwoord liat ik vind, roept

alleen maar meer I'raagtekens op.
Er wordt wel eens beweerd dat de ufolo-
gie nog lan~ geen wetenschappelijke dis-
cipline is. Daarmee is hij het ten dele
eens. 80% van alle IIfologen is niet we-
tenschappeliik geschoold of op die ma-
lIier bezig. Bfwendien kan iedereen op
zondag Cell Jlfo-stllkie lezen elJ zichzelf
op maandag uitroepen tot ufoloog. De
meest sCllsatiebelliste figuren kri;gelJ
vertlfllgellS de meeste aandacht van de
medi,l. Eerst moeten we maar eens zien
te komen rut eell onderzoeksmethode.
,\<faarufologie is wel lIa/lllit de wetcn-

,-

-

BMW' onder de kunt en em knap/,e col-
lega aall m'/I zi;. };n eell zaktelefoon heb
ik ook al niet.
Pa ijmans heeft het ufo-mysterie in kaart
gebracht in zijn boek 'Kosmisch net-
werk' dat m'eral in Je boekhandels ligt.
In de inleiding van zijn boek kunnen we
lezen: "Een ochtend in de jaren
zeventig. Ik zat in de derde
klas van de lagere school.
De leraar kwam binnen,
Greep naar een krijtje
en tekende op her
schoolbord een
\'ierkantig man-
netje met een
rugzak waaruit
een antenne stak.
'Wat is dit?' vroeg
hij. Wij, wereldwij-
ze derdeklassers van de lagere school,
wisten het antwoord wel. 'Een astro-
naut!' riepen wij Jan ook in koor. 'Ja,
maar wat als deze tekening nou een
10.000 jaar oude gronekening is?' was
zijn \vonderlijke vraag. Het was duide-
lijk, de goede man had een hoek over het
ufo-fenomeen gelezen en was daarvan
danig onder de indruk geraakt. Het ge-
voel van verwondering over die para-
doxale krijtkrabbel is me altiid bijgeble-
ven. "

Zodra het woord 'X-files' valt, begint
Paijmam al te grinniken. Ik kl.,k lIatuur-
liik 1l'C1 alti;d. Bi; ldagell is het ook echt
interessalll. Het is IlatJfllr/iik allemaal
verzonnen en IJet heeft derhah'e weinig
tt' maken met waar ik me mee bezig-
houd. Ik bedoel maar; ik loop niet rond
in een dure regen;as, met een dikke
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schap te hell<lderen. Feit is dat er wel de-
gelijk ll/elenschapfJcrs mee bezig zijn. Ze
hallge" dat alleen niet aan de grote klok.
Zij kUl/lllm bijvoorbeeld bodemmon-
sters /Iemen van de plek wadT een ufo
geland is CII kI/lillen dan een laboratori-
wil-onderzoek doen. /11 deze {<lse klln-
nen WI! alleen nog maar af/es I'CTzameien
en vooral niks (werboord gooien wallt je
weet nog niet /f'at je hebt, of waar het la-
ter goed I'oor IS.

Ufoloog
"-laar vindt l'ai1"mans zich-
zelf dan nou we of niet
een ufoloog? Zijn
woning ziet er in
ieder geval indruk4
wekkend uit, zoals
je wel zou VCT-

wachten dat het _
hok van een ufo-de-
tective cr uit ziet. Op een
kast staart een levemgrutc plastic kop
van een grijze alien je met uitpuilende
ogen aan. In de keuken hangt een Ie.
vensgrote poster van alweer een ruimte-
wezen. Gewone boeken tref je in zijn
overvolle boekenkasten niet aan. Ze
gaan allemaal wel over een of ander bi-
zar of fantastisch onderwerp. Je l.OU zeg-
gen dat Paijmans geen moeite moet heb-
ben met het beantwoorden van deze
vraag. Toch kijkt hij bedenkelijk en
neemt hij even de tijd voordat hij ant-
woordt. Ik heb moeite met het woord,
ik noem mezelf liever ufo-onderzoeker
en met mijn eigen specialisatie.
Daarhij laat hij weten dat d.lt niet voor
altijd zo hoeft te zijn, want: Op een ge-
geven moment kom je ot) een breekpunt.
Al je tijd spendeer je am: het onderzoek,
je ademt en slaapt al/een nog maar die
weird shit maar je komt er niet achter
wat het is. Da/l komt er een keer een
breekpunt. Het heeft te maken met je-

zelf. Bell je in staat om met dit. telcur-
stellil'K verd('T te gaan of ervaar ;e dat
'llist als een ('errijking? Heb je /lIat ge-
womu!II of juist l'er!oren? Maar er is /log
hoop. I::r is lntemet, serieuu mensen
kl/nnen elkaar opzoeken, je ku1/f sensa-
tieverhalen vermijden en wie weet komt
ooit 1tag eens iemalld achter het geheim
pan het IIfo-fenomeen. BOI'endiell schrijf
ik (Jok Ol'er amlere mysterieuze dingen.
In miJlI boek dat deze maand in

Amerika uitkomt, ga ik hijvoorbeeld
in op het lel'en va/l een geheim-

zinnige uitvinder uit
de I/orige eeuw.

Ruimteras
\'i/at volgens
Paijmans wèl te

bestuderen valt
naast het ufo-fenomeen,

is de mens. Want stel dat ufo's
toch een of ander ruimteras vertegen-
woordigen: Als dat zo is dan kunnen wij
daarpan twee dingen leren; Hoe kijken
wij tegen het universum aa/l e/l wie zijn
wij? En als cr werke/i;k sprake is van
cel: andere intelligentie dan valt daarvan
ook nog heel wat te leren. En dan heeft
het ufo-fenomeen ook waarde voor de
moderne wetenschap en technologie,
meent Pa ijmans: Wat het ook is, welk
fenomeen is zo krachtig om zich zo
schijnbaar willekeurig, op we/ke plaats
dan ook, te kunnen mani(esterClt, iets te
doen met de waarneming van dl' men-
sen, nog sneller te vliegen dan een F16-
straaljager, zoals in de IIfo-golf van
1989-90 luwen België. De Bergiuhe
luchtmachtcommandant gaf radarbed-
den vri; waarin de speedometer uitsloeg
tot 999 dus àls er levende wezens in die
IIfo hebben gezeten dan moeten die 1/0/.
gens onze maatstaven tot moes zi;lI ge-
plet, Het kan meer dan wij. we kunnen
er dlls I/all leren.

