
T l"1

•
,



EGO ~
MAANDBLAD 1\
VAN DE DIENST f 11
HUMANISTISCH .
GEESTELIJKE VERZORGING
BIJ DE KRIJGSMACHT

HOEZO
VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DEFENSIE

voorbeeld 6
Tijdens her transport zoab vermeld onder \-oorbecld ~ \'alt een dode. Naast de rechtspo-
sitionele verantwoordelijkheid die defemie heeft, komt ook hier de aan~prakeliikheid
weer aan de orde. En dal is van belang \'oor de hoogte van de uitkering die de weduwe
krijgt. Een Uilkering die hoger uit\-alt dan in voorbeeld 5.

Botweg gC7.e~dben je dus 'beter af' ab jc ,lachlOffer bem ,an een inçjdem of ~
waar een Nederland~e militair (lees: dcfen\ie) onrechlmatig h••cft gehandeld en dus aan-
'prakdijk is,

voorbeeld 5
Tijden~ hel Irampnrt wals .'ermeld onder \oorbeeld 3 valt een dode. Ouk hieTl'uor
neeml defensie de rechlpositionele verantwoordelijkheid op zich en regelt men een 'nor-
male' uitkering \'oor de weduwe.

Situatje 1.
voorbeeld 1
Tijdens een heschietinlo; WOrdl de ;s.;ederlandse militair dour een Sen-i~che kogel in zijn
onderbcen gcraakLln Nederland moet zijn been geampmeerd worden. Dcfemie neemt de
n:rantwuordcliikheid voor het recht~positionele deel wals een militair invalidileitspen-
~iuen, de medi~che behandeling enz"
De minister van defen~ic of zijn werknemers zijn niet aamprakclijk \'oor dat ~chot want
zij hebben niets "erkeerd, gedaan.
Zij hebben niet onreçhtmatig gehandeld.

t'oorbeeld 2
Tijdem de wacht op een VN-mi ••~ie ontlaadl een Nederland" militair zijn wapen en
sçhiel een Nederlandse kollega (per ongeluk) in zijn been, In Nederland moct zil"nbeen
geampUle ••rd worden. Ewnals in voorbeeld 1 neemt defensie d•• \eramwoonle i;kheid
voor hel reçhl~Jlo~iliollcle deel1.Oal~ een militair in.-aliditeits-pensioen, de medi~che be-
handeling enz.
J)a'Hnaa~t heeft defemie, in dil gn'al een me<!ewerk••r van defensie, ul\£e('htm,uig !tehan.
dcld, Derhalve kan defensie aamprakelijk worden gesleId voor alle extra schade. Te den-
ken "ah a;\n smartegeld, de juridl'Che kosten en het "erlies aan verdiencapacileil.

In ,'onrbeeld 1 waar e••n Servier je been eraf 'Chiet val ie ondcr de 'normale' wettelijke re-
gelingen als A\VBZ en dcrgelijke en moel je hij hel aanpa~scn van je huis een eigen bijdra-
ge, die afhankelijk is ,-an je inkomen, belalen.
In \'oorheeld 2 waar een 1"ederlandse collega verantwoordelijk is voor het ongeluk moet
defen~ic onder meer die l'Îgen bijdr.lge hetalen"

Daar W,lar politici ,preken ,'an \'fedesmissies meI een aanvaardbaar risico. VN missies
worden gezien als politieke ondernemingen mei een politiek ri,ico l:Dwaar mcn ,redes-
mi~~ie~lJiel bes(hou\\'1 als oorloll"ituaties (ondennecr af IC leiden uit de aard \-an de be-
wapening), iuist daar zou ie \'an defemie, van de politiek, als het gaat om ernstige ver-
wondingen en nabestaanden, een ruimhaniger beleid ten aanzien van finançjële naLOr~
en veramwoordclijkheid mo~en \'Crwachten. Ecn ruimhartiger beleid waarvan de ko~ten,
volgcm deskondigcn, verwaarloosbaar lijn.

Situatie 2.
vf)oriJeeid 3
Tiiden~ ('en voed~ehran~purt wordl de lU-tonner waarop ~ ••der1andse militairen zillen
geraakt door een mortiergranaat. De chauffeur \erlieS! de macht over het stuur en ra,lkt
.'an de w~. Een Nederland", militair komt klem te zillen en raakl zwaar Io\ewolld. Hij
kan nooit meer funClioneren als militair. ~et als in \-oorbeeld I neeml defensie de rechlS-
positionele Hrantwoordclijkheid cn draagllOrg \oor hel in'-;llidileilS-pensioen, de medi-
sche behandeling en dergelijke.

voorbeeld 4
Tijdens een voed~eltramport raakt de lU-tonner waarop Xederlandse militairen zinen,
duor een Stllurfolll, in de ~Iip en belandt in een greppel. Een van de mililairen koml klem
te lillen en raaktlwaar gewond, Hij kan nooit meer functiuneren als militair. Net als in
voorheeld 2 neenll defensie de re'Chlpo<;itoneie n:rantwoordclijkhcid ,'oor haar rekening.
En d'larn,laSI is defensie ook civiel-rechtelijk aamprakelijk en kan eXlra schade op defen-
~ie worden .'erhaald.

Het lijkt allemaal prima geregeld, de nazorg voor de mililair die tiidens een VN-missie ge-
wond raakt. Juridisch gl'sproken is de wijze waarop defensie omga,u meI haar VN-,lachl-
offers ongetwijfeld juist. Toch zijn daarbii een aantal Hagen te stellen, want eenmaal te-
rug in Nederland blijkl, dat de wijze waarop je gewond bent geraakt bepalend is ,'our uit-
k••ringen en \ergoedingen.
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Vlagvertoon en hard werken

Eigenlijk wijkt dit niet zo veel af van de
invloed die je hij normale reizen heht.
D.urbiJ wordt ook afgesproken wan-
neer je weg gaat en weer terug komt.
Daar TUsseninmoet je dan een program-
ma afwikkelen, maar dat is ook ~ehon-
den aan tijd en opmars snelheden. Als
commandant heh je daar ook niet zo gek
veel manoeuvreerruimte in. Het is wel
zo dat jl' nu maar met twee schepen bent
en geen eskadercommandant hebt die
voor jou de representatieve zaken doet.
Je staat dus wat dat hetreft wel voortdu-
rend in de agenda genoemd.

Is dat ver/'e/end?
Je kunt daar natuurlijk een negatieve
grondhouding over aannemen: ~Goh,
wat vervelend is het, dat ik daar alle-
maal bij moet zijn en dat gaat ten koste
van mijn eigen vrije tijd."

Kl. TZ F.T.S. Vi/n der Laan

Heb je bij deze reis minder illvloed op
het gebeuren dali je als commandalll iJi;
am/ere reizen hebt?
Ik hen de jongste commandant van de
twee. De hele reisplanning is eigenlijk
gedaan door de oudste commandant en
zijn scheepsofficieren. Hij heeft daar een
grote verantwoordelijkheid in gehad ell
wat eigen zeggenschap, maar het grote
raamwerk van de reis stond eigenlijk al
vast. Dat is: op uirnodi!?ing van
Indonesië deelnemen aan de Viering van
hun SO-jarige onafhankelijkheid, daar-
aan gekoppeld E.V.D. activiteiten. Er
was wat helangstelling van diverse lan-
den voor maritiem industriële produk-
ten van Nederland, dus daar moesten
we ook .1o.:tede présence geven. Een uit-
breiding, ook met het oog op het voor-
gaande, naar China. Terug via Zuid-
Afrika waM we, voor het eerst in 25
jaar, met een bezoek van ~1arÎne-
schepen, tot uitdrukking gaan hrengen
dar de verhoudingen tussen Nederland
en Zuid-Afrika weer normaal zijn. Dat
raamwerk stond al vast. Alleen de route
tussenin en de opmars snelheden, daar
kon nog iets in gevarieerd worden, maar
met veel.

Zijn voor deze reis aan het schip en //Iet
name ,1o./njullie als commandantelI an-
dere regels /IIeegegel'e1Jf
Nee. \X'ehebhen echt geen andere regels ge-
kregen. \X'ezijn op vlagvertoon reis, dus de
bedoeling is wcl dat we met de schepen en
de bemanningen een goede indruk aehtet
laten. Een goede indruk van l'\ederland in
het algemeen, maar natuurlijk vooral van
de ,\brine. Vandaar dat we ook proberen
de schepen er zo netjes mogelijk bij te laten
liggen, de hemanning allemaal keurig in het
pak. Het moet allemaal 'ogen'.

kijkt gebt'urt het gemiddeld zo eens in de
S jaar dat de .\-brine een reis van zo lan-
ge duur naar dit soort verre oorden on.
derneemt. In die zin is het afwijkend van
wat de Marine op dit mument in
Europese wateren uitvoert. Dan is het 1
of 2 keer Ilaar de Adriatische Zee of an-
derszins operationeel hezig zijn. Wij
proheren 7.0 goed mogelijk onze opera-
tionele va.lnligheden op het goede ni-
veau te houden, maar het is allemaal wat
kumtmatig.

J leeft met 1I,IIIU'dJt klfllstm,ltige illl'/ued
op ,Je sfeer?
;'\[ee. Wat ik er zo van zie, als we met de
;,\[Bcn organisatie bezig zijn tijdens oe-
femngell, dan wordt er net zo hard aan
getrokken en sp.mt iedereen Zich net zo
hard in als hij zou doen als we in
Nederland o.l.V. Commandant Fregatten
Squadron aan het opwerken zijn of als
wc in een eskaderreis met dit SOOrtoefe-
ningen hezig zijn. Als je in de comman-
docentrale gaat kijken dan zijn alle stoe-
Ien hezet, alle beeldkasten worden ge-
bruikt en her is net of ie met een grote
Nato oefening hezig hent. Dat is het
voordeel van deze schepen: je kunt aller-
lei situaties simuk'ren. Daat zijn speciale
computerprogramma's voor. Allerlei
soorten drei~ingen zijn heel realistisch
na te spelen. De enige kunstmatigheid is,
dat je het maar een paar uur doet en dat
je daarna je hoofd naar huiten steekt en
een prachtige hlau\ve zee ziet mer een
stralende zon erboven. Dan weet je dat
je niet hij noord Noorwegen bezig hent
geweest, maar dat ie in de Zuid-Chinese
Zee zo'n oefening gedraaid hebt.

Rilildsl'rowt' Tineke J)ckk", !Jij iI(I}(Ii1Tt
1/1/1/ Galen

FAIRWIND '95

Dit is eel/ heel andere reis dan eell 1/0'-
/rw/I.' reis. Althalls die indruk werd ge-
wekt. Maar is dat uuk zo?
Ja, de reis heeft een heel ander karakter.
Er werd in Den Helder volop gespecu-
leerd over wie er mee zou gaan. In ge-
schriften werd er ook gesproken over
een snoepreisje. De indruk werd gewekt
dat we een soort cruise zouden gaan 01.1-
ken en dat het ccn vakantiereis zou zijn.

De reis heeft een apan karakter vanwege
het vlagvertoon, de representatie voor
de .\larine voot Nederhlnd. Dat uit zich
in het verzorgen van de tentoonstellin.
gen aan boord en de bemoeienis van de
Economische Voorlichtingsdienst, die
een behoorlijk beslag op ons legt. Als je
kijkt hoc we met de twee schepen opva-
ren, de oefeningen die we gezamenlijk
doen, het beslag dat op een aantal groe-
pen gelegd wordt in de havens, bijv. de
logistieke dienst en het ophouwream
van de tentoonstelling, d.m is het voor
een hoop lui niet loutet en alleen maar
een snoepreis, maar dan is het toch ook
nog wel stevig door werken.
Het bijzondere zit hem eigenlijk in het
feit dat we hier in zeegebieden zitten
waar we met de .\larine niet vaak meer
komen. Als je over een lan~e periode

Op 3 juli j.1. vertrokken HRMS. van Galen en HRMS. van Nes voor een trip
van ongeveer -I maanden naar het Verre Oosten; Fairwind 1995.
Raadsvrouw Tinckc Dckkcr-Hundling had, na het vertrek uit Indonesië, een
gesprek met de commandant van HRMS \'ao Galen: KLTZ F.T.S. van der
Laan.
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Ik vind dat cr veel positieve dingen aan
ûtten. Je komt met veel mensen in con-
tact, je hoort veel. Bovendien kun je ook
veel zien, want je wordt overal naar [{Je
gereden en als je dan een beetje naar hui-
ten kijkt zie je ook nog veel van de om-
geving. Het heeft dus z'n voor l'n z'n te-
gen, Het kost ie wat tijd, maar er staat
ook een hoop tegenover. Ik heh er niet
echt een hekel aan.

Het I,IKpolitiek wat gel'oe/;g, Uit:hehhen
daar over kut/flen lezen, dat wij flaar
Indonesië gingelI. /s daar in de voorln'-
rcidillgen voor deze reis iets ()l'er ge-
zegd?
Ik heb daar als commandant zijddings
wel iets van gehoord, dat er hier en daar
wel wat gevoeligheden lagen. De voor-
hercidingen van de reis zijn dan ook
voorzichtig aangepakt. Tegenm'er de
hemanning heb ik zo nu en dan wel la-
ten doorschemeren dat het allemaal nog
niet zo zeker was. D.lt het misschien :11-
lemaal nog wel kon veranderen. Dat is
ook het enige wat ik erover gezegd heh.
Als je d<ln eenmaal daar hem in
Indonesië dan hlijkt dat het, voor de
Indonesiërs althans, heel normaal is dat
we er zijn. We zijn daar eigenlijk ook
overal met open armen ontvangen.
De aanwezigheid van onze hevel-
hebbl'r heeft ook veel goed gedaan.
Hij had bij alle officiële zaken ook
een prominente plaats in vergelij-
king met de andere bevelhebbers.
Ik proefde daar zelf uit dat we een
soort voorkeursbehandeling kre.
gen ten opzichte van andere lan-
den. Dat doet je dan best wel
goed, vooral als je je realiseert
wat cr allemaal aan vooraf ge-
gaan is en hoeveel gekrakeel er in
:":ederland over deze reis geweest
is. Althans de reis van de koningin
en de aanwezIgheid van :\Iarine-
schepen d.larbij.