Ufo-ontvoeringen
Wie ziin hock ~c1ezen heeft. ontkomt
niet aan een huivering zo nu en dan.
Nietsvennoedendt, mensen die opeens
oog in oog staan met grote lichtgevcnde
objecten, Auto's die midden in de nacht
op een verlaten landweg worden gecon-
fronteerd met een kudde aliens.
Vreemde verhalen over geheime dien-
sten van regeringen die ooggetuigen het
leven zuur maken. En als klap op de
vuurpijl houden de ufo's cr een heel
nieuwe sport op na: het ijskoud ontvoe-
ren van mensen. Maar heeft Pa ijmans
zelf \vel eens zo'n ijselijke ontmoeting
gehad? Is hij zelf een keertje aan hoord
van een ufo meegenomen? Ook daar-
over doet hij nuchter. Zwaaiend met
zijn glas vertelt hij omstandig dat hii zelf
niet zo'n ervaring heeft gehad. Nog niet,
moet ik misschien zeggen, want je weet
maar nooit. Het kan mij UI'erkome1/, het
kan jOti overkomen, meent hij.
En hoe zit het dan met al die mensen die
zeggen dat ze door ufo's ontvoerd zijn,
moeten we daar waarde aan hechten?
Paijmans fronst zijn zware wenkbrau-
wen en reageert voorzichtig: Ik sta scep-
tisch ten opzichte I/an het Itfo-m:woe-
ringslIerhaai want er zij1/ zoveel verha-
len en de !lewijs/ast is zo miniem. Aan de
andere kam zijn de erl/aringen l'oor de
ontl'oerde gewoon waar. Ik weet er nog
te weiltig van en schort mijn oordeel dlls
voorlopig op. Ik blijf de verhalen nauw-
lettend elI objectief volgen.

Radioprogramma
Sinds een half jaar kan Nederland de
misschien wel enige echte Hollandse vcr-
sie van Fox Mulder in levende lijve ho-
ren, op zijn radiopro~ramma bij Talk
Radio. Zijn programma heet toepasse-
lijk 'Dossier X' en is elke zondag van
14.00 uur tot 17.00 uur op 1395 AM te
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vloed van de X-~i1es is geweest. Ach,
er tijl/ al heel veel van dit soort series
geweest, bijvoor/Jeeld TIJe Outer Limits
en The Twilight Zone. De kijkers

/Vorden grotendeels l'ermaakt en
slechts eCII klein deel gaat

dieper en eindigt net als
ik; als een nutcase, met
eell huis t'ol boeken elI
eell d/lbbele koeienkop
aan de muur, IIklJr dat
/Vas al zo lang l'oordat
de X-Files op tt' kwam.

halen Jus. AlenselI horen dat ze niet al-
leell staall ill hun ervaring. Het is be-
langrijk om mensen goede infomwtie te
verschaffeIl. De werkelijkheid is
veel t'reemder dan de wild-
ste fantasieën.
Over werkelijkheid
gesproken. Wie
rondkijkt in
het raritei-
tenkabinet
dat zijn
woning is,
vraagt zich
natuurlijk
af wat de in-

beluisteren. Ikhalve het ufo-fenomeen
behandelt hij daarin ook vele andere
mysterieuze zaken. Trouwe luisteraars
zullen hebben opgemerkt dat er een uur
is hijgekomen, er valt Jan ook niet aan
te tornen dat er voldoende belangstel-
ling is. !>.lerkt hil" dat er nog veel interes-
se Îs voor het u o-fenomccn of gaar het
toch voornamelijk over andere onder-
werpen? In Dossicf-X behandelt
Paijmans immers ook paranormale ver-
schijnselen, het wel of niet bestaan van
Atlantis, spookverschijningen en andere

raadsels.

Wordt het
soms stiller in
de hoek van het
ufo-gebt:uren?
Hij vindt dat moeilijk te zeg-
gen. \Ve kunnen beter spreken /fan pe-
riodieke belangstel/ing. Er is 24 /lUT per
dag een constante stroom L'JIl informa-
tie en zolang de grote IIfo-lal/ding uit-
blijft is er genoeg dIlder nieuws. In sep-
temfJer komt er een niellw boek van me
uit en dat is n,ltlff/r/ijk ook a!leen maar
mogelijk omdat er belangstelling is.
Toch wcl een beetje trots kijkend neemt
hij nog een lekkere slok van zijn single
malt en laat zijn blik even liefkozend
over lijn hoeken glijden. Door mijn
radioprogramma komen ook meer t'er-
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is jarenlang ook als filmland heel be-
langrijk geweest dankzij Visconti en
Fellini. Opvolgers van dit kaliher heb-
ben zich nog niet echt aangediend. In
Spanje, het land dat Luis Bunuel voort-
hracht en later Carlos Saura, lijkt de ei-
genzinnige Pedro Almudovar de fakkel
over te nemen, al onderscheidt hij zich
wel met et'n totaal ander type films dan
7.ijn illustere landgenoten. De Nieuw
Zeelandse Jane Campion verbijsterde
het filmminnend publiek met krachtige
produkties als An Angel at !\.ly Table en
The Pianu, en schaarde zich onmÎddei-
lijk in de ril-en der zeer groten. Engeland
bt'ginr de aatste jaren ook weer hele-
maal mee te tellen dankzij mensen als
rvtike Leigh en Ken Loach, die vooral la-
tt'n zien hoe boeiend 'gewune mensen'
kunnen zijn, precies wals de Italiaanse
neo-realisten als De Siça en De Santis
dat in de jaren veertig en vijftig al dt'den.
Danny Hoyle deelt zeker uuk in die eer
met zijn baldadige maar uverrompelen-
de film Trainspotting. In Amerika is het
de nog Jonge Quentin Tarantinu, die
met gruwelijke, maar tegelijk hilarische
films als Reservoir Dugs en Pulp Fiction
een nieuwe periode lijkt lil de luidt'n.
Steven Spielberg had zich al veel eerder
onderscheiden als een uniek talent \'an
de Amerikaanst' cinema via Jaws, LT.
en, later, The Color Purple en Schindlers
List, Ook Woody Allen is, zij het met
een totaal ander oeuvre, een van de up-
vallendste filmmakers van Amerika.
.'v[et zijn meestal kleinschalige, zeer per-
suonlijke films (Manhattan, Annlt' Hall,
Crimes and Misdemeanors) weet hij nog
altijd met succes op te buksen tegen de
overkill aan steeds grotere en imposan-
tere spektakelfilms die er de laatste jaren
op het publiek worden losgelaten. David
Lynch hceft met zijn exclusieve, vaak
huiveringwekkende films (Blue Velvet,
Wild at Heart) eveneens een heel eigen
terrein afgebakend. Uit China was het
vooral Zhang Yimou, die het Westen
imponeerde met zijn oogstrelende dra-
ma's (Judou, Raise The Red Lantern).
Tot voor kort ~peclde zijn toenmalige
beeldschone vriendin Gong Li altijd in
lijn films, en \verd daarmee in feite het
gezicht van China.
In ons eigen land beschikken \ve ook
over een aantal exdusie\.e talenten die
gelukkig de waardering krijgen die ze
verdienen, Zo werd Alex van Warmer-
dam (Abel, De Noorderlingen, De Jurk)
vanaf het begin onder prijzen bedolven,
en wist .\Iarlcen Gorris het met Antonia
zelfs tot een nscar te brengen. Theo Van
Gogh maakte met o.a. Terug naar
Oegstgeest en Blind Date veel indruk:

noemd worden, maar dat de schrijvers
vrijwel altijd bij het grote publiek volko-
men onbekend hlijven. Ik zal me daarom
ook heperken tot de regisseurs, met de
vermdding dat de hesre acteur of regÎs-
seur van een slecht script nog geen goede
film kan maken, dus dat het script ge.
heel ten onrechte altijd volledig onder-
belicht blijft.
[n Amerika heeft een man als Orson
Welles op generaties filmliefhebbers een
onuitwishare indruk gemaakt. Welles
was een duizendpoot: behalve beroemde
films als Citizen Kane waarin hij zelf
ook de hoofdrol speelde, maakte hij
naam als radio-pionier. Eenzelfde faam
verwierf de Britse regisseur Alfred
Hitchwck, wiens thrillers vrijwel alle-
maal de status van klassieker hehhen
venvorven, met Psycho, Gashght, Rear
\'<'indow en The Birds als hoogtepunten.
Robert Alrman, John Iluston, wijlen
John Cassavetes, Howard Hawks en
Billy \X'ilder hehben op de Amerikaanse
cinema ook een duidelijk stempel ge-
drukt, tenvijl in Frankrijk de nouvelle
vague em nieuw tijdperk inluidde met
regisseurs als Claude Chahrol, Francois
Truffaut en Jean-Luc Godard. Zweden
werd hij filmliefhehbers over de hele
werdd voor altijd geidentificeerd met de
beklemmende maar betoverendt. dra-
ma's van Ingmar Ber~man, en Duitsland
was het land waar Rainer Wemer
Fasshinder in 7.ijn kurte, turhulente le-
ven op eenzame hoogte kwam te staan,
al blijft Wim Wendcrs ook intrigerende,
onalledaag~e produktics afleveren. Italie

Laten we \'ooropsrdlen dat wie zijn
leven ,Mil Je Kunst wijdt, per <lcfinitie al
anders dan anderen is. Je weet vrijwel
zeker dat je een bestaan kiest vol teleur-
STellingen en armoede, want in elke
discipline is cr aan Je top ITIJ:lT plaats
vour heel weinigen. Wie als heginnende
starlet een te verwaarlo7.en rollcrje mag
spelen in cm B-film, heeft zich waar-
schijnlijk dan al onderscheiden op
school, is bij de audities iets vasthouden-
der of brutaler geweesT, kortom is al
anders dan anderen gebleken. En wie
zich in een enorme industrie ,lIs het film-
bedrijf echt weet te onderscheiden, heeft
sowieso iets bijzonders te bieden. Een
overzicht geven van deze primi inter
pares is in feite natuurlijk niet te do('o.
want honderd jaar film heeft wereldwijd
lO verschrikkelijk veel makers en pro-
dukties opgeleverd, dat V(lor dit verhaal
hen:dfde geldt als voor mijn vorige
twee: éC:.n naam noemen hetekem er
honderden, Ill'e duizenden weglaten. Als
u dat in uw achterhoofd houdt, kuilt u
uit deze vrij willekeurige lijst wellicht
wch wat namen of titels oppikken die
uw nieuwsgierigheid prikkelen.

Regisseurs
Vanzdfsprekend begint elke film met
het verhaal dat er verteld moet worden,
maar een van de grote onrechtvaardig-
hedeJl in dne bedrijfstak ligt in het feit
dat de sterrt'n met de meeste eer gaan
strijken, dat de regisseurs bij heroemde
produkties meestal ook nog wel ge-
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vriend en vijand TlIoest erkennen dat er
in zijn onevenwichtige produkties bril-
jante momenten \"oorbvamen. Jos Stel-
ling verdient alleen al voor De
Wisselwachter een plekje op deze pagi-
na. Voor Paul Ver hoeven en Jan de Bont
werd Nederland te klein: z.Îjvertrokken
naar Hollpvood en hehben daar veel
succes, wat op zichzelf al iets heel onge-
woons is natuurlijk.

Acteurs
Bijzondere acteurs tOnactrices noemen is
helemaal onhegonnen werk. ,\laar ie-
mand als Marlon Brando veranderde
met zijn rollen in the Young Ones On
the Waterfront en A Streetcar Named
Desire het straathee1d van Amerika
vuorgoed, en hij gaf de jtOugdeen stem
en een gezicht. Datzelfde geldt voor de
jong gestorven James Dean. Actrice
Katharine Hepburn, negentig jaar in-
middels, introduceerde in haar tijd de
sterke, onafhankelijke en vooral slimme
vrouw. "'tarilyn r--.tonroe bereikte na
haar vroege dood een hijna mythische
status als sex hom die zuwel mannen als
vrouwen wist aan te spreken. In
frankrijk veroorzaakte Brigirre Bardot
on!-\eveer in diezelfde tijd een hype zoals
die nog niet eerder was vertoond .
.\brccllo '\lastroiani was een van de
populairste en meest stijl vaste a<.:teurs
van de Italiaanse <.:inema, die alleen al
door zijn carrière van bijn'l een halve
eeuw een plek in deze lijst verdient .