Klln je iets zeggen over het verloop
l'al/ deze reis?
\\'ar je in Europese wateren probeert. is
dat je niet al te lang op zee zit. Het komt
wel vonr dat je een weekend op zee zit
omdat je aan her opstomen hent naar je
oefengebied, maar daar tussenin pro-
heer je toch wel regelmatig el'n haven
aan te doen zodat de bemanning zich
kan ontspannen, Je ziet in deze reis dat
de havenbezoeken geconcentf('erd zijn
in de maand au~ustus. In de maand au-
gustus hl'bben we alles bij elkaar onge-
veer 7 dagen op zee gezeten. Daaraan
voorafgaJ.nd zaten we hele lange stuk-
ken op zee. In de tweede helft van de
reis, waarin wc nu nog 60 dagen te gaan
hebben, zitten we 50 dagen op zee en
liggen we cr m,lar la in de havens. D,H
is natuurlijk afwijkend en dat legt op de
bemanning een druk die je bij normale
reizen niet hebt. Hovendien is het pro-
gramma, ik zei het al, redelijk kunstma-
tig. We kunnen, i.v,m, de opmarssnelhe-
den om van de ene haven naar Je <lndere
te komen, de zaak niet iedere dag een
paar uur stil leggen om met andere din-
gen hezig te zijn. Dar levert dus wel een
aparte sremming op. Ik kan me voorstel.
len dat mensen zich weleens ah-ragen:
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"\Vaarolll moeten wc ons zo druk ma.
ken'" Ik denk dat het bezig njn juist
goed is omdat iedereen zich anders snel
zou vervelen.

Heb je het gel'oel dat het meer proble-
men met zich meebrenK,t dan eigel/Ii,k
zou moeten? Je Ur<l,lgti1/ deze sitllalie
best wcll'ccll'an mCl/sen,
Ik heh niet het idl'e dat de prohlemen
groter zijn dan normaal, mJ.ar ik hou
mijn oren en ogen er wel voor open. J let
zou best kunnen gebeuren dat de verve-
ling toeSLlat omdat niet iedereen zich
l.elf altijd op een zinvolle manier kan be-
zig houden.
Ik vind dat de organisatie daar ook niet
altijd zorgvuldig mee omgaat. Als je
merkt dat de tijdschriften voorziening

nier
go e d

loop, dat
de gelden voor O.s. en 0, verlaagd wor.
den, d<ln heh je het als schip tijdens zo'n
lange trip extra moeilijk, zeker als je, zo-
als wij dat voorstaan, de mensen niet al-
leen maar achter de bar WIlt laten han-
gen. Ihr is dus hest wel vervelend en las-
tig.

Dil is cen schip met el'I/ gemengde be-
//lil1/ning. Brel/gt dit extra prolJ/emen
/liet zich mee?
D<lt is een moeilijke vraag. Wat je over
het algenlCen merkt aan een schip met
vrouwen, dit is niet mijn eerste schip met
een gemengde bemanning, dat de sfeer
aan boord anders IS J.m op schepen met
alleen mannen. De stemming is, zeker op
dit schip, wat vm'ndelijker om zo maar
te zeggen. :\Ien ga,lt wat minder ruw
met elkaar om. Or zich is dJ.t op zo'n
lange reis best we plezierig. :\let llame
in de warlTlte raken mensen veel el'rder

geïrriteerd, ze zijn eerder geneigd om
zich aan allerlei kleine dingen te storen.
Dan is het plezierig als de omgangsvor-
men van te voren <llwat gemarigder zijn
dan gebruikelijk is op een schip met al-
leen maar mannen. Echte problemen in
de relatie"feer waarbij allerlei mooie ver-
houdingen omstaan heb ik nog nÎet kun-
nen ontdekken. Her is wel te verwachten
dat je dat met zo'n lange reis in de loop
vall de maanden gaat krin~en. althans
dar is de ervaring uit het verlnlen. Tot
nog toe merk ik daar weinig van. Ik wil
nier zeg~en dat het allemaal goed gaat,
ik wil alleen zeggen dat ik er tot nu roe
nog niets van gemerkt heb.

Ik ben noK, weleens verhlasl/ lwer hä
feil d<lter toch Jour bep<l,lldegroeperin-
Ken in de '\1arine niet zo positief gedacht
wordt (Jt'er het l'l/ren mei l'rouwen.
D<lt komt mijns inziens Joor de manier
waarop wij mannen vaak met vrouwelii-
ke militairen der zeemacht omgaan.
Heel vaak zijn we geneigd om daar in de
eerste plaats een vrouw in te zien en pas
daarna een militair der l.eemacht met
een hepaalde rang of kwaliteit. Ik denk
Jar je dat juist om moet draaien. Je moet

in eerste instantie denken: "Daar loopt
een militair der zeemacht en pas daar-
na is het een vrouw'"
Er onthreekt natuurlijk ook hehoor-
lijk wat vrouwelijk kader, Dat is in
de hele :\hrine een gemis. We hou-
den le op de een of andere manier
niet vast, Het 10U llllst goed zijn
voor het middenkader ,lIs die ook
in hun eigen verhlijf voortdurend
een gelijke in hun midden zouden
hehben, maar dan wel van andere
kunne. Dat zou, mijns inziens, een
positieve uitstraling hebben naar
de rest van het schip.

Het is niel gelmfike/iik dat bij dit
soort reizen een G. V,-er meeK,aat.
Door allerlei oorzakelf is dal /lil wel

zo. Heb je het gevoe/ dat dat toch ûn-
vol is?
Ik denk toch wel dat het toegevoegde
waarJe heeft. :'vtisschien dat we dat tot nu
toe nog niet helemaal gemerkt hebben om-
dat we lUI pas halverwege de reis zijn en
\"Celhebhcn binnen gelegen. De mensen
hebben dan veel vertier en komen hun tijd
wel goed door, hIaar met name nu, met
die lange srukken op zee. denk ik dat er nu
hest meer behoefte bestaat om eens een ge-
sprek te hebhen mer iemand buiren de
hiërarchie om en in andere omstandighe-
den dan binnen de militaire verhoudingen.
Natuurlijk, als ik door het schip loop,
hoor ik wel eens wat, maar ze vertellen me
natuurlijk toch niet alles. En dat geldt voor
de eerste officier ook. Het is handig als er
een ander is die ""'e1eens wat aandraagt
omdat hij vanuit een andere invalshoek te-
gen de zaken aankijkt. Natuurlijk hoort
het bij de positie van een G.V.-cr dat hij
niet alles wat hij hoort doorspeelt. Dar
verwacht ik ook niet. r••laar SOlllSis het
wel goed dat er iemand is die een aantal
1~1kenwel ter sprake brengt. Dat helpt al-
leen maar om de bemanning als geheel, en
de inJividuele bemanningsleden, verder
door de reis heen te helpen. Ik zIe daar dus
toch wel plek voor.
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Als je Z()II moe/eli zeggen, met betrek-
king tot deze reis: "Dit vind ik ICllk, en
dit vind ik l'en,efend," wat ZOIl dat dan
zijn?
Ik vind eigenlijk alles leuk en dat heeft
niet specifiek met deze reis te makell.

lIet omgaan met de mensen hier ddll
hoord, het ze motiveren om datgene te
doen wat ze moeten doen, dat vind ik
het muoiste van mijn baantje. Het
manoeuvreren met dit schip is ook hl'el
leuk. Zo'n haven binnen lopen en weer
uitvaren, zoveel mugelijk zonder sleep-
boten, als dat veilig kan, dat is gewel-
dig. Mijn vorige haan was op de Staf-
school, Jaar gaf ik les. Daar ging ik
nok met mensen om, maar dit is echt
heel anders. Dit is midden in de
:\1arinc. Dit is de ,\brille. Alles aan de
wal is ook wel belangrijk, dat moer het
ook wel gebeuren, maar dat is niet echt
.\brine, dat hangt er eigenlijk maar een
beetje hij.
Dit hier, af en toe door het schip dwa-
len, of bijvoorbeeld ml't de bakker een
hele dag meelopen, brood bakken en
koek bakken dar vind ik geweldig. Dat
is enig. Je spreekt met zo'n bakker af
dat je een keer een dag met hem mee
wilt lopen. Dan krijg je na een half uur
een bakkersbroek en een schort in je
kajuit. Vervolgens hoor je van je hof-

meester dat hij pas de volgende avond
weer bij ie komt om je eten te brengen
en dan heb je dus een volledig verzorg-
de dag. Je wordr door de bakker mee-
genomen hue hij zijn dag indeelt. Je ziet
heus wel war verb'l'lsde blikken om je
heen als je met Cfenswaren loopt te
sjouwen of in het kombuis bezig bem
of als je in het caf eet, maar ik vond het
geweldig.
De dingen die minder leuk zijn of waar
ik een hekel aan heb is het parade hou-
den: lui die een scheve schaats gereden
hebben terecht moeten wijzen. Het
hoort erbij, maar ik vind het eigenlijk
helemaal niet leuk, Ik vind het flauw
dat er toch altijd memen zIjn die vin-
den dat l.e de regels die er zijn weer wat
op moeten rekken of anders interprete-
ren dan ze uitgelegd moeten worden.
Dan moet je corrigerend optreden, Dat
is niet leuk, maar het hoort cr wel bij.
Verder zit je alleen. Daar moet je een
beetje tegen kunnen. Het is door de ja-
ren, bijna wel ceuwen, zo gegroeid dat
jc als hoogste gez.agdrager aan boord
een bepaalde, wat kunstmatige, autori-
teit kweekt doordat je helemaal alleen
zit, Je hCbtJ'c eigen pemhollsJe in het
schip ell op Ie manier houd je gedwon-
gen wat afstand tot de rest van het
schip om, zoals dat heet, zo afstande-
lijk mogelijk eventuele besluiten te

kunnen nemen. Je moet daar dus wel
een I:leetje re~en kunnen. Nu valt her
hier aall hoord wel mee, Ik word re~e1-
matig uitgenodigd in de longroom en
de andere verblijven. Ik loor regelmatig
door het schip, dus ik vu mijn eigen
eenzaamheid wel op door de contacten
die ik zelf leg. Hinder heb ik er niet
van,
Soms is het ook wel prettig en zelfs
noodzakelijk om alleen beslissingen te
kunnen nemen.

is er iets wat je nug kwijt wilt?
Wat ik melelf als doel gesteld heb voor
deze reis is dat als we straks terug ko-
men in Den Helder dat de bemanning
dan zegt: "Ja, ik ben blij dat ik deze reis
aan boord van de van Galen heb mee-
gemaakt". Dat ze ondanks het feit dat
er weleens sttubbelingen waren, dat
niet altijd alles liep als het zou moeten
lopen, dat ze dan toch terug kijken en
zeggen: "Wc hebben veel lol gehad, we
hebben vel..1 gezien, eigenlijk een hele
goede reis geweest!"
En dat is hest we1lastig soms, merk ik.

Hartelijk dank I'uur dit gesprek.

Raadsl'rouw Tilleke Dekker-Hundlillg
a/IJ HRMS van GalerI, september /99S
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Na het verdwijnell van de .\luuT, de
Sovjet-Unie en her Warschau Pao.:t lct'k
de vrede in Je wereld een nieuwe kans te
hebben. \VeliswaaT was er nog die
Gn1foorlo~. waarbij lTlet terechte verwij-
zing naar het handhaven van de imerna-
rional!' rechtsorde en de mensenrechten,
olie en olieprijs naar Westers genoegen
werden vClliggesteid. maar nadien zou
er toch vrede zijn.

• Sprookje
Iielaas de nieuwe wereldorde van presi-
dent Bush bleek een sprookje, waarin
nog vcd boze wolven een hoofdrol ver-
vullen. Overigens is het met zo dat sta-
rbtisch gesproken het geweld in Je we-
reld is toegenomen, Ondanks de schijn
die de frequente plaatjes uit Bosnië,
Tsjctsjcnië en Rwanda op de huis w('k-
ken, blijkt het geweld in de wcrckl af te
nemen. En ook op de lange termijn
blijkt de wereld er gunstiger voor te
staan dan in het verleden het geval was.
Een wereldoorlog IS welhaast ondenk-
baM en van de vele tientallen oorlogen
die na het verdwijnen van de Sovjet.
~nie gevoerd werden zijn er maar een
Viertal tussen staten geweest.

• Burgeroorlogen
De burgt"fOoriog is t"igenliik de enige
oorlog die nog echt perspectief
heeft. Een burgeroorlog .het woord
zegt het al- is een oorlog tussen bur-
gers. En een oorlog, zo l.eggt'n pole-
mologen, is een groot fniek gt"weld.
Jadig conflict tussen daartoe geor-
ganiseerde groepen mensen met mi-
nimaal duizend dodelijke slacht-
offers. \'{'at mij betreft kunnen het t"r
ook meer of minJer zijn, maar het
gaat um grot'pen mensen die \"oor
die oorlog, voor d;lt fysiekt. gt'wdd
zijn opgeleid en tegen elkaar teil
strijde trekkeil. En die burgeroorlo-
gt'n zonden nu weer de meeste
slachtoffers vergen.
~Iaar klopt dat wel? \'(':mt de mees-
te slachtoffers vallen niet in een ech-
te buq~eroor1og, zoals de Spaanse
burgeroorlog 0(, al IS dt" ddinitit,
\'an oorlog Jaar wat minder gemak-
kelijk toepas haar, in Bosnië, De
meeste sladuoffers zijn slachtoffers
van volkerenmoord, van genocide.
Daar gaat het niet 0111militaire of
quasi-militaire operaties om hepaal-
de strategische doelen tt" \.eruvett"n,
maar gaat het alleen maar OIJl het
dood maken van medemensen.