.Produkties
Tenslotte dan een al even willekeurig
lijstje van aanraders die allemaal tussen
de veelheid aan hijzondert' en ongewone
films uw aandacht waard ûjn. One Fbv
Over The Cuckoo's ~est heeft de een-
ling die het opneemt tegen eell log sys-
teem tot onderwerp, en is daardoor al-
leen al een must, nog los van de feno-
menale actt'erprestaties. Om diezelfde
reden is Dead Poets Society het waard
om nog weer eens te bekijken: Robin
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Wil1iams als onurthodoxe leraar die zijn
pupillen durft aan te moedigen om z.elf
te denken. In feite herhaalt hij die rol in
Good.\lorning Vietnam, een film waar-
in e:en discjockey ,Ic: Amerikaanse troe-
pen de ogen probeert te openen. ~1cnsen
die bakens wil1e:n verletten zijn altijd
dankbare: onderwerpen voor films. In de
Australische produktie Strictly Ballroom
probeert een jonge danse:r te tornen aan
de rigide voorschriften van de d,\nsfede-
ratie, in Hadgad Cafe blijken twee vrou-
wen die ogenschijnlijk niets met elkaar
gemeen hebben, de beste dingen ll1 el-
kaar wakker te maken. Vooral dez.e film
is een parel onder de 'ongewone' films
van de laatste jaren. In .\Iississippi
Burning gebruikt Gene: Hackman wette-
lijk ontoelaatbare mcthodes om een
groep racisten die drie burgerrrechten-
activisten hebben vermoord, te ontmas-
keren. Taxi Driver laat Robcrt DeNiro
lien als een dolgedraaide ch'luffeur die
in zijn eentje de agressie in de grote stad
te lijf wil, in In The Heat OfThe Night is

het de zwarte 'Kteur Sidnev Poitier die in
een klein widelijk stadje een moord
weet op te lossen waar de racistische
blanke: collega's getOn raad mee weten.
(De knappe, succesvolle l'oitier zelf was
al e:e:nuitzondering in het Amerikaanse
acteursbestand, want voor zwarten was
lange tijd nauwelijks plaats in
Hollywood. Zijn Oscar voor Lilies in
the Field berekende in 1963 een mijl-
paal). In Scent of a \X'ornan neemt Al
Pacino he:t op tegen een reehts school-
systeem waar een jonge, eerlijke student
aan ten offer dreigt te vallen. Eerder
speelde hij in Serpico een politieman die
zijn pogingtOn om binnen her korps de
corruptie van lijn collegae aan te pak-
ken, bijna met de dood moet bekopen.
Four Weddings and a Funeral, ee:n van
de geestigste: komedies van de laatste
tijd, werd de meest succesvolle Britse
film aller tijde:n, een record d,lt buiten-
beentje Rowan Atkinson met zijn creatie
Bean dreigt tc gaan omverschoppe:n. En
in het kader van de varkens-tragedies
die ons land afgelopen periode hebben
geteisterd, verdient het aanhevcling om
nog e:ens te kijken naar de Australische
produktie Habe. In deze film die een
triomftocht over de werdd hce:fr !-\e:-
maakt, neemt een slim varkentje de taak
over van een herdershond die door ou-
derdom lijn werk nie:t meer kan doen.
Ik sluit deze verhandeling af met het
schuldige gevoel dat ik u oneindig veel
Ille:erheb onthouden dan geboden ...
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JOOSI Swarte
Joost Swarte is een veclûluig re-
kenaar en een ontwerper van
uill.Ondnlijke kl,lS~l'. Ilij maakt
illustraties, strips. boekumslagen
en affiches. ontwierp postzegels
en geeft zelf vorm aan zijn uitga-
ven. Die vormgeving is smns zo
bijzonder dat een aantal van zijn
uitgaven hl,t predikaat Torale
Klimt nrdiencn he denken vah
in dit \"erhand aan l.ijn "I'bon",
'Inschenen tcr gelt:gcnheid van
De \'\'ercldtcnlounstelling van
jlH)<'[~warte re lI:lJrJem in 1987
en "Jopo in .\Iono", ccn CD met
mUl-ick van Fav Lovski en een
tekstboek \"an Joost Swarte,
19n).
Eind vurig i,lat verscheen het
tweede ul"d van ziin strip
Katoen -t Pinha!' Titel: Tms.;n
de wielen (het eerste J •..d,
"Achter het nieuws", kwam in
19% uit).
Het weinig snuggere, maar
hoogst crc;Jticvc, duo Katoenen
I'inbal begim in dit nieuwe al-
bum l'en fabriekje in loopaum's.
Op grond I'an het feit dat een
loopauto leer milieuvriendelijk
is, \'t'rwacht me! name- Pinbal
'>l~elvan hun nieuwe uit\'inding.
Het verwachte SUl:ce, stijgt
l'inbal op voorhand al naar zijn
houfd : hij verhouwlzijn direc-
tl'urskamcr tot een zonnebank
terwijl Katoen, bijgestaan dom
het muisje Zacharias, zich uit de
naad werkt. ,\let de grootse
plannen wil het evenwel niet crg
vlotten, mede ook omdat Pinbal
lich tegenover zijn in dienst ge-
nomen pers{Jnee! als een slecht
werkgever gedraagt. Toch komt
uiteindelijk alles nog goed door
de verkoop van een door Katoen
cn Zacharias stÎl..kem ontworpen
fantasie-auto,
Zoals zo vaak in Swarte's strips
is het betrekkelijk eenvoudige
verhaal volstrekt ondergeschikt
aan de juweelqes van tekenin-
gen: schittert'nde gebouwen,
prachtige imerieurs en een
geweldige mimiek van de hoofd-
pt>rsonen en dat alkmaat
gebundeld in een alhum met een
harde kafl voor nog geen twee
tienqes. \l;'aar kom je dar nIJg
tegen~
joost Swane: KalOen + I'inbal.
Tussen de wielen, Oog en
Blik/De Harmonie, Amslerd,llll.
1997.48 bil. i 19,.')0, (Wil)

Ballin eo
De uit Iran afkomstige schrijl'u
:\iasim Khaks<lTwerd zowel
JIJm ht:t regime van de sjah als
door d,l( van Khomeini ver-
volgd. Om aan de doodstraf te
ontkomt:n. vlut:htte hij in 1983
naar :\it:derland.
In zijn in 1991 uitgekoJl1l'n vt:r-
halenbunlicl "De kruidenit:r I'an
Kharzavil- doet hij, in kvens-
echte beschrijvingen, verslag van
zijn in gevangenschap doorge-
brachtt: perioden. Enkele jaren
latt:r (1994) gevolgd door "I{e-is
naar Tadl.jikistan". Eind vorig
jaar verscheen zijn roman
\Veerhanen en zweepsb~t:n.
Via dt: hoofdpersoon Yasin
word I het lot verteld v'an een
aantal. voor het regime uitgt:v.'c-
ken, ballingen. Deze Yasin l1l'r-
stt:lt, samen met Zahed. t,lpiJten
in de tapijten winkel v'an hun
vriend Karamat. Zahed trt:kt er
met zijn NederJandst: vril'ndin
regelmatig op uit. Zijn jeugd en
enthousiasme roepen bij Yasin
herinneringen op aan zijn eigt:n
vetlede-n w;:wrvan hij is afgt:sne-
den en dat hij vergeten noch ver-
werken kan. \X'allneer Zahed op
een dag verdwijnt zegt Yasin 7.ijn
haan vaarwel en probeert hij
Zaheds lot Ie achterhalen.
Uiteindelijk lukt hem dit en
komt hij era..:htt'r dat Zaht:d. Ill"t
als hij, gevangt'n lat in de na..:ht-
merrie van Ilt't verleden (VO/Re/IS
Imi heb ik iets ,:mders i" mijll
bloed. He/lw/rd!!ll. DI' geschie-
denis ell de dillgell dil' mij zijn
ol'erknmcn.), Een verleden dat
lijn tragische e-indc veroorzaak-
te. Gt:bukt nndcr de-ze weten-
schap keert Yasin tenslotte weer
terug naar dt: winkel van
Karamat olilzijn werk te hervat-
ten: hij begint met hel het.;rellen
van een tapijt waar lijn vnloren
vriend Zahed in was blijv<'ll ste-
ken.
lIet is door dt. vele wisselingen
soms wal lastig wie nu precies
aan het woord is Cll in welk ver-
band je de gemaakte opmerkin-
gt:ll mot:l plaatsen. Desondanks,
en dat is zonder ml'l'r de ver-
dienste van de aUleur, boeide mij
dt:le roman lfl zeer dat ik het
boek in één ruk heb uitgelezen.
Nasim Khaksar: \Veerhanell en
Z\v'eep~iagen, Van Gennep,
Amsterdam. 1997. 152 blz,
i 34,90. (,,"'H).

Gevoelsgenoten van zekere
leeftijd

Door Judith Schuyf t:n foto's van
Jan Griffioen.
Na een korte inleiding over de
opzt:t ell thematiek van het hoek
is alle ruimtt: gegeven voor de le-
vensverhalen van olldere hOlllo-

sexue1c mannen en v'rouwen.
De oudstc VToUWis van i904 cn
de jongste van 1940 t:n bij de
mannen 190gen 1936.
Door de lel'cnslopen I'all de
mensen krijg je een aardig zicht
op de geschiedenis van de opval-
tingen over homw;exualiteit cn
de cultuur van het stilzwijgen,
Veelmannt:n en Houwen ht:b-
ben pas tijdens hun huwdijk en

na het krijgen van kinderen hun
sexuele voorkeur ontdt:kt en met
de nodigt' pijn en mOl'ite daar
vorm aan gegeven. Voor de bui-
ten wereld , voor menige ex-pan-
ner en advocaten was het uitge-
sloren d'lt jt' de kinderen opnam
in jt: nieuwe relatie of zelfs maar
het weekend Iliet ze doorbracht.
Intercs,al11 was het om te lezen
dat organisaties als het COC en
b.v Orpheus. dl.' Roze Rimpel.
Homolien en de flrug VOOTde
gCinlerviewde- personen vaak
mede-npriehtcrs waren of n'rs!t'
hezoekt:rs,
Prachtig aan de lt:vcnsverhalen
van ouderen vond ik het gemak
waarmt:t: rdatit:s 1';1[110,12,6.
en 20 j:lar worden beschre,'en.
\Vant dat moet ik alle mannen
en vrouwt'n meegeven. Geen ge-
kanker op slechtlopende relaties.
,\h'n heeft als ht:t niet meer licp,
hed nadrukkelijk g,'ko7,en om
dan lin'er alleen te wonen of een
LAT-reLnie aan te gaan. Een
man spreekt ook over zijn relatie
als et:n gocd partnersl'hap. zon-
der dal er t:t:rst sprakt: is geweest
van t'en uitgehreidt: verliefde pe-
riode. Ilaast op b'lsis van onder-
handeling maar wel met {ie he-
doeling t'f samen rijkt:r van te
wordcn en dan niet materit:d
hedoelt, Sexualiteit wordt in alle
verhalen hesproken .Opvallcnd
is dat dl.' meesten meteen onder-
s..:heid maken tussen knuffelen
en sex. Een heerlijk boek voor
h"t slapen gaan of a<ln de om.
bijttafel.
GC"ocJsgennlt.'n ,'an zekere leef-
tijd. judith Sehuyf. Sehorer hoc-
ken 1997.
!'ockel 272 blz. f 29,90. (K.j.)