6 - EGO/OKTOBER 199.,

GENOCIDE

• Volkerenmoord
Voerde I'oll'ot in Cambodja een burger-
oorlog of was hij, minstens deels. alleen
Illaar doende lJlet het uitroeien van een
deel van de eigen bevolkmg? \\'as er in
Rwanda sprake van een t"chte burger-
oorlog of ging het voor,11 om het ver-
moorden van de Tutsi door allerhande
j;!,eregelde en onj;!,eregelde groepen
Hutu's uit de bevolking? Dat laatste was
het geval. Het blijkt d<H in de periode
1900 tot 1985 170 miljol~n mensen door
de eigen regering gedood zijn, aldus de
Amerika'lIlse politicoloog R. RummeI.
Zijn collej;!,a l'\ietschman heeft voor het
tijdvak van 1945 tot 1993 her totaal
aantal slao.:htuffers van door statcn gelei-
de genocides berekend op 73.500.()()(),
Gt"nocide blijkt, als het om het a,lIHal
slachtoffers gaat, een veel groter pro-
bleem te zijn dan oorlog.

.50 jaar VN

.\-laar ondanks dat feit is de aandacht
voor oorlog vele malen groter dan die
voor genociJes en dat geldt ook voor het
im.lcht dat men heeft in Je oorzaken en
funeties van dat :dschuwclijk verschijn-
sel. Sinds de Tweede Wereldoorlog heb-
ben zio.:hmaar liefst vijftij;!,episodes van
diverse soorten \.olkert'nmoonl voorge-

daan. aldus Amerikaanse onderzoekers,
.\1isschien is het daarom goed om in het
jaar dat de Verenigde )\:aties vijftig jaar
bestaat ml't name de aandacht op de
kwestie van de volkerenmoord te vesti-
gen. Van J\lierlo heeft overigens mt"t n;l-
me l1lt"t het oog op genoeides voorge-
steld dat de VN over een eigen krijgs-
macht zou moeten beschikkell om snel
daar re kunnen ingrijpen waar een vol-
h'renmoord dreigt. Zijn voorstel is me-
tecn afgewt"zen als zijnde onrealistisch,
onhaalbaar en strijdig met dt" soevereine
positie van de nationale staat, En n,\-
tuurlijk hebben die realisten wel gelijk.
Daar komt nog hij dat de Verenigde
l'\aties en zeker de Veiligheidsraad, die
tot hl'! inzetten van zo'n krijgsmacht zou
moeten bt"sluitt"n. nog lang niet repre-
sentatief geacht kan worden voor de we-
reldbt"volking.

• Ingrijpen na de volkeren-
moord?
r..1aar toch. er 1.,11iets gedaan moeten
worden. Onderzoek, inJ.Îcht Ilctwt"tvt"n
en met alle mOj;!,elijkeit17et werken aan
maatregelen die nu al getroffen kunnen
worden om volken~nmoord tegen te
ga,U1. Burundi heeft zich al gepresen-
teerd als het land waar een nieuwe mas-

sale moordpartij ollvennijdelljk
lijkt. Zeker is dar de wereld niet
l;ll ingrijpen. Dat probleem kun-
nen we nog niet aan. En daarbij
komt dat van volkerenmoord pas
sprake is nadat die volkeren-
moord is geschied. Zelfs de on-
waarschijnlijke maatregelen tegen
de toekomstige volkercnmoord in
Burundi zullen pas getroffen kun-
ncn worden nadat tienduizenden
doden bewezen hebben dat er van
volkerenmoord sprake is, De dief-
stal gaat aan het dief-ZIjn vooraf
en zo ook bij volkerenmoord,
eetst de moord en dan weten we
het zeker: in Butundi is een volke-
renIlloord ;1;111 de gang en daar te-
gen dienen we als goede christe-
nt"n, humanisten, demonaten en
leden van de volkerengemeen-
schap eigcnlijk op te treden.

\\'ellidu kunnen we nll alvast het
programma van de Rwanda TV-
collecte uit de kast halen zodat we
straks. mt't een giro-overschriJ-
ving van vijftig guldcn, een naar
gevoel over ons onvermogen tot
iI~grijpen, op ~rn recreatieve ma-
nier kunnen Wltwasscn.

/.eol1 \'l/ecke



EEN TREURIG EINDE VOOR DE
GROOTMEESTER VAN DE BLUES

Een kleine kroeg in het luiden van de Verenigde Staten. Door de sigaretten-
rook, het geroezemoes, het gelach en de drukte is cr nog net een podium
zichtbaar, waar ccn bluesgitarist gaat zitten. Hij drinkt zijn glaasje \vhisky in
één teug leeg en begint met spelen. Op het moment dat de gitaar door de
kroeg klinkt, zwijgt iedereen. Niet alleen omdat hij de blues met een ongelo-
felijk vuur en een enorme techniek speelt, maar ook omdat het Robert
Johnson is, de man die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht.

T1Jeo Payma1/s
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29 liedjes liet hij na. Niet veel, maar ge-
noeg om voor altijd zijn stempel op de
hlues te drukken. Robert Johnson liet
een indrukwekkende erfenis na, die in
de jaren erna een aantal hluesmuzikan-
ten heïnvloedde, die op hun beurt weer
van grote betekenis voor de blues zijn
geweest.

Zijn emde is nct zo met legenden omge-
ven als dat met zijn leven het geval was.
Robert Johnson begon net door te bre-
ken naar een groter publiek, en enkele

ma,lllden voor zijn dood zou hij op-
treden in Carnegie Hall, een

belangrijke zaal voor blues-
muzikanten. Het zou er
niet van komen, want
op een avond dronk
hij een glas whisky
dat vergiftigd bleek,
door een jalocrse
man die dacht dat
Robert Johnson
achter zIJn vrouw
aanzat. Anderen zeg-
gen dat het gebeurde
door een jaloerse min-
nares. Een treurig einde

voor een hluesgrootmt'es-
ter.

Wat zeker is, is dat hij na een
korte muzikale çarrière op jonge leeftijd
stierf.

ren, maar ook hoc hil' cr een eigen frisse
draai aan geeft. De b uesstijl die hij mee
hielp ontwikkelen en die fraai op de CD
staat, is technisch zo perfect, dat zijn
liedjes nog steeds voer voor blueslief-
hebbers en -muzikanten zijn.

mals Son House en Willie Brown. Op
een gegeven moment in de 20-er jaren
sloeg Robert Johnson aan het zwerven,
en reisde hii de hele tvlississippi-ddta af.
Op ziin trektocht kwam hii natuurlijk in
aanraking lTletandere bluesl11uzikanten,
en hij leerde er veel hii. Zo is ook de le-
gende ontstaan dat hii zijn ziel aan de
duivel zou hebben verkocht. Volgens het
verhaal kon hij namelijk voor geen me-
ter spelen, en lachten de oudt'rt' hluesgi-
taristen hem vierkam in zijn gezicht uit.
Gefrustreerd trok Robert John5On zich
een half jaar terug, en oefende dat de
stukken eraf vlogen. Toen hij weer te-
voorschijn kwam, speelde hij zo goed,
dat de mensen dachten dat hij zijn ziel in
ruil vuor zijn talent zou hebben ver-
kocht. Dat is natuurlijk onzin, maM het
zegt wel iets over zijn grandioze talent.
Zijn vingers vlogen over de hals van zijn
gitaar en hij maakte liedjes die hun tijd
ver vooruit waren. De mensen hadden er
geen verklanng voor en de legende was
geboren.

Op de gitaar was hij hriljant.
Hij kOIl flink tekeer gaan
met een houlent'ck, een
rond geva.1 geschoven
over een vinger waar-
mee er over de snaren
gegleden wordt, uf
met zijn vingers heen
en weer marçheren
over de gitaarhals en
cr rijke tonen uit to-
veren. Hii zong de
blues met een gekwel-
de, onderdrukte stem
en in ziin teksten gaf hij
handig voer aan de legende
over ziin talent, zoals in lied-
jes als 'Cross Road Blues',
'Hellhound on mv traiI' en 'Me and the
devil'. Johnson v(md het waarschiinlijk
een handige verkoopstunt die hem goed
van fas kwam . .\har ook maakte hij
noga eens muzikale aanwekjes naar de
dames die op zijn concerten afkwamen,
zoals in 'Thcy're Red Hor' en 'Rambling
On J\ly Mind'. Dit lOU hem wel fataal
worden. In 1936 en 1937 maakte hij en-
kele plaatopnamen, die onlangs op de
CD zil'n heruitgebracht. Duidelijk zijn
de inv oeden van de bluestraditie te ho-

Robert Johnson werd gehoren in 1911
in het kleine plaatsje Hazelhurst, in het
zuiden van de Verenigde Staten. Hij
schijnt een eenlame teruggetrokken
jeugd gehad te hehhen; hij raakte al
vroeg in de b,lO van muziek en kwam
onder de invloed van bluesmuzikanten

Diep in het luiden van de Verenigde
Staten wordt cr nog steeds wel eens ang-
stig gefluisterd dat Roben Johnson zijn
ziel zou hehben verkocht. Hij zou op een
middernachtelijk uur naaf een verlaten
kruispunt. de 'crossroads', geslopen
ziin, en het daar op een akkoord ie met
de duivel gegooid hebhen. Zo zou hij
aan ziin unieke speelstijl gekomen ziin,
een speelstijl die van enorme invloed op
de Blues geweest is. Sommigen zeggen
dat hij in een kamer vol mensen met een
radio die aanstond, gewoon aan een ge-
sprek kon meedoen, maar de volgende
dag alles wat op de radio te hort'n was
gt'wet'st, noot voor noot kon naspek'n.
Jimmy Hendrix, wch ook gt'en kleine
jongen, speelde regelmatig liedies van
hem na. De Rolling Swnes zijn door
hem heïnvloed geraakt. Als hij geen an-
der omgeven legenden zijn leven, maar
waar iedereen het wèl over eens is. is dat
Rohert Johnson misschien \vel de groot-
ste hluesgitaris[ is, die ooit geleefd ht'dr.



EUROPA TOEZIEND VOOGD
VAN AFRIKAt

De Westerse reactie op ellendig nicU\ ••..s uit Afrika is vaak simpel: "Het gaat
mis met Afrika - oorlog, honger en dictatuur! Afrika moet afgeschreven
worden." !,laar cr wordt in Afrika niet alleen gesneuveld en verhongerd - cr
wordt ook hard gewerkt, veel gelachen en opgewekt gezongen. Het begint
hij ons door re dringen dal het niet allemaal kommer en kwel is, met de $00
miljoen mensen in de vijftig Afrikaanse bnden.

Dl' KRO heeft dat in de zomer van 1995
\villen laten zien me[ de TV-rt'portagcs
"Ander Afrika". Een prcwnratrice :rei.
d:lt •••..c de Afrikanen lllet hUil eigen cul-
tuur mer rust moefl'll laten. Ze is daar-
mee 500 jaar te laat, want toen begon Je
Europese ocrnocicnis. En die ingreep IS
niet ongedaan gemaakt dOOf de politie-
ke dekolonisatie. Het lost niets op als
Afrika ~met rust wordt gelaten", want
her Westen blijft zich economisch met
Afrika bemoeien.
De Hritse Afrika~kenner Basil Ihvidson
schrijft in zijn hoek: Afrika en de vloek
van de nalie-Slaal (1992), op p. 14:
"lIltlIssen ... is de geïndustrialiseerde
wereld haar lieell'an Afrika's slinkende
rijkdOlll blijl'en opeisen. De (werboekin-
geil I'all deze rijkdom n,Mr lie 'ontwik-
kelde' lanliell in F.uro/Ja en Amerika ziln
j<1arlijksill waarde gegroeid: in 1988 bii-

8 - .ECO/OKTOI~EH 1')':)5

l'oor!Jedd werd eell olltzagli;ke som,
/oellterti;d eell recordliedrag, lfitlle/,IiIM
,Wil de 'ontwikkelde' crediteuren. "

• Afrika opnieuw koloniseren?
:\1.'l<1rsommige \VesH'rlingen vinden, dat
de ellende in Afrik,\ niet re wijten valt
aan het Europese koloni<tlisrne, want het
contirKnt wordt naM de knoppen gehol-
pen door op macht beluste leiders. Zo
beweerde j.A.A.van Doorn (HP/De Tijd
van 12/H/19941 dat Afrika van kwaa(l
tot erger is vervallen door her ('igen
Afrikaanse oll\'ermogen om het verval
tegen te houden. Hij vindt dat Afrika be~
ter opnieuw gekoloniseerd kan worden -
de Europese koloniale overheersing in
het vcrk'dt'Jl was immers zo sb:ht niet?
Er was vrede en stabiliteit; er wnd ge-
zorgd voor wegen en bruggen, voor OJl-
derwijs en gezondheidszorg. Het ont-
brak de Afrikaanse volken aan "eell ze-
kere graad I'all cil'ilis,ltÎe". En daarom
o?k ging het mis na de politieke dekolo-
Tlrsane.

Je vraagt je af, waarom die ongecivili-
seerde Afrikanen Olufhankelijk wilden
worden, als het kolonialisllIe inderdaad
zo zegenrijk was. Als verklaring geeft
van Doorn dat cr In Afrika "wC! degeliik
iets als Ill1tiollalisme" !:lest,l,H, terwijl
volgcns hem "de hailt tegell de blal/ken"
algemeen is.
Hij is blind voor de negatieve Europesc
bemoeienis met Afrika. Dc Trans-
atlantische slavenhandel hecft drie eeu-
wcn lanj.\ Afrika geteisterd: door sla\'cn.
oorlogen cn slavcrnij gingen 7.0'n
100 miljoen mcnsenlcvcns verloren.
Ontwikkeling van landbouw t'n am-
badu stagneerden. In de latefe koloniale
tijd leiddl' de Europese bezetting met ge-
weld tot radicale wijziging van her
eigendomsrecht op de grond. waardoor
sociale zekerheid verloren ging. In-
\'oering van h,llldelsgewassen en bel,lS-
tingen zorj.\dell voor verdere ontwrich-
ting.
Dt, koloniale overhl'ersing werd met ge-
weld gehandhaafd door Belgen,
Duitsers. BritteIl, fransen, Sp;mjaarden
en Portugezen. In bijvoorbeeld Algerije,
Congo, Kenya, Angola, .\loçarnbique,
Namibië el1 Rhodesiê. Desondanks is
juist de h,lat tegen hl anken in Afrika niet

algemeen. ~bar die haat zou wel ont-
staan als Europa na de koloniale en neo-
koloniale hemoeienis ZIch zou uit~pre-
ken voor re-kolonisatie van Afrika.