Beter Bisex
Maar ik 17011,1toch ook l'all JOIl
lültl jij dat d,1II Ilie/merke"
,'11dil/ je a( ,'" tOl' eens me/all
1011[:.('11 vrijt
l'illd ik lIie/ erg, kali ik lerelI te
l','rll'erkCI!,
'k Wil;e be[:.rijl't'II, ma,lr dJt
kost ('('I! beet;e tijd ... "
(Dit zong Nelleke Verburg aan
Robert l.on):!;.lang geleden)

Omgaan met hiseksualiteit. Het
~omgaan" veronderstelt al een
probleem. :\ia het lezt'n van
Ileter biseks van ;\LlT!\' l'l' van
Kerkhof blijkt ook h~ ingewik-
keld het is. Niet zozt:t:r bet feno-
meen op l.ich, maar dl' hoeveel-
heid vragen die erom ht:t:n spe-
len. \'i;'am wat is het eigenlijk!
Gaat hel om de seks of om a,lll-
trekkingskracht? Hoe word jl'
ht:t! Is het aangehoren. :Iange-
leerd of 7_elfgekolen? En zijn we
het allemaal, of zijn er ook llit-
gesprokt:u homo's of hetero's.
En is dt: een het dan wat meer
Jan de andcr? Als het al besraat.
want het kunuen ook van die ty-
pes zijn die geen keus kunne-n
maken.
Van Kerkhof duikt in de gesehie-
de-nis op zoek naar vooronder-
stellingen in het dt:nkt:n over
seksualiteit en seksen. Tt:rwijl er
wvt'el mogelijkheden lijn om
101ecn definitie van seksualiteil
te komen (de voorkeur voor be-
paalde handelingen, voor be-
paalde lichaamszones, voor t:en
bepaald type persoon) is het ix'-
langrijksIc criterium om ie-
mands ,eksuele identiteit te be-
palen hardnekkig: de sekse.
Vt:rvolgens laat hij zien hOl' ver-
schillende I'lt'hocftes (hv. aan in-

timiteit enerzilds en :I:IUonge-
bonden seks anderzijds) leiden
tO[ eell biseksueel Icven om uit-
eindelijk in hel heden uit te ko-
men waarin, als wt: de kop in
Opzij mogen geloven, het 'in' is
om hi tI.'zijn.
Biseksualiteit, een fenomeen dat
ingewikkeld wordt dom de bt'le-
kenis die eraan gegeven wordt in
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onze tijd ~n in ClIlZl'samenleving.
Indi\'idu:l1ireit gaat voor alles,
een vrije partnerkeuze wordt ge-
zien al, mogelijkheid om meer-
dere aspccten van jen-If te ont-
wikkt-[en. Daarnaast speelt het
stre\"l.~nnaar geluk, dat mimten,
zo helangrijk wordt gevonden.
En dl' wrwezenlijkin~ daarvan
hangt in hclan~rijkc mate af van
hel hehhen van ccn relatie, Dar
kan prohlcmen met I-ich mee-
brengen, niet alleen in het vin-
den van die relatie, maar ook in
de accept;ltie crvan. Een \"Tiend-
in he ••chred, n;l ~en relatie met
een vrouw, hoe ze, toen ze h;lM
nieuwe \"Tiend introduceerJe,
opnieuw l.t.n '(oming-om' he-
leef Je: 1'I'b je 't gehoord, ZI' is
h"tero ....
Beter Bi.,eks is een ;l;lnrader
voor <:('nieder die geilltereswerJ
is in de complexe wereld van de
identiteiten.

Bel~r m"ek." Marty 1':'\ ••'an
Kerkhof. Schorer Boeken
Amsterdam 1997,l'ocket
162blz. i 29,90,(;\1.:\1),

Een vrouw 'anden dan
anderen'

Tot het aantal vTOuwenlewllS
uit vroeger tijden dat beslist 'an-
ders dan anderen 'mag hel~n, be-
hoort zeker dat I'an ChtistilK' de
Pisan (1364-1430), ~'aak de eer-
ste feministe van Frankrijk ge-
noemd. O"k Johan Huizinp
wijdde in 1919 in zijn wen:ld be-
roemd gl'worden studie
Hcrfstti; der A!iddell'tlllc't'n
(1997 21 e druk) enkele pa ••••ages
aan 'deze moedige verdeuigster
van vrouweneer en Houwen-
rechten', die vurig pleitte vom
'hel oude ideaal \'an ridul'flijke
trouw in ue Iiefue'. En wie Heila
Haasse's roman Het wond dcr
vC'Twaclitillg ol'er Charles van
Orléans, kleinl.oon van K<lfelV,
heeft gelezen, zallich stellig de
omroerende p.lgina' s herinneren
owr diens troostrijke verstand-

re
'cl"
ht£
,tc~,

.'('cht~terp~ '"'.111 ~cre,
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houding met Ul' wijze Chri>tine.
Over ueze vrouw nu verscheen
de hiograiie ChrislÎne de Pisan ,
meeslepend geschreven door de
Fransc historica !Ugine
I'ernouu. bekend van eerdere
biografieën over o.a. Jeanne
U.Arc en Hiluq!;ard von I~ingen.
Christine genoot t'en gelukkigl'
jeu!!;u.lls dochter van de be-
roemde Italiaanse arts en ster-
renkundige Thom,ls de I'isano.
In 136S verhuisde ht:t gezin van
ue universiteitsstad Uologna
na,lr Parijs, waar Thomas a[ el"n
pa,u jaar t'erd~r de persoonlijk
r.uusheer van koning Karel \'
van Frankrijk was geworuen.
liet leergierige kind krl"eg el'n,
zeker voor een vrouw in die tijd.
buitengewone intellectuele VOT-
ming uil' in latere, Vl"l"longeluk-
kiger, jaren haar redding zou be-
tekenen. Op haar I'ijhiende
weru ze uitgl"huwehlkt aan ue
tien jaar oudere edelman Etil"Jlllt"
Castel, die in 1380 nOlaris en se-
cretaris van de koninl( werd. Ihj
stierf in 13S9 bij een pe>tepiue-
mil' l"ndoordat haar vader .11
enige jaren eeruer was overle-
den, bll"d Christine als 25.jarige
weuuwe achter l.onder inkom-
sten en met de I.org voor h'KH
urie kinderen, mnedl"r, l\H'l'
minderj.Hige broers en een
nichtje. Ze hesloot na haat ge-
lukki!(e huwelijk nooit weer te
trouwen, voerde vt'ertien I,lar
processen om achtersr.llli!(e sala-
ri"en van haar man te innen,
verkocht de bezittingen van haar
vader, lIlaar verwierf \"()()ralgro-
te faam, en daardoor ook inko-
men, met het schrij\'en van poë-
zie en proza. Van haar tienlallen
publiLnies op historisch, poli.
til"k, religiem en filosofi ••ch ge-
bil'u is I let /luek t',lII dl' $tm{
dcr VW/lWC'1Iwel ue Ix'roemu-
ste. :-':a herlezing ervan (als
Ooievaarpockt,t I'erkrijgbaar)
moet ik Renate Dorrestein ge-
lijk geven UeUhet na bijna 7es
eeuwen op menig PUnl nog gne-
zelig actueel is. En boeiend ho-
\'t"ndien, el'enals l'ernouds bio-
grafie!
R~Îne I'ernouu: Christine de
I'is,m. Ven. Théo BuckÎO'c, De
I'rom, Baarn 1997, 197 hll.
i .H,90. (FS)

Ik en de ander
De stroom van publikaties die
I'l"r~roting van lelt1c.ennis Ix-ogen
neemt nog steeus roe. Tor de
hruikbaarste bijuragen op dir
lerrein behoren de hoeken in de
respectabele Hanuhoek-serie
van uitgeverij Servir.'. Daarin
verschenen grotl" gebondl"n de-
len ovn o.a. de I Tjing, de
Tarot, astrologie, psychosymhe-
se en, als negt'nde vorig jaar,
over hl"t enneagr.lm.

De auteur
van het
Handhoek
enneagram,
ue Ameri-
ka,ulSe psy-
chologe
Ilden
Palmcr,
werkt al
twintig jaar
in de nlOn-

delinge enneagram.tr.lditie. Het
betreft een eeuwenoud psycho-
logisch ,ysteern, at1c.om,tig uit
Soefi-bronnen l"ndoor de Rus
Curdjieff rond 1920 in het
\'\!esten omler de aandacht I(e.
bracht. ,\Ie! het behulp van hl"t
enneagram (een negenpllmige
,terstruktuur) worUt ue men>
beschreven aan de hemd van ne-
gen persOlllllijkheidstypen, zoals
de perfectionist, de rnmantiOls,
dt'levensgenieter, de hemidde-
laar C.a. Die beschrijvingen wil-
len niet l'en voor je hele leven
l(e1dentll" st,Hhche toestanu vast.
legl(en. Voor elk type wordt de
weg geschetst om vanuit het val-
se z.,lf, geb'lscerd op de in jeugd
en opl'oeuing op!(ebouwdc af-
"'Tt'Tmechanisme van het ego,
het ware zelf, dl' cigen l"s>entie,
te ontdekken. \X'l"rken met het
enncagram
schept ue
mogelijk-
heid
(meer) in-
zid1t te
Vl"rwerl'en
in je cil(en
kar.lkter
en in uat
~'.ln p.lTtners. familiek.uen of
collega.s.
Eenderde I'an het boek bel'at bo-
vendil"n een relatil"gids, waarin
uitvoerig aan de orde komt hoc
ue wrschillendl' typen zich tot
elkaar verhouuen. Dit oVl"rigens
niet in ue simpele zin \'an wel of
niet 'goeu bij dkaar passen'
maar, zo stl"1rPalmer, 'Om
goed met elkaar vm tc kJ/mrCII
ga,1II is 11/'1~hll'()l als heidc tyf}CII
teXdiikcrtiid wckclI aall '}tm ei.
I'ell a,1lulccl vaIlC,'11g,'meell-
schappelijk l}rob1eclIl. Dc eNI
probeert zichzelf wat meer aan
de ander iJ,1IIte PdSS£'lI,lerwii/
de dm/cr pm/Jeerl hCIIIof hailr
w,l/ meer Ic' ,,((ept,'ft.tt zoals IJi;
uf zij is,'
Kortom, mer het systl'em kun je
j<:1.e1finlicht vergroten, je gees-
telijke groei hevorderen en Iwt
bieut praktische tips \'oor ge-
Uragsveranderingen.
Helen I'almer; Handboek
etlneagram. Verl. J.lcqueline
I'iederiet. Senire, Ulredu 1997,
Geh. 4S0 hlz. f 59,-. Idem: Het
enneagr<lnl vuor b<:ginners.
Inzicht in ue negen memtypen.
.\lÎnÎpocket 'H hlz. i 12,50,
(I'S)

De 'andere' verhalen van
Willem G. van Maanen

Toen hij in 1994, na de I'erschij.
ning \'an 1*1 veertienue boek,
Vertddc tiid. _werd geimeni,'wd
in dl" NRC zei Willt.m van
:Sla,lnen (Kamp<.'n 1920), "Een
tijdlang heh ik Je geW(Mlllte!(e-
had om alles l(eWlMlllom tl'
draaien wat ue mellSl"n leiden.
Zeg je dar je hct \'oor anderen
doet: Dan uoe je hl.1voor lezcli.
Psycholo!(ie I'an nit'ts, maar het
leven soms wel it.ls op." Zo hele-
maal van niets is die psydlOlogie
nu ook wel"r niet,w.lnt niemanu
minder uan Frelld wees al op uil"
veel v(M,rk(Jment!e tegenstelling
tussen wat mensen zeggen en hun
(soms onbewuste) diepere lll"doe-
lingen. Het leven Van ~laanen
trouwens vaak héél ",'at op,toals
\"Celvan l.ijn I'erhalen en romans
herhaaldelijk aanlOnen. D,n
hlijkt zowel uit ue ongewone in-
valshlll"ken die hij kiest bij de be-
handeling van zijn onderwerpen,
als uit dl' vaak onl'erwachte en
bizarre wenuingcn die 7:n wrha-
kn neml'n. Fraaie voorbeelden
daarvan l.ijn ook wel"r te vindl'n
in z'n jongst versch<:llell hoek
Vrouw met Dobermann ,l'en
hunueling van leven eigenzinnigl'
l"Tlintrigerende verhalen.
Het titelverhaal vangt aan met dl."
zin Tiidells CCIIsl,'l}c/O;:Cl!<Icht
t.'ol dromelI 1I,1n1Dr. Doherm,lml
ziciJ l'IH}r dc'strailt (J/J te g,lall ill
dt'I'ermollllllinx 1',111eell dier ..
:Sleteen merk je als Ieler eigenliik
al aardig op het verkeerde been tt'
zijnlx'gonnen, dlMlreen andere
verwachting op grond van titell"n
\TKlrplaat van het lM,ek. En uat
gebeurt \'aker, terwijl je adem.
IlMISdoor[el"st lOt het al e\'en ver-
ra~,enue einue. Om sterke ope-
ningsl.innen lijkt Van ,\!<lanen
o\'Crig<:llsook zeluen verlegen te
zillen. \Vie zou er nou niet
nieuwsgierig worden naar wat er
,,~Ikomen na ue I'oll(enue OPl"-
nmgen:
'Geheelt'Uigt'lls de diellSlrCl'dillX
rccd de rreill up ('t'lI o[:cllhlik lIict
verder, '
'Op IJ</ardoodslJ"d 1I0X ioeg miJII
IIl<wderIIIC IlllgSt ell schrik .:1.:111.'