• Heilzame blanke invloed?
De Afrikaanse geschiedenis is ingt'wik-
kelder cl,lll de gemakzuchtige \Vesterse
opvatting om Je schuld te zoeken bij het
OJlvermogen van (le Afrikanen. Dat is de
oudc stercotiepe opvatting uit de vroe-
gere koloniale tijd over de onverJ.nt-
woordelijkheid van de inferieure in-
hoorhng en de heilzame werking van de
superieure blanke invloed.
Volgens Basîl D,l\"idson was Afrika
\'roeger niet een primitief continent;
voor dl' Europese overheersing begon
hehhen de Afrikaanse volken veel ge-
presteerd "en dm zoudell ze lIaaf alle
w<1.:lrschijl/liiklJeidill de toekomst weer
duen" (l4). Daar was het streven naar
onafhankelijkheid ook op gericht, mJ.ar
de politieke dekolonisatie, die ervJ.ren
werd als een bevrijding, strandde in de
gevolgen vJ.n dl' Wcsterse bemoeienis.

• Onzichtbare afhankelijkheid
Afrika kreeg de kans niet om de eigen
Afrikaanse geschln!enis op te pakken.
VJ.naf het begin v'an de politieke onaf-
hankelijkheid bleef de indirecte onder-
\vorpenheid aan Europa. al was die dan
niet meer zo zichthaar. De tientallen
Afrikaanse kolonies waren "alfe 1(e-
/iormd el/ bestllurd alsof JJlm eigell ~)e.
t'olkillg geen eigen geschiedCllis bczat"
(1'.15) en dat werden in naam onafhan-
kelijke staten, die wd gevormd en be-
stuurd \vcrdell "naar Europees, l'oofal
Brits el1 Fralls lIIodel" (1'.15). Zo kwam
er. geen aansluiting m.:t \"~oeger, maar
lelddl' dl' onafhankell)kheld tot "ver-
IlreemdÎIIK", zoals Davidson dat noemt.

• Half vrij, half slaaf
Er kwam tegen het eind van dl' 19de
eeuw een "1'erstÎkkende ~olf van euro-
centrisme up, met het bi;beJJOfl'llde ra-
cisme dat leerde dat de Europeanen /lil/I
nature superieur u/af Ol aan de
Afrikatn'JI .... Afrikanen nlOesten l'oor-
/,1,/11doen U'<ltI1Ul1/iateld werd, en IJJm
lallden zouden l'oor heli 'ontwikkeld'
u'oT/ic'n" (pp.43 en 44).
In de ng;en van de hlanke heersers hIeven
ook de westers opgeleidc Afrikanen in-
ferieur. Zo mochten er in de gritsc kolo-
nies in \X'est-Afrika geen zwarte J.etsen
meer worden opgeleid. Afrikancn moch-
ten onder gecn heding de meerdere wor-
den \'an Europcanen. Ontwikkelde



Afrikanen maakten zich dus bijna ;lUW-
matÎsch los van de Afrikaanse tradities,
de Afrikaanse cultuur en de Afrikaanse
geschiedenis. Want de Europese over-
heersers leerden immers dar de
Afrikaanse tradities en cultuur primitief
waren en niet in de moderne tijd paSTen?
Er blet'f de Afrikaanse natiunalisten
niets anders O\'('r dan het Europese
voorbeeld te volgen en hun onafhanke-
lijke stawn daarnaar te richten. Zij za-
gen daar vaak de gevaren wel van in, zo-
als de Ghanese nationalist Kwame
Nkrumah, die al in 1951 de Ghanezen
voorhield dat "er een groot risico schuilt
ill !Jet a<lllt'llarden ... uan deze nieuwe
constitutie die ons half L'rij en haff slaaf
maakt "(p.156).
In de Europese ogen van roen was de OIl-
afhankelijkheid "Eurupi1's laatste ge-
schenk aml Afrika" (.ISl) Nu worden
in het Westen de Afrik:lanse politici er-
van beschuldigd dat zij dat 'geschenk'
verpest hebben en dat zij beter de moei-
lijkheden lJlet die koloniale grenzen en
die erfenis van koloniale besturen had-
den moeten heseffen. Davidson wijst er
op dat elke poging van de eerste
Afrik:lanse nationalisten in de periode
voor de sOllvereiniteitsoverdracht, om
grmere verhanden te vormen, door de
koloniale overheersers werden afgewe-
zen (p.176 en 177).

Hij mt'rkt ironisch op dar aan de

Afrikaanse nationalisten steeds bet
Europese voorbeeld is yoorgt'houden en
dat geen enkel koloniaal bestuur iets van
kritiek wilde horen op de koloniale eco-
nomie die uiterst nadelig was voor de
Afrik:lnen (p.17S). Europa's 'laatste ge-
schenk' werd ge\'olgd door 'ont\vikke-
lingshulp' en adviez.en van Europese
deskundigen die de oplossing wisten
voor elk prohleem dat zij (nog) niet ken-
den,

Er is inderdaad veel misgegaan na de po-
litieke dekolonisatie. Wrijving tussen de
verschillende volken binnen één land
leidde soms tot burgeroorlog - in het
Westen hardnekkig omschreven als on-
vermijdelijke 'stammenoorlog'. In de
eenpartijstaat kregen politici en bureau-
craten de macht ill handen, met als ge-
volg vriendiespolitiek, machtsmisbruik,
fraude en corruptie. Tegenstanders wer-
den onschadelijk gemaakt (vakhonden,
oniversiteiten, kerken),werden, met een
beroep op het nationale belang, vaak
dienstb<lar gema.lkt aan het regime. \'Ilie
er nog overbleef aan concurrerende eli-
tes werd vaak de mond gesnoerd.

Een probleem was ook, dat de land-
bouwproductie steeds minder opbracht,
waardoor de boeren verarmden en dat
daardoor steeds meer mensen naar de
stad trokken. Ook dat was hegonnen in
de koloniale tijd door de invoering van

belastingen, handelsgewassen en planta-
ge-landbouw. De rïlkdommen en de
produkren van de ko onies moesten ten
goede komen aan het moederland. Et is
altijd meer geld uit de kolonies gehaald,
dan er in werd gepompt en die trend zet-
te zich na de onafhankelijkheid voort
(p.208 en 209). Na de dekolonisatie
nam de trek naar de stad en de ontvol-
king van platteland verder toe, met all
ontwrichting vandien.

Het liep dus mis in vele Afrikaanse sta-
ten, om uiteenlopende redenen: de
Afrika.lIlse landen van nu hebben nog
steeds te lijden van de kolonialc erfenis;
de verlaging van de grondstoffenprijzcn;
de voortgezette verarming door het neo-
koloniale kapitalisme en van de westerse
inmcnging, die zich meer dan eens zelfs
militair manifesteerdc.
Maar anno 1995 wordt de ellende in
Afrika alleen maar gezien als het gevolg
van de droogte en de honger; de burger-
oorlogen en de vluchtelingenstromen;
het tribalisme en de wrijving tussen de
elites; de een partij staat, het socialisme
en andere experimenten; de machtshon-
ger van politici en generaals, met hun
vriendjespolitiek en cliënten-stelsel.

De oppervlakkige buitenstaanders we-
ten het antwoord: het zÎt niet goed met
de rechten van de mens en de democratie
in Afrika. De enige manier om er nog

,,"10' J~ Wg 1-,
DI", ;Z.wARTgN ~IJN ':::oRRUf>T
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iets aan te do(:n. I.eggen zij. is dl' invoe-
ring van meerdere politieke partiwn en
meer respect voor de rechten V,1I1 de
mens.
Het nit'llwe Afrika wordt verweten d,H
het niet democratisch is, maar in de ko-
loniale tijd r.esrond het bestuur uit dicta-
tuur en .lutoritaire bureaucratie. En die
bestuursvorm is .lan de nicuwl' elites
over~edragen - niet dl' democratie en de
rechten van de mens, Er z.ll iets moeten
gebl'urcn in Afrika, wam in veel landen
staat dt. bevolking tegenover de hureau-
cratische regimes. Steeds meer
Afrikanen beseffen, dat ziJ met de kolo-
niale erfellls van de natie-staat in dl' aap
zijn gelngn:rd.

.\Iissehien moet de oplossing niet ge-
zodn worden. denkt Davidson, lil "IJ£,!
Il/km,lk !'ermemgl'ltldigell /'<111 f1<lrtijelt
ell hUil onderlillge stTljd 111 de alltr<1 /'<1/1

de lIitl'Oerelldc macht •...• mûûr veeleer i1/
het (werdragelI t'llII /litt'oerende macht
<1,111eell groot dallt,?l [!Ia<ltsclijke vertc-
genwoord igellde in'st1111rsl ic!JLllllcn" (p,
280). De interne samenhang binnen de
sallH'nleving moet hersteld worden, De
bnolkillg moet hetrokken wordell bij
de politiek, zoals in de pre koloniale tijd
ook normaal was in de evenwichtige en
vooruitstrevende AfrikaJnse samen 11,'-
vlllgen.
Het is in de geschu:denis van Afrika zelf,
waM de oplossing ligt om "te ontsna[!-
pcn a<lll st,lgll<ltie 1,'11 ,U.htCTllitgaIlJ('
(p,2l:ll)
De koloniale natie-staten mocten op-
gJan in grotere vernJlldell, zoals al ge-
proheerd wordt in \\'est-Atrika IIll't de
ECOWAS en In ZUidelijk AtrikJ met de
SADC, waar gestreefd 1_almoeten wor-
den naar vervanging van de natie-staat
door "illl'oerillg l'dll stelsels /,,111politie-

kc flilrtiáfhltie 'Jil/llcll eell brede regio-
Il<lfestructuur" (p.305). Per slot van re-
kening is in Europa de natie-staat ook
geleidelijk <lall hef opgaan in Je
Europese Unie,
De non-raciale democratie. die in Zuicl-
Afrika op weg is, kan dJt streven he-
langrijke impulsen ge\'Cn. Europ<i kan
I.Îch Olll historische redenen lliet Jfkeren
van Afrika, waar het economisch nog
zo'n sterke greep op heefr. Het boek van
[hviJsOll !!,eeft hefer Zicht op de relatie
tussen Afrika en Europa. EuropcJnen,
die geloven dat lIl,' koloniall' inmeJl!!,ing
een weldaad voor de 'inlanders' was: of
Europt'anen, die de koloni<tle geschit'de-
nis een gesloten hoek \,inden: of
Europe.lncn. die geloven in re-kolunisa-
tie vJn AfrikJ, kunncn zieh daardoor
mentaal IatelI dekoloniseren, Iht is
hoogn()dig.

BEROEP ILITAIR
AANDE~IUDIE

--='"'1'" --

•I

Heel wat beroepsmilitairen oriënteren zich gaandeweg hUil dienstperioJe op
hurgerfuncties.
Soms met het oog op de toekomst nit hel FLO, soms omJal ze in het kader
van hun persoonlijke ontwikkeling aan een andersoortige functie toe 1.ijn.
Ego sprak met Harry van Je Wege, een beroepsmilitair die bezig is met Je
studie .\lBO-SD, ~lct een schuin oog naar de MOD, maar nok vanwege Je
mogelijkheden in de burgermaalschappij,

• Het zat in de familie
Klm je' OIIS uitleggen lt'adrOIll je destijds
I.'oor een carrière ds herve/Jslllilitûir
heilt g('koze,z?
Ik hen cr Illee opgegroeid. i\IIJn vJdl'r en
twee ooms zaten vrijwillig bij de mari-
niers, een nron zat bij de marine al~ be-
roeps. Na de LTS elektrotcchniek wildc
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ik aanvankelijk n,l,lr de .\ITS, Dat heb
ik uitcindelijk niet doorgezet omd,lt ht,t
vak mij tegenviel. Ik 7Jr mezelf ook niet
in l'en fanriek \taan, ot de hele dag ach-
Ter een bureJu 7.itteTl,Ik h;ld ook wel bij
de Rijkspolitie willen werken lIlaar om
ongrijplijkc reden werd ik daarvoor ,1f-
gekeurd, terwilÎ Ik I.oor dt' gemeentepo-
litie in heginse was goedgekeurd,

• Van artillerist tot
administrateur
KUil jc iets l'ertel/i'lI 01'('1 je o/lfwikke-
lil/I; <lIsmilif<lir?
Ik ben direkt op de K.\IS hegonnen (ar-
tillt'ril.') en werd daarna op de .\1 109 ;lIs
wJchtlllct'ster geplaatst, Ik was een jaar
srukscommanJ,lllt, dat was in lijveIte,
meer hef werk heviel me nier. De eerrein-
lTleetdienst trok mij mcer aan. Ik kW,lm
cr in 1976 als wachtmeester T.\-lD bin-
nen bij 109 AfJva. Dat be\.iel me erg
goed, Je was veel buiten en je had ook
t,lmeiijk veel vrijheid. De functie werd in
1979 opgeheven. Vl'f\'olgens kwam ik
tnccht hij de 129 ste afdeling lanee ra-
ket. ;-":ogstceds als artillerist, als plaats-
\Trvangend p.c. Het werk mee Je blKe



TE

\Vi; wensen je I'eel succes mei je oplei-
ding!
Bedankt voor het gesprek.

Tenslotte, ll/at wil je 1(,111'1 doen als je de.
ze OfJleiding voltooid hebt?
H('t liefst blijf ik hij het bedrijf werken,
zo mogelijk natuurlijk in een haan waar-
in ik de .\180 opleiding kan uithuiten.
Ik ben zeker van plan na de ~tBO re zij-
ner tijd de HBO te gaan doen.

Hoe kijken je mede-studenten tegm jOlt
als militair aan?
In het hegin hadden die zoiets van: "Een
militair, wat komt die hier doen?
Wat heeft die nu met hulpverlening te
maken?~
Het was even wennen van beide kanten
maar nu ben ik wel geaccepteerd. Toen
na een half jaar ollze klas gesplitst werd
in verhand met de opdeling naar studie-
richtingen was het weer hetzelfde liedje.
Ik heb toen de gelegenheid te baat geno-
men om mijzelf in de groep te pla,ltsen.
In het kader van een prcsematieop-
dracht heb ik het onderwerp
"Hulpverlening in de Krijgmacht" geko-
zen. Overigens, mijn 20-uurs stage ga ik
doen bij de "Stichting Slachtofferhulp
Zeeland" te Middelburg. Een doelgroep
die mij erg aanspreekt.

• Wel even wennen..Je moet wel gemotiveerd zijn

Hoe kijken je collega's er tegendan?
Ja, dat is ook ni(>tonbelangrijk. Ik ben
wat dat betreft gelukkig. Vall;lf het be-
gin heb ik veel medewerking van het pe-
loton gehad en daar ben ik ze heel dank-
baar \"oor. Dat is nog steeds zo. Ik ga op
donderdag naar school. Er wordt met de
roostering zoveel als mogelijk rekening
mee gehouden, evenals met de \TrrOOS-
tering van de ADV dagen. De opleiding
is door DPKL gehonoreerd als "mede in
het belang van de dienst~. Daarvoor heb Kees Roza en Richard Sdwonderbeek.
Ik uiteraard wel een rekest mgedl~nd. HEr W!\'f

tJ1.. t<AJI 1
Ut: 11f £",<... .
yJt£ J.irrEA/
/....£~rJ

Mij wordt u.eI eens door beroeps ge-
ur,wgd of het wel tIlugeliik is 0111 na,1st
hel militair-zijn zo'n studie te dom.
Kun je daar iets over zeggen?
~logelijk is het altijd, maar tempo en in-
tensiteit zijn wèl afhankelijk van je om-
standigheden. Het belangrijkste vind ik
dat je echt gemotiveerd moet zijn om
datgene te gaan doen wat je van plan
bent. Ik vind van mijzdf -en ik ben daar
door anderen in bevestigd- dat ik affini.
teit heb met het beroep van hulpverle-
ner. In dit vak is het belangrijk dat je
open sta,lt voor anderen en hun proble-
men. In Duitsland was ik al vaak vraag-
baak voor anderen.
Je moet ook vanuit ie privé-situatie vol-
doende steun hebben.
Overdag werken en 's a\'onds studeren
of stage-lopen vergt het één en ander
van je vrouwen kinderen

Waarom juist deze studie?
Ik heb altijd interesse in de hulpverle-
ning gehad. In Duitsland zat ik altijd bij
het S.c.c. Daar heb ik gemerkt dat er
bij veel beroepsmilitairen angst voor de
hulpverlening bestaat. En dan niet angst
voor de hulrverlener als persoon, maar
beduchthei( om als het ware met een
stempel door het leven te gaan in trant
van: "Sociaal geval geeft een st("mpel dat
je van je leven niet meer kwijt raakt".
Onterecht natuurlijk, maar toch.
Kortom van uit mijn toenmalige erva-
ring wilde ik meer kennis en achter-
grond-informatie opdoen, óók in ver-
band mer vrijwilligerswerk. Daarnaast
wilde ik voor mijn toekomst -hinnen of
buiten dcfensie- een hetere uitgangsposi-
tie verwerven. Vandaar dat ik met de7.e
studie ben begonnen. O\"erigens hoop ik
binnen defensie te kunnen hl ijven wer-
ken.

Hoe beviel het jullie in Duitsland?
Heel goed. Het is een hele mooie tijd ge-
weest zowel privé als op het werk. Ik
kwam als sergeant administratie te wer-
ken bij het KAZCO/Langemannshof.
Wij woonden in Bergen. In 1987 werd
Esther geboren en was ons gezin com-
pleet. In augustus 1987 ben ik overge-
plaatst naar 41 Palu3bat, wat ook in
Langemannshof was gelegerd. In juni
1991 werd ik overgeplaatst naar het
kalco Hohne. In verband met reorgani-
saties moest ik weer naar Nederland te-
rug. Per 1 juli '94 kon ik beginnen op
het OC\tA in Middelburg. Zoals het er
nu naar uitziet ga3t het medio 1996
dicht .

• Aan de studie
En daarna?
Tja, ik hen niet voor niets begonnen -na
terugkeer uit Duitsland- met de studie
.\mO-SD.

Je was toen al hoog en breed getrouwd?
Ja, ik trouwde in mijn K:\15 tijd, in
1974.
In 1982 kregen wc ons eerste kind,
Kriste!. In 1985 overleed om tweede
kindje vóór de gebuonc. Het was VOOT

mijn vrouwen mij hele mot'ilijkc perio-
de. Her werd, mede tegen de achter-
grond van mijn omscholing, ook reden
voor vertrek. Ik heh toen een plaatsing
in Duitsland aangevraagd. Wilde een
hoofdstuk afsluiten, vooral voor mijn
vrouw. Ik moet zeggm dat wij heiden in
die tijd door het bedrijf goed zijn opge-
vangen, met name door de militaire ge-
zinsarts in Bergen-Hohne. Dat is voor de
verwerking hed goed geweest.

heviel me wederom niet. Vanaf het begin
af aan had ik maagklachten. Uiteindelijk
bleek het noodzakelijk om een maag-
operatie te ondergaan. Dat was in 1980.
Dat heeft toen wel geholpen.
Inmiddels had ik een gehoorbeschadi-
ging opgelopen bij de artillerie. Ik kwam
vervolgens voor omscholing in aanmer-
king. Ik wilde toen graag een functie hij
de administratie. Dat was in 1985.
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CORRECT AJAX

Eell fancluh van Aia", tegen Ajax. Het
heuglijke nieuws kwam uit Purmerend.
Een wel erg nczorgdc supporter aldaar
wa\ Je mening toegedaan Jat Ajax zich
steeds meer vervreemdde van Je m:hter-
hall. Er moest dus iets ondernomen WOT-

den. De eerstc anti-fancluh, voorlopig
besr;l;lnde uit wc!gcrcld tien leJen, zal
aantollen wat er scheef g.lat biJ het van
overmoed verzadigde Ajax.

Topsport, legt Louis van Gaal zodra
hem de microfoon onder de neus wordt
gehouden, is hard. Topsport eist de keu-
ze VOOT een 'model" topsport eist conse-
quent optreden. Topsport heeft niets te
maken met mensen, maar <lUCS mer posi-
ties. Als nummer 9 niet in het Systct'lll
past, omdat hij nummer 6 niet begrijpt,
die op zijn heurt de raarste aanspeelbal-
len van nummer 4 krijgt, dan moeten
nummer 9, 6 en 4 verdwijnen. En als
llummer 9, 6 en 4 kennelijk nog moeren
'groeien', dan dienen ze vervangen te
kunnen worden door hun sçhaduwen.
\X'ant elke positie moet 'dubbel gedekt'
liJn.
Tegen dir soort lariekoek is Purmerend
in op~tand gekomen. Het gaat schijn-
baar om een prote~t dat nog nauwelijks
weerklank heeft gevonden. ;\bar wc
weten dat vele grote rev(llutie~ klein lijn
begonllt'n met de scherpe stem van enke-
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Jen, md het lemmet van het woord.

Graag had ik de hrief uit Purml'Tend, ge-
richt aan Ajax, in haar geheel willt'n op-
nemen . .\laar jammer genoeg wa~ de
toon te vriendelijk, te weinig anarchis-
ti~ch en te vl'flOcnt'nd. Ik had haar har-
der wiljen ;;ien!

Van Praag,

Ik ben Bart Pruim uit Purmerend el\ u
hetll (OrreCl, Politiek, maatschappelijk,
qua woordkeus en stropdas, qua Ajax-
uitdragen en qua schoenen-afdragen, 0
wat hent u correct. Ik hen 7.e1feen stuk
minder correct. Ik behoor tot wat vroe-
ger het plebs werd genoemd, u weet wel,
met zo'n matje in m'n nek en een ol1\'cr-
slijtbare spijkerhroek. Ik kan zingen
noch dansen en heb een han<lal gevoel
voor humor. \Vaar het mij om gaat. is
het volgende: hoc vervreemden we niet
nog verder van elkaar?

U vermoedt al dat ik een forens ben.
Klopt. Zoals elke Almeerder en elke
Purmerender: geboren in Anhterd.lm
Oos(. Opgegroeid met Cruijff die hele-
maal niet zo correct was. Die zich liet
ontvallen dat hij uw vader en \'oorgan-
ger nog nooit op één waarheid h.ld kun-
nen hetrappen. Dat was heel incorrect

\"an Johan en die uitspraak heeft uw \"a-
der lang achtervolgd.

Ik herinner me ook nog ene Ton
Harm~en, die vergeefs probeerde correct
o\'er te komen. Een boerenpummel van
de hm'enste plank zogezegd. maar hij
werd erg ziek en vergeven. Zoals Ajax
ook wrgeven werd dat het, ten koste
van de gewone Purmerender zoals ik, op
een ongelooflijke manier de belasting til-
d,.

Misschien zit ik toch iets anders in el-
kaar dan de gemiddelde matjes-drager
die zich gcen wedstrijd \"an Ajax laat
ontgaan. Want ik heb een geheugen en
dat schijnt de mcesle supporters cn
voorzitters van nu niet gege\'Cn. Ik hield
van schoffies zoab Johan Nec\kens.
Weet u nog. Argentinië 1978? Toen hel
Nederlands elftal weer tweedc werd,
omdat die veel te correcte Roh
Rensenbrink een opgelegde kans lIIi~te?
Op de terugrei~ via Curaçao stak
Neeskens een brandende sigaar in de
broek van Jacques Hogewoning, toen
geloof ik voorzitter van het sectie-be-
stuur. in ieder gC\-'aliemand die ondanks
alle incorreClheid niet weg te branden
was.

NalUurliik denkt u dal het uit de tijd is
iemand welk verleden dan ook aan te re-
kenen. We staan HUlr hct 'Hier en Nu',
Ajax is groot en verder niet zeuren. Ben
ik ~eheel met u eens. Toch heh ik een
anti-supporterclub opgericht. En wel
hierom: de toon bevalt me niet.

Het 'gelikte' van Van Gaal, de orde en
regelmaat, de ingestudeerde creativiteit.
Er klopt iets niet, mijnheer Van Praag.

Ik mag tot de \"a~te bezoekers worden
gereken<l, helgeen alleen op de VIP-tri-
bune een pre is, maar ik hoorde kort ge-
leden een woord dat me hij het huidige
Ajax heel goed lijkt te passen, ook al
omdat cr een X in zit en twee a's. Het
woord 'paradox' zoals u begrepen zult
hebben, Ik denk dat u \'oor de paradox
een heet je moet oppassen.

Als het spel en de scheppingsdrang on-
dergeschikt worden aan de discipline,
het concept, de tucht, het plan, de effi-
ciency of hoc Van Gaal dat verder ook
mag noemen, dan is het spel uit. Ik kan
u dan ook zeggen dat Ajax dit seiwen de
Champions League niet zal winnen.
Daarom heeft Bart Pruim zijn zure duh
opgericht. Was getekend door 7.ijn pr-
functionaris. !\-1etcorrecte ~roetcn.

J lans pan \VisSCII



Na onze militaire oktiviteiten ill het
voormalig Joegoslal'ië en alles wat daar-
()lieT is gezegd, lijkt jll ieder geval êéll as-
pect glashelder. Om ;11 geval van twel!
1'('clJlende groepen tussen beide te ko-
men moet je sterker zijn dali de sterkste
groep.
Dolt wisten we toch aflian het school-
plein in onze eerste schooljaren. De
meester haalde de twce I'eehtende scho-
lieren ujt elkaar omdat IJij sterker was
en het gezag had. De schande is dat de
internationale .semecllSciJal' zo'/I "mees-
ter" niet heeft kunnen opvoeren. Het
grote falen is dus dat men ('rl'an /litging,
dat een leger met b/al/we he/men op al
automatisch het gezag had, zomier dat
men een vuist kon maken.

Het optreden 1/<11/ onze militairen in

Srebrenica werd een langdurig pllnl l'a1l
diulfssie. Uiteraard wilde me1l IJaMslel-
len wie tekort was geschoten. Het pro.
b!eem daarbij was dat velen hater op het
hoofd hadden. Allereerst de politici die
er in eerste inslantie heilig l'all/tlt gillgen
dat eell leger IIllmens de VN. alleen
daardoor, gezag zou hebhelI. D,1t zowel
het aamal manschal'pen, alswel de wa-
pel/uitrusting tekort schoten is 1111 duide-
lijk. Vooraf aall het optreden heeft geen
parlement./riër zich daarOl.'er uitges/Jro-
ken. Maar niet op de laatste /ilaats heeft
het hogere kader blijk gegel'en dat een
opleiding ,wn de Koninklijke Militaire
Academie Ie Breda gcen waarhorg is
voor hct optimaal functioncrcn. Op ccn
enkele uitzondering na is het o[Jtreden
van een aantal hevelvoerende officicren
eell trieste zaak gcweest. De minister
nam hen in eerste instantie in bescher-
ming door te stellen dat ze onder moei-
lijke omstandigheden hun werk moesten
doen. MJar dat is 11/1 juist het kenmer-
kende van het beroep militair. waardoor
dit excuus in feite nergens op slaat.