'Zcstlg ill.1rgel"dclI WilSik ('('11
;OllgCIII'dlll'Ct'Ttit.". I'ijfriell, ell ,11
liet to 1.:I(,lIsn/l..
Van .\hanen legt 7ich, meI een
aamal bekroonde rom;JllS, niet
miskenu te voell"n, Gelukkig,
:Slaar een grotere lel.er,kring ver-
dient hij absoluut.
Willem G. \'an ~laanen: Vrouw
met Dohcmlann. De !'rom,
Baarn 1997, 118 blz. i 27,9().
(FS)

Wim Hcij
Karen joad}im
Mar/cCII Meijaard
Frank SpoelsIra



Voora/niet opllallen,
je aanfJassen aan de groep,
of organisatie.

Elk unders zijn kan iemand fataal worden:
de andere huidskleur,
de andere seksuele geaardheid
de IIreemde cuit/lllr of godsdienst,
de <lndere landstrt'ek of prol'incie,
het l'rouw-zijn/ussen l'ooral mannen,
en andersom,
het andere gedrag,
de andere opl'altingen,
de andere kleding.

Iemand riskeert dan:
grapjes en uitgelachen worden,
of uitgestoten en beroddeld worden,
el'enWefe verdachtmakingen,
(lal/we en serieuze "grafJpen"
Dit alles kali hij te lierduren krijxm,

Vi"d je het IJen,demi dat iemand anders is ?
.Maakt het je nimwsgierig naar.lme lJi; leeft mlof denkt?
\l?at houd je tegen om dit uit te zoeken?

Stellen

Raadslieden - waar en wie
Bureau
Oirsehof
Schaarsbergen
Den I leider
Steenwijk
Curaçao
Den Hdder
Den Helder
Apeldoorn (KMar)
As'en
Bn:d~leerl
D"orn
Schaarshergen
Oirschot
SeeJod
Ermelo
Rheindahlen
Anwrsfoort
Sfeenwijk
VoIkeUDe Peel
F.J,
Wocnsdr~ht
Seednrf
l.ceuwardl'n
Rouerdam

il'aam
I.L. (lmmv) Beijt"r
j. (Ja.:qul's) ,'an den Blink
C.C (Tinckc) Dekker-Hund!ing
A.B. (Adri) van Dl'tlrlCn
.\t.j. (Maria,) van Dorp
J. (joop) Il"kstra
R. P. (Roh) <tl'enc
j.j. (Jaap) Gt"1I1t"
L. W,,\. (B"rt) Hcfebrij
C (Carinc) van Hime
A.H.T. (Ad) Bamis
p,1. (JOOSf),'an Langen
L.L.P. (I.nek) de Lceuw
B.J,T. (Ben) van dl'r Linden
11,'\1.(Becmuud) .\Ioojen
J.G,]. (Jan) Nams
K.S. (Kees) Roza
P.G. (PauI) Smifs
G. (Gerard) Snel,
M. (Marijkt") van de Sfig.:hc!-Wijnga;ud
1- P. (Joke) "an Slraafen
j.W.F. (Jan) Suln1an
G.J. (Gerrit) Vlicmra
.\I,C, O\lan~ Vogels

T"kroon bureau
040.2664697
026.3532781/2776
0223-657520
0521-348194
00-59994637136
0255.516282
0223.6.S2405
055-3573741
0592-358573
076-5273607 .•.0495.581811
0343-47111012091108
016-.H33377
040-2664697
004942817510, m. 22158
0341-477723
00-492161551884
033.4606663
0521-348750/.H8754
0493-598871
0.318-681258
0164.692977/2654
00-4942817510, t,t2286
058-2346826
o 1O-4.'i39341/281

.\1DTN

• 06 - 549 - 4697
.06-564-2776
.06.209 - 57520
.06.532-8194

.06.219.282
• Of,- 209 - 52089

.06-541-8573

.06-202-764

.06-564-2776

.06-549-4697

.06-894.22S8

.06 - 533 - 772,3

.06-500-7051

.06 - 532 - 8754

.06 - 509 - 8&72

.06-678-125S

.06.504-692-977
• 06 - S94 - 2286
.06.519-6826
.06-213-,l411281

Telefoon privé
073-6445711
0575-530937
0299-403525
on2-262273
00-59994658948
072-5747508
0223.644487
030-2343235
0516-513579
0499-571843
030.2937808
0.'117.410205
0418-673703
00-49476173578
035-6234907
00-49.24345995
020.6_'123785
0521-343384
024-3229069
0318.591675
010.4362192
00-4942818445
0511.472385
0118.629844

030-6914060
030-6914060
030-6914060 of 6920906 (Ego)
030-6914060

Ilo"fdkrijgsmaeht"
raadsm,l.1J
l'lv. HKR"l

Coornherthui,
(raadsman)
(raadsvrouw)
(ra;ldsvrnuw)
(ra"dwrouw)

].1'. O,,,,,f) de Vries
J.]' (JoJ.n).\lerens
K. (Klazien) van Brandwijk-Wihjer

.J. (jan) den Boer
K. (Karcn)Joachim
I.P, nrm,,) Ouwehaml-Jacobs
A,CE. (Anita) Willen

030-69144.36
030.6914436

faxnummcr: 030.691ll998
fa~numlller: 030-6918998

026-Y;19188
026-3629745
via bureau HKRM

0321-318934
020-4904824
033-4557722
0343-454645

EGO / FEBRUARI 1998 - 35



36 - EGO I FEBRUARI 1998


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036