Zowel Je politici als de legerleiding lik.
tcn in feite hUil wonden. De pllbliekc
a/Jinie was richtsnoer vuor het meeste
handelen. Men eiste dat er in ieder ga'al
gccn vliegtuigen op Soesterberg zoudell
arriveren meI slachtoffers l'an deze ak-
tie. De hoogste prioriteit was dm hoe
komen wc met z'n allen ongeschonden
weer thuis. Het gevolg is bekend, de ge-
nocidc van duizcnden moslim mannen.
Het feit, dat men daart'an wect had uJil.
de de legerleiding, met alle mogelijke
maatregelen buiten de publiciteit hou.
den. Dit, bedodd om te voorkomen dat
de publieke opinie zich tegen hen ZO/I
keren, was wel erg naïef gepland. Juist
daardoor werd de publieke veromu.Jaar-
diging l'Celgroter.

Toch is het I'oor de inzet van onze lIliU.
taÎren een trieste a(1o(J/': maandenlange
ins/,amling en daadwerkelijke hlllllani.
taire h/flp, hebben. door heieidsfolltCII
11,111 het einde f!an de tIctie, een onjuist
stempel gekregen.

Cor Out.
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Nederlands-
Duits Legerkorps
in dienst gesteld
MÜNSTER - Minister Voor-
hoeve van defensie en zijn Duitse
ollega Rühe hebben woensdag-
'ond in de Duitse stad Münste'

'W,erste Duits-Nprl~T"l~
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FANTASTISCHE AVONTUREN
OP HET BEELDSCHERM

Zenuwachtig sluip je rond in de eindeloze gangen van ccn duister kasteel.
Adrenaline raast als ccn hogesnelheidstrein door je aderen. Je bent op je hoe-
de, want uit iedere hock kan cr gevaar dreigen. Muren kunnen omhoog
kbppen en uit verborgen deuren en valluiken schiet het opeens tevoorschijn.
Als klap op de vuurpijl ben je ook nog eens verdwaald. De omgeving maakt
je cr ook niet vrolijker op. Fakkels werpen hun griezelig licht op de schedels
en hotten van de mensen die het eerder geprobeerd hebben. Je staat cr ook
niet zo goed voor. want je magische staf is uitgeput, je tovenaarshandschoc-
nen werken niet meer en je bent flink aangeschoten. Plotseling doemt er ccn
mutant voor je neus op. Je draait je om en probeert te maken dat je weg-
komt, maar het is te laat. Je valt tegen de grond en ziet nog hoc het monster
zijn weg vervolgt.
Op het beeldscherm verschijnt de boodschap dat je eigenlijk maar een suk.
kei bent, maar dat je het vooral nog eens moet proberen. Vloekend druk je
de 'enter' toets van de computer in, en even later sta je weer in het kasteel.
Het sluipen begint weer.

Dagelijks gloeien er he('1wat beeldscher-
men van computers in Nederland op en
klimmen de mensen erachter in de elll-

delene wereldjes van het computer-
spel om nieuwe avonturen te

hclevel].

De eerste cornputerspel-
letjes waren vooral
simp"1 en er viel wei-
nig spectaculairs aan
te zien. Een spelletje
ping-pong, waarbij

..•. je br,laf een licht-
~ dekje van de

•••• ene naar de an-
~ dere kant van_
het beeldscherm

mocht ketsen
..-.....; was toen he;
~ nieuwste van het

nieuwste, .\bar
de ontwikkelin-
gen gmgen ra-
zendsnel, en al
spot'dig scheer-
de er in veel
huiskamers een
straaljager over
het scherm,
waarmee bergen
en andere ohsta-
kels vermeden
moesten worden.
[en tijdje tner
kwam het spel
'space-invaders' op
de markt, waarin je
moest proberen een

invasie van huiten-
aardse ruimteschepen af

te stlan, door als een gek
zoveel mogelijk ruimtesche-

pen aan diggelen te knallen.
Toch waren dat soort spelletjes vrij

primiti('f, en ging het om steeds het-
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zelfde idee: schiet zoveel mogelijk tegen-
standers aan gort, spring n,lar het \'01-
gende 'le\"('I', waar nog meer tegenstan-
ders op je staan te wachten,

VlUCHTSIMULATOREN
Het computerspel is eigenlijk afgeleid
van de grote vlm:ht-simularoren lIan de
Amerikaanse krijgsmacht, Die had aan
ht'£ eind van de jaren '60 enorme cabines
op hydraulische stellages staan, waar
toekomstige straaljagerpililten ,llierlei
vliegoefeningen nadeden. De
Amerikanen vonden het namelijk veel
,c,oedkoper om op die manier de piloten
wat ervaring Telaten opdoen want als er
iets mis ging, gebeurde dat alleen op het
heeldscherm en niet in de werkelijkheid.
De vluchtsimulatoren worden nog
STeedsgebruikt; niet alleen bij de lucht-
macht, maar ook in de burgerlucht-
vaart. Oe computcr werd na verloop van
tijd steeds krachtiger ell was tot meer in
staaT, Tegenwoordig worden er zelfs
complete Icgerodeningen gehouden,
meThele bataljons.

DOOM
Vooral één computerspel is de geschie-
denis in gegaan als het meest populaire
spel en heeft zelfs vandaag de dag nog
een legendarische status: 'Doom'. De
makers van dit spel hadden namelijk een
3d-machÎne uitgevonden, waarmee de
computerfanaat in staat was te dwalen
door gebouwen, kamers en gangen, in
plaats van heTgebruikelijke 'platte' idee
van Je meeste andere spelletjes, waarbij
je alleen vall onder naar boven op heT
beeldscherm kon spelen, Hun eerSTespel
'\'Volfenstein' sloeg dan ook in als een



bom. Het verhaal Îs simpel: je bent een
geharde commando en je moet in het
duistere kasteel Wolfenstein zoveel mo-
gelijk tegenstanders om zeep helpen. Als
je dat gelukt is, en je hent in het hol van
de leeuw aanbeland, is het de bedoeling
om een gekke geleerde uit te schakelen.
Gemakkelijk is dit niet, want hij gooit
voortdurend injectienaalden met een ge-
mene groene vloeistof, die je in een mum
van tijd de hoek om helpen.
Bil" 'Doom' waren de 'graphics', dat is
al es wat je te zien krijgt op het beeld-
scherm als je een spel speelt, stukken be-
ter. Het verhaaltje is ongeveer hetzelfde
als in 'Wolfenstein', In 'Doom' ben je
een ruimte-commando die de opdracht
heeft op een verre planeet een kolonie te
zuiveren van alle mutanten, monsters en
ander gespuis. Bolvormige demonen die
paarse vuurballen uitbraken, vuurspu-
wende mutanten en rondvliegende sche.
dels belagen je voortdurend. Ook het
wapenarsenaal dat je moet verdienen
door moeilijke opdrachten tOl een goed
einde te brengen, blinkt uit in bloederig~
heid. Kettingzagen, granaatwerpers, ge-
weren met afgezaagde loop een gigan-
tisch machinegeweer en zells een 'plas-

ma-gun', een science-fiction-
achtig geval, moeten je hel
pen je missie tot een goed
einde te brengen. Het spel
is verdeeld in drie niveaus
met elk een aantal verdie-
pingen, 'levels' geheten.
Het duurt dus wel even
voordat je met het hele spel
klaar bent.
Het verhaal gaat dat 'Doom' meteen al
zo populair was, dat toen het net te
koop was, in Amerika de computers
van de grote bedrijven compleet
lam lagen omdat iedereen daar
'Doom' aan het spelen was.
Een speciaal element van het
spel is dat het mogelijk is om
tegelijk met meerdere spe-
lers 'Doom' te spelen. Via een
computermodem kunnen
tientallen mensen door het
vreemde en eindeloze wereldje
van 'Doom' dwalen en wild
um zich heen schieten op alles
wat beweegt.

De makers konden zich in hun han-
den wrijven, want die werden in een

korte tijd muhi-miljonair. Er gaat heel
wat geld om in de wereld van het com-
puterspel, dus zullen de makers iedere
keer proberen hun oude successen te
overtroeven.

NIET ALTIJD E\ EI\ GRU\\ ELiJK
Computerspelen zIJn razend populair
geworden, en iedere maand staan de
computertl)dschnften weer vol met de
meest fantastische spelletjes. Toch zijn
het niet alleen maar spelletjes waarbij je
flink om je heen moet schieten, die ge-
maakt worden. Het zijn ook niet altijd
gruwelijke monsters die een spel bevol-
ken. Grappige dinosaurussen en idiote
stripfiguren duiken ook met de regel-
maat van de klok op. Je kan ook in een
race-auto over een ingewikkelde race-

baan scheuren, een voet-
balspel compleet met

twee elftallen
spelen, of een
verzonnen pla-
neet met zelf-

gebouwde
wezentjes
bevolken.
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Een ander S(lort spel dar in
vaktermen 'Qucst', oftewel
zoektocht heet, is mis-
schien zelfs interessanter.
Het gaat cr Jan om Jat de
speler een groot aantal op-
drachten moet volbrengen,
als een "oon van puzzel.
Het spel 'Mysr' is daar en
mooi voorbeeld van . .'vlet
werkelijk adembenemende
'graphics', die zo echt lij-
ken dat ie al snel vergeet
dat je naar een beeldscherm
zit te lUren, slenter ie rond
in een fantastische wereld
waarbij je alles moet Oll-
derzoeken omdat overal
aanwijzingen verborgen
liggen. Meeuwen vliegen
door de lucht, het ruisen
van de zee en de wind in de
bomen klinkt uit de boxen,
alles is super-realistisch ge-
daan en her spel wordt dan
ook algemeen gewaardeerd
als een prachtig avontuur.
In 'Outpost' moet je een
kolonie op de planeet Mars
bestieren. Je handelt met andere neder-
zeningen, bouwt installaties en gebou-
wen, en legt voorraden aan. De bedoe-
ling is dat het ie lukt de kolonie te laten
voortbestaan.

OUDETROEP
De ontwikkelingen in de wereld van de
computer gaan razendsnel. Wat van-
daag als het beste wordt aangeprezen
door hysterische verkopers, wordt mor-
gen door dezelfde lui minachtend afge-
daan als 'ouwe troep'. Omdat compu-
ters steeds meer kunnen, worden de
spelletjes ook steeds ingewikkelder en
gaver om naar te kijken. Het einde is
nog lang niet in zicht, en men is nu al
hard bezig om een soort bril of helm te
ontwikkelen die, als je hem opzet, je nog
meer het gevoel moet geven in een fan-
tastische, andere wereld rond te lopen.
In ieder geval zullen er nog heel lang
heel wat mensen talloze fantastische
avonturen heleven in de wereldÎes op her
heeldscherm.

Theo Paymalls
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Blij dat ik:
niet in de \V.A..O. zit.
"Die \V,A,O,-ers kunnen best nog wer-
ken".

Blij dat ik:
geen \V. W.-er ben,
"Mensen ZOl/der werk: ze kU1I/1e11altijd
wel aan werk komen, als ze maar wil-
len!"

Blij dat ik:
IlOoit ziek heil.
"Mensen melden zich I'oor het minste of
geringste ziek ".

Blij dat ik;
niet in de bijstand zit.
"Als je daarin belandt, dat is toch je ei-
xen schuld!"

\'(!eetie waar ik I!omal blij om ben?
Dat ik nooit ilJ de omstandigheden geze-
ten heb dat ik door anderen werd beoor-
deeld om al of niet in aanmerking te ko-
men lIoor een t1andeze uitkeringen.

Weet je waar ik vooral blij om b('/l ?
Dat ik IlOoit de druk en stifle t'erovrde-
ling lu,IJ hoeven t'oelen, di" we hli;kbaar
in de puhlieke opinie op uitkeringsge-
rechtigden menen te mogen leggen.

Stellen.

Hieronder {Tn puzzel waarhij de vier
juiste worden van elk zeven letters zowel
horizontaal als vertikaal dienen te wor-
den ingevuld,
De omschrijvingen luiden als volgt:
I-koude kikker; 2-vogel; 3-treinstoppcr;
4-later arriveren,

De oplossing \'ao de puzzel in het sep-
tembernummer luidt als volgt: i-vor-
ming; 2-omringen; 3-opscheppen.



IK KIJK ER OP TERUG
ALS EEN WAAS

Overste Jos Ruskus is commandant van de geneeskundige verzorgingsgroep
Vught. Hij is daar werkzaam sinds 1 mei 1986. Daarvoor heeft hij twee en
een half jaar op het OCMGD gezeten, gecombineerd met werkzaamheden in
het militair hospitaal. Daarvoor werkte hij een half jaar op de EHBO van
het CMH. In 1981 begon hij op de Willem 11 kazerne in 's Hertogenbosch
bij hel 48e pantserinfanteriebataljon als onderdeclsarts. In 1982 volgdc hij
de huisartsenopleiding.
In de periode van juli 1994 tot januari 1995 was hij uitgczonden naaf
Srebrenica. Over zijn uitzendervaring en ovcr hoc dit doorwerkt in zijn hui-
dige situatie had Jose Verheycn, raadsvrouw in Vught, cen gesprek met hem.

Jus. lIIat ûjn jouw beweegredellell geweest
om arts Ie wordelI ill !Jet militaire bedri;f?

Van een vriend hoorde ik van de moge-
lijkheid om cOlHractsmdent te worden.
In ruil voor her betalen van de studie-
beurs moesr ik na mijn afstuderen gedu-
rende les jaar binnen defensie werkzaam
zijn. Dat was de helangrijkste reden. Zo
heb ik medicijnen gestudeerd in
Rotterdam.

Eli toell bes/oot je te !JIijt'en?

In 1987 liep het contract af. Het opzet-
ten van een eigen huisartsenpraktijk was
niet w gemakkelijk. Bovendien was het
werk bij defensie voldoende af\visse-
lend. Dus, waarom wegg.un?

.Veranderingen bij defensie
De {d<ltste;arelt is er nogal wat veranderd
billnen defensie: het a.lIltal diellst/,lic!Jtigell
loopt dwstisch lerug ell daarmee ook het
aantal dienstplichtig artselI. Verder spelen de
herstructurering 1'11het uitgetande", worden.
\t'at betekent Jeu ontwikkeling I'oor ie
werkdruk op de kazeme?

De \verkdruk is niet wezenlijk veran-
derd. Er leven wel meer vragen. Men is
de onzekerheid niet gewend. De onze-
kerheid met betrekkins. tot de herstruc.
turering duurt lang. Tijdelijk hehben er
problemen gespeeld als gevolg van uit-
zending .• \taar daar begim men nu wel
aan te wennen.

Dat ie uitgezmuJ"t/ zuu worden kreeg ie (Jas
op bel taaIste moment tc horcn, een p,7ar we-
kelll/a'l te l/orclI. dacht Ik.
Hoc kwam dit?

Half mei werd ik aangewezen en in juli
hen ik vertrokken. Ja, hoc kwam dir. .. ?
Een andere arts zou gaan, maar dat kon
niet omdat zijn contract 7.0U aflopen tij-
dens de uirzending. Dus werd ik het. Ik
had al de nodige ervaring op het gebied
van de El-lHO en de chirurgie.

Eli hoe I'rmd jc dit?

Op zo'n korte termijn had ik dit niet
verwacht. :-.liet leuk dus. Ik heb de va-
kantie af moeten ze~gen.

Hoe reageerdclI ie VTOUUIen kinderen erup?

Tja, het kwam als donderslag bii heldere
hemel. \X'e moesten ons er allemaal op
instellen. De jongste heeft het er wel
even moeilijk mee gehad .. \laar er is een
goede opvang ~eweest van vrienden en
hekenden. Dat is dan wel prettig.

Hcb ie je 'log well'oldoende I'uur kUllllen
bereiden?

Ik heh twee weken tropengeneeskunde
gevolgd en verder het programma bij het
evv doorlopen. Ik had het idee dat ik
wel voldoende basis had.

Was ir' duideliik waar je l1<1artoc zou gaall?

Eerst zou het Simin Han zijn, maar in
overleg werd het Srebrenica bij
l.uchtmohiel. r-.let de Lumob heb ik nog
een oefening van tevort:n gehad in
Vogelsang van 6 dagen. Ik kende daar
nog niemand.

Had je zicht op ie taken in Sre/JT{'lliCllf

Ja, ik zou arts worden bij de Alpha com-
pagnie. Het zou met name gaan om ver-
zorgingstaken; humanitaire taken waren
secundair. Ik hen niet ingepraat op wat
me te doen stond. Hoc het er was, wat ik
te verwachten had, daarvan was niets
bekend.Ik heh een video gezien van
Potocari, dat was alles.

.In Srebrenica
Kun ie iets l'erte//cII Ol'er je l/eTbliif In

Srehri'llica?

Bij aankomst waren twee sergeanten,
waarvan één ook uir Vught, reeds op de
hulppost. Die was dus al ingericht.

Verder waren er enkele gewonden ver-
zorgers en chauffeurs. In totaal waren
we mer zijn rienen. In Potocari zat de
rest van de hulpverlening.
Nabij Srebrenica zaten ook de Artsen
zonder Grenzen. Zij richtten zich vooral
op de humanitaire taken. Ik had dus
vooral de dagelijkse zorg over de A-cie.
Het ging hierbij vooral om huis, tuin en
keuken klachten, zeven dagen per weck.
Verder sprong ik wel eens hij voor de
Artsen zonder Grenzen.
Als gevolg van het tegenhouden van de
konvooien was er een tekort aan bloed
op de verbandplaats, verder was er vol.
doende. In Potocari was het slechter:
daar moest op ge.•..echtsrantsoenen ge-
leefd worden en was er op een gegeven
moment geen diesel meer. Wij hadden
verwarming van een oude textielfa-
briek.

Wat pOlld je hct meest indmkwekkende I'an
je l/crbliif ddar?

Dat je bijna niks re doen had. Daarnaast
was er de uitzichtloosheid van de situ-
atie in het land. De laatste drie maanden
mocht je weinig van het kamp af en de
bevoorrading werd minder. De tijd
kroop. Nou ja, ik ben beter saxofoon
gaan spelen. Verder las ik veel.

.Verveling, maar toch zinvol
Vond je het û,wo/ om in SrebrefliCll te ziilt?

Persoonlijk, voor mezelf vond ik het niet
zinvol. De verveling speelde me parten.
Het was in die zin een rottijd. Af en toe
ging ik naar Potocari, dat was echt een
uitstapje. Daar was ook een polikliniek
waar de lokale hevolking terecht kon. Er
was geen tekort aan eigen artsen. Het
werken met locals was wel en niet uitda-
gend. Je hield een soort afstand, dat ging
automatisch. De hevolking is anders en
stelt andere eisen. Opmerkelijk was de
vraag naar pilletjes van de dokter.
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Vind je de VN-uitzending zinvol?

Nou ja, voor zover ik her gezien heb,
dus in Srehrenica, heb ik dit als zinvol
ervaren. Iedereen had het druk, dat wil
zeggen Dutchbat op de observatieposten
en de patrouîlles, de genisten hadden het
druk en de infanteristen ook. Chauf-
feurs, geneeskundig personeel en de
p.c's waren er als stand hy. Die hadden
het rustig. Het is een eindeloos geheel
daar in voormalig joegoslavie: het blijft
een patstelling.

Wat "ou je als afsluiting op de uitzending
nog willen uggen?

Ik kijk er op terug als een waas. Het is
weer voorbij.

Gewoon weer begonnen
En hoe kijk je nu tegen je werk op de kaurne
aan?

Ik ben gewoon weer begonnen. De men-
sen kijken anders tegen je aan, met dege-
nen die uitgezonden zijn geweest kun je
iets delen. Het werkt ondersteunend in
het begeleiden van mensen die uitgezon-
den zijn; je kent de achtergrond en de si-
tu~tie: de verveling en het gebrek aan
privacy.

Het klinkt allemaal wat nuchter?

Ja, echt zin om er uitgebreid over te ver-
tellen heb ik niet. Vaak snappen de an-
deren het toch nier. De grootste frustra-
tie vind ik wel de desinteresse van de
Nederlanders met betrekking ror het ge-

beuren in voormalig loego. Vaak is men
uit op sensatieverha en. Ik wil het ge-
woon weer vergeten, het is voorbij.
Ik heb het werk opgerakt en veel is het-
zelfde gebleven. We jammer dat veel
collega's overgeplaatst en weg zijn. En
de bureaucraatie, dat valt ook weer zo
op.

Hoe is de nazorg geweest?

Tijdens de uitzending was de opvang
goed, daarna was er debriefing en reïn-
tegratie ... ach ging wel.

Hoe ben ie er als persoon uitgekomen?

Ik geloof wat nonchalanter. Het gaat je
toch niet in de kouwe kleren zitten ... het
absurde van de situatie, de latente drei-
ging die er is, de vijandigheid.

En hoe gaat het nu verder in de toekomst?

Ik ben nu bezig met een opleiding tot be-
drijfsarts en ben lid van de oprichtings-
commissie van de Bedrijfs Genees-
kundige Dienst van de Koninklijke
Landmacht. Vanaf augustus/september
van dit jaar worden de bedrijfsgenees-
kundige diensten opgezet. Eind 1997
heb ik de opleiding af. Tja, wie weet zal
het dan de bedrijfsgeneeskundige tak
worden. Is weer eens iets nieuws. In die
zin blijft het toch aantrekkelijk in dit be-
drijf.

Bedankt voor dit gesprek en veel succes met
de opleiding.

Jose Verheyen

Op 26 oktober a.s. zal de
HOS een programma
uitzenden over
humanistisch geestelijke
verzorging bij de
krijgsmacht.

NED 122.40
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SCHAAMTE OVER VROEGER?

"Vroeger" was nier "alles berer", want
dat is net w'n onzin als de mening dat

Ben ik nou gek of zijn het die anderen?
Ik las laatst, dat Je jaren zestig een
"'pijnlijke vergissing" waren! Daar sta je
raar van te kijken, want ik herinner me,
hoe we vroeger van Je Amsterdam~e
~rachtellgordcl moesten geloven Jat de
laTen zestig ~unÎek" waren. Maar nu is
die opvatting Jus weef foU(.

De jaren vijftig zijn "saai" verklaard.
Waarom merkte ik dat niet, terwijl ik er
wch zelf bij was? Ik had moeten weten
dat mijn eerste twintig volwassen jaren
niet leuk kunnen zijn geweeST, want die
periode was een "vergissing" en "saai".
Hoe bcb ik al die tijd zo dom kunnen
zijn, dat ik toen de wereld zelfs geweldig
imeressam vond? Waarom dacht ik
toen, dat cr van alles geheurde, in
Nigeria en in Zuid-Afrika, waar ik het
zelf meemaakte? Nu ,•...illen die 'achteraf'
profeten van mij de erkenning, dat die
periode van geen betekenis was - de
mensen uit die tijd hebben niets van be-
lang meegemaakt.

We deden vroeger, wat we deden, om-
dat \ve vonden dat het moest. En mor-
gen moeten we wecr doen wat wc vin-
den dat gedaan moet worden. Want er is
nog genoeg in de wereld. dat niet deugt.
En we zouden ons juist mneten schamen
d.tt wc daar nog zo bitter weinig tegen
doen.

Stel je voor, dat je je leven over kon
doen, dan was ik misschien liever in een
ongelovig humanistisch gezin geboren.
Maar dan had ik nooit zelf besloten dat
het geloof in een God voor mij niets be-
tekende. Wam dan had ik dat thuis al
met de paplepel ingegoten gekregen.
Dan had ik mijn eigen "ontkerstening"
dus nooit als bevrijding meegemaakt.

Ik wil er zelfs niet aan denken of ik mijn
leven "over" \vil doen, want dat is on-
zinnig. In een ander leven maak je ook
weer fouten, waM je later spijt van hebt.
En zo blijf je maar aamobben, in plaats
van dar cnige leven, dat je hebt. te genie-
ten.

andere keus wîlde maken, was het MIJN
jeugd en ;.,lIJN opvoeding. Toch zaf je
ze de kost moeten geven: al die ex-
Gereformeerden, die zich juist wd scha-
men "oor hun afkomst en die zich afzet-
ten tegen hun opvoeding en die afgeven
op hun jeugd.

Waarom zou je trouwC'ns spijt hebben
\'an de ideologie dic je vroeger aanhing?
Als je tenminste uit naam da<uv.lIl maar
geen misdadcn hebt gepleegd, want dan
heb je alle rcden om je diep te schamen.
l\laar waarom zou je spijt hebben van
politieke opvattingen die nu achteraf,
met de kennis en het inzicht van van-
daag, misschien niet altijd even yerstan-
dig waren?

Karel Roskam

Sommige linkse mensen betreuren het
dat zij ooit protesreerden tegen de
Amerikaanse oorlog in Vietnam.
Hadden de VietnamezC'n dan niet het
recht op zelfbeschikking, omdat achter-
af gezicn dC' Vietnamese regering mis-
schien niet zo democratisch is als we in
het Westen voor ideaal houden?
Waarom hebhen andere, rechtse, men-
sen geen spijt dat ze destijds niet hebben
gcprotesteerd tegen de Amerikaanse
bomhardementen op Vietnam? of tegen
de Nederlandse politionele acties in
Nederlands Oost-Indië? Of tegen de
apartheid 111 Zuid-Afrika? Waarom
mocren linkse mensen wel spijt hebben
van hun opvattingen?

Vroeger was ik Gereformeerd en ging
trouw ter kcrke. N"u ben ik overtuigd
atheïst. :-.taar ik heb geen spijt van die
Gerefotmeerde jaren en ik schaam me
niet voor mijn Gereformeerde achrer-
grond. Ik kan me net zo goed gaan scha-
men voor mijn likdoorns, mijn bolle
hoofd of mijn scheve tanden. lIet geloof
van toen heb ik afgezworen, maat voor
mijn jeugd en voor mijn opvoeding
schaam ik mij niet. Zolang ik zelf geen

een tijdperk "saai" was. Ik zal "vroe-
ger" nier heilig verklaren, maar waarom
zou je hele jaren verguizen? Waar halen
zulke etikerten-plakkers hel lef vandaan
om het ene jaar "goed" te noemen en
een ander jaar te veroordelen? Ik betreur
geen enkel jaar, ook al kende her ene
jaar meer geluk dan een ander jaar met
een afschuwelijke helevenis. Ik vind
geen enkel tijdperk saai of mislukt.
Waar kan een mens dat aan toetsen? Ik
heb ook die "saaie" jaren meegemaakt
en ik heb genoten, gewalgd, gdachen,
gehuild, kortom geleefd. \'(lam levende
mensen hebben geen andere keus, dan
het leven te leven.

o
000o

o
o

o
o
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Alltonio Banders ;11 Drsperadu

DESPERADO
het succes van een low-budget film

Het geploeter van jonge filmmakers die hun ideeën aan de straatstenen niet
kwijt kunnen. in~rcpcn van anderen in hun scenario moeten accepteren, de
gekste dingen doen om aan geld voor de produktie te komen, en dan uitein-
delijk een film maken waar geen hond !laaf komt kijken vormt een alom be-
kende lijdensweg. AlaaT heel soms gaat het anders. Vorige maand maakte ik
11 al nttent op Clcrks, deze maand kunt 11 constateren dat ccn jonge
Mexicaan een nog sterker verhaal heeft. ,\laar wel waar gebeurd!

Niet veel films zullen zo'n ongehruike-
lijke v()or~eschiedenis hebben als
Desperado. De film heeft n.l. alles re ma-
ken met zijn voorganger, El Mafiachi uit
199.3. Deze eersteling van de nu 25-jari-
ge .\lexicaanse regisseur Roben
Rodriguez kwam tot stand nadat de be-
vlogen sch rijvcr/regisseur/prod ucent/ca.
meraman/ediror met alle mogelijke mid-
delen (o.a. door deel re nemen aan het
testen van medicijnen} een budget van
krap 7000 dollar bij elkaar had ge-
schraapt (Clerks kostte nog altijd onge-
veer 25.000 dollar). Geassisteerd door
familie en vrienden maakte hij El
Mari,lchi, een persiflage op Je western,
maar dan wel met een dikke knipoog
naar het hele genre. De emoties in de
film waren echter puur en vooral origi-
neel, en de camcf<lvoering vnried veel
tall.nt. EI Mariachi venelde her verhaal
van een zanger/gitarist die hoopt met
zijn muziek zijn brood te kunnen verdie-
nen. In het pLtatsje 'vaar hij arriveert, re-
geert echter een niets ontZiende drugs-
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dealer die in zijn gitaar koffer een heel
wapen-arsenaal vervoert om een reke-
ning met wat kameraden van vroeger te
vereffenen. Vanzelfsprekend worden de
koffers, en dientengevolge ook hun be-
zitters, met elkaar verwisseld.
Slachtoffer van de gehele operatie wordt
o.a. de vriendin van de gitarist: ZIJ laat
het leven. Zelf wordt hij door zijn hand
geschoten, wat voor iemand in zijn
branche natuurlijk ook niet leuk is. Hij
neemt de wijk op een motor, achteraf
gezien een mooie opening naar een ver-
volg.

• Desperado
Een helangrijke man van maatschappij
Columbia 7.agde film en rook onmiddel-
lijk de mogelijkheden. Hij pakte om te
beglllnen de disttibutie vakkundig aan,
en El Mariachi maakte een zegetocht
langs vele festivals. Daarop bood die-
I.elfde maatschappij Rodriguez een bud-
get van zeven miljoen dolLtr om van EI

Mariachi een nieU\ve versie te maken.
~laar het werd Desperado, die dez.e
maand in première gaat. De film is in
grote lijnen een vervolg op El Mariachi,
met dit verschil dat Rodriguez nu alles
veel professioneler kon aanpakken. De
hoofdrol wordt bijvoorbeeld gespeeld
door een dure ster, Antonio Handeras.
Dit voormalig paradepaardje uil vele
films van de Spaanse virtuoos Pedro
Almudovar wordt, sinds hij naar
Amerika kwam, bestempeld als de 'nieu-
we Latin l.over: In Desperado speelt hij
zIjn eerste hoofdrol in een lil Amerika
gem.ukte film. Sinds ik Antonio in The
Mam/JO Kings had geziell, wist ik dat ik
hem voor mi;1I volgende film wilde heh~
ben, aldus een enthousiaste Rodriguez.
Hij is zecr viriel. maar tegeJi,k elegant.
In de actie-scèncs lijkt hij som wel te
danselI, wat hi, tmlJlvcns heel goed kali.
HOl'endim speelt hij gitaar en zingt hij
zijn eigen songs. Hij bleek ueel meer te
zijn dan waarop ik had duwen hO/Jen.
Hi, speelt 1-:1 Afariachi niet, hi, is Et
!'vlariachi. Eli ondanks zijn statIIs was hij
zeer coöperatief. Alles wat ik wilde,
deed hii voor lIle. HOI'endien wilde ik
een Latino als held ill mijn film. Dat is
nog nooit vertoond. Mexicanen spelen
eigenlijk altijd.le ha.l gu}'.
Zo'n zware rol vol actie viel I\andcras
overigens niet echt mee. De eerste weken
zat ik pol schrammen en blauwe plek.



ken, UJüllt je wilt natuurlijk ZO/IC." mo-
gelijk ulf dOell. Ik ben achteraf heel te-
l'rel/en, maar ik heb ongeluoflijk liCel
piin ge/eden tijdens die paar IVckm
draaien. Het kwam mijn rol o/lcrigcns
wel ten goede. wallt de "Wil die ik speel
is een gekwelde figuur. Of zoals Robert
Rodrij{uez !Jet formuleert, een gewond
dier.
Her royale bud~ct is aan veel andere de-
tails van Je film ook goed af te zien,
maar de originele, ironische stijl, het me-
lodramatische verhaal vol grappen die
de kijker voortdurend op het verkeerde
been zenen, en de prachtige beelden zijn
opnieuw helemaal Rodrigucz. Hij kon
zich dit keer permitteren om 'slechts' als
scenarist/product'ntJrcgisseur op te tre-
den, voor de andere fUllcties nam hij
vakmensen aan,

• Het recht zegeviert
Desperado begint in een uiteflllate mor-
sige 'camina', waar een blanke man ver-
halen opdist over een wraakzuchtige gi-
tarist zonder naam die niet te pakken is,
en die aan een nictsonrzlelllie zuek-actie
bezig is om de dood van ziin vriendin te
\\'ft'ken. Later blijkt de blanke man een
handlanger V,lIl dezelfde gitarist te zijn,
vooruit gestuurd om diens pad te effe-
nen en informatie in te winnen. l.ater
krijgt de hoofdfiguur hulp van de beeld-
schone eigenares van een boekwinkel,
die wel wat in die duistere maar biister
aantrekkelijke figuur ziet (wat wil je,
Ballderas ... ) al brengt ze hem niet op ,k
hoogte van wat kleinigheden in haar be-
staan die een heleboel hadden kunnen
uphelderen. :-'1aar de gitarist is zo \'ast-
hesloten om zijn missie te volhrengen,
dat hij erin slaagt om zijn gehate tegen-
stander uiteindelijk, na diverse explosie-
ve vuurgevechten, feilloos onder sch()( te
krijgen. ~1aar als hij ontdekt op wie hij
al die tijd lO verbitterd jacht hedt ge-
maakt, kan hij het fatale schot niet los.
sen. Zijn vriendin begrijpt aanvankeliik
niet waarom haar minnaar opeens het
roer omgooit, wt hij haar vertelt welke
streek het Lor hem hedt geleverd.
Uiteindelijk legeviert natuntlijk toch het
recht, zoals dat hoort in dit soort vast
omliinde heldenverhalen.

Desperado is voor kijkers die enige erva-
ring heb hen en die het genre van de wes-
tern voldoende kennen om de persiflage
goed aan te voelen, een produktie om
van te \vatertanden. De lokaties (het
grensgebied tussen .\!exico en Texas)
zijn suhliem, de casting kon niet beter
(als Salma Hayek die de buekverkoop-
ster speelt, voor het eerst in beeld ver-
schijnt, botsen er onmiddellijk drie au-
to's [egen elkaar doordat de bestuurders
alledrie hun ogen niet van haar kunnen
afhouden). Bonus: een cameo-rol van
de gevierde cult-regisseur Quinren
Tar,lIltino, die zichzelf door dit SOOrt
kleine optredens in produkties vall
vrienden tot een vleesgeworden 'running
gag' heeft gemaakt. Tweede bonus: de
muziek, van o.m. Los Lohos.

Leonore van Opudmld

WATERWORLD
Laat u niet van de wiJS brengen door de
negatieve \"oorpuhliciteit over
Waterworld. \X'e1iswaar kregen T{'gis-
seur Kevin Reynolds en zijn vriend en
hoofdrolspeler/producent Kevin C:osrner
in de montage-kamer zo'n ruzie dar
Reynolds wegliep en niet meer tnug-
kwam, en weliswaar overschreed het
budget dk tot nu toe besteed bedrag
voor een film (de geruchten schommelen
tussm de 180 miljoen en 200 mill'oen
dollu), en weliswaar is aan het resu ta,J[
te zien dat cr bii de montage de nodige
Iloodgrepen ziin toegepast, maar niette-
min werd \Vaterworld een spektakel van
de eerste orde. H(,t verhaal, owr een we-
reld die anno 3000 is ondergelopen als
gevolg van het smelten van de ijskappen,
en een groepje overgehleven memen die
wanhopig zoden naar het hdoofde
land, hier Dryland (Drooglalld) ge-

OeI1l1/$ Hopper ill Waterlll()rlá

noemd. doet hiina bijbels aan.
Slechteriken zijn er natuurlijk in over-
vloed, onder a.lnvoering van Dennis
Hopper die langzamerhand een karika-
tuur van zichzelf begint te wonlen.
,\laar C:osmer is in zijn rol van de amfi-
hisehe ,\1ariner (vliezen russen zijn te-
nen, kieuwen achter zijn oren), schitte-
rend or dreef, en de meest verwende kij-
h'r za na afloop moeten toegeven dat
('en dt'rgelijke apocalyptische show nog
niet eerder is vertoond!

FUNNYBONES
Nadat ik Funny Bones had gezien, kreeg
ik een sterk dejà-vu gevoel. De stijl deed
me denken aan die andere film waar ik
zo kapot van was: I Iear my Song. En in-
derdaad, Funnv BOlles is van dezelfde
regisseur, de Brit I'erer Chelsom. De film
volgt een jonge, Amerikaanse komiek
die uit Las Vegas vlucht omdat hij niet
onder de schaduw van l.ijn zeer succes-
volle vader (mooi rolletje van Jerry
Lewis), ook e('n grappenmaker. uit kan

komen. Hij reist naar Blackpool. \•...aar
hij de eerste zes jaar van zijn leven heeft
doorgebracht. In dit mekka van Engels
entertainment huopt hij wat nieuwe acts
te vinden, om in Amerika eindelijk dour
te breken. "bar hij vindt nog veelmeer:
verzwegen familie-geheimen, onbekende
familie-leden en het antwoord op de eni-
ge echte vraag die zijn leven heheerst:
\vallln'er is een mens nou leuk? Oliver
Platt speelt de eerste grote rol van zijn

Tableau de la Troupe val/1-Ulm)' BUIICS

carrière en doet dat voorbeeldig. al
wordt de show gestolen door de tame-
liik onhekende Britten die de cast bevol-
ken. Voor de fijnproever een feest van
hegin tot eind!

SCHADUWLOPERS
Het kan opeens niet op met de prima
Nederlandse films. Na Antonia van
:-'larleen Gorris, Tot Ziens van Heddy
Honigmann en een uitstekende docu-
mentaire over Alerta Jacohs van
Nouchka van Brakel, is deze maand de
beurt aan de broers Peter (scenario en
regie) en Jan (montage) Dop, die samen
Schadu",-fopers maakten. Een film zon-
der vast omlijnd begin of eind, met een
moeilijk na te vertellen verhaallijn, maar
zeer origineel van opzet en heel speels in
bedd gebracht. Twee broers zijn ge-
trouwd met twee zusters, maar eigenlijk
allebei met de verkeerde. Hun huishou-
(Ien heefr daardoor een onalledaagse
strunuur. Verder doen 71' niet veel. Ze
wandelen voornamelijk door Den.nter
(een stad die een Juweel van een lokatie
blijkt te zijn), en maken van ogenschiin-
lijk nietszeggende gebeurtenissen zon'c1
dat ze cr hun leven royaal mee kunnen
vullen. De film moet het heb hen van het
verrassende, absoluut onvoorspelbare
script en van de uitstekende rollen.
Huufdrolspelers zijn Alt Ceelen en de
onvolprezen Pierre Bokma, maar ook al-
le bijrollen worden uitstekend inge~'uld.
Alweer een aanrader.

Aat G,c1£71 (I) e>I Pi£'TTe BOk/IId;1I Schaduwl'JJJlT.;
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kA1INI"""S V1<.'fOND MO£T EvEN Ji!DDEh/ •

Van de hand van do:schrijver/te-
kenaar I'o:ter van Straalell ver-
scheen 'rn gelq;cnheid van zijn
ze~rig';le verjaardag' 0:0:11 nio:uwo:
bundel rekeningcn : I'elcr's heste
in kleur.
Zoals al uir de titel valt up te ma.
ken bcv;lt deze prachtige (gehun-
denluitgavc een sl'leetie van zijn
wgen~lllde "zorgelijke gr,lp'
pen ~, Een geme waar hij zich al
ruim twinlig jaar in uitl•.••.•ft en
w;larin hij 101grote hoOgll' is ge-
sto:gen. lIet stramit'n \',In deze

schrijno:ndc grappcn i, ,inds zijn
eenre bundel (~~I()edn ik bcn
niet gelukkig~, 19ï3) slo:cds het-
zelfde gchkven: snelle schctscn
met daarondo:r een lebt die tel-3-
mt'n een et'nheid vormen en hij
de kijker/lezer de noJige gedach.
ten en emoties oproepen.
Et'n voorhceld. Een tekening van
een hui, met ttn tuin. Op eO:I\
muurtje I-it, mt'r Jo: rug naar het
huis, I't'n opgeschoten jungen mer
o:cngezicht waar het ongeno.:gen
\'3n af valt tI."lezen.. Een vrouw

(uit {Ie rcbt kan men opmaken
dat hl,t I.iinmoeder is) naJert ht'm
van achteren en I-egt:[.iet'erd, hoc
z',lJk lIIoct ik het IWII /log zeggen
... .lUl' eell j,IS u<lll uls je ill de IlIilJ

);;<lat ::ittell mokkel/.
Door het onderschrift krijgt dt'ze
tekcning ineens een geweldige la-
ding •.•n z:ldclt dit de le!-erop mer
Hagen. Vragt'n als: IloevcC! be-
grip is er werkdijk voor zijn ge-
drag? \Xielke I'ot'tekeni,moel aan
ht't woordle Mlio:verd~worden
gegeVt'n? \X'at voor een gezlll

gaal er "huil achrt'r dir klcine
n~rdriet? line communi~'ert'n de-
zc mensen lllel dkaar?
Voor ht'n dil."onbekend zijn mt't
het werk van deze "herp ohser-
vercmle wh'naar drukken wc
hiigaand ecn viertal prentt'n uil
deze magnifiekc bundel af.

Peter van Straaten:
I'eter's beste in kleur. Van
Gennep, Amsterdam. 1995.
144 blz,
Geb, f 29.90.{\VH),

"'1At>,J~ e.";E'" 1.-.9"': >JO" PI..'I"''''Ii-'''
MlT Ml'- "'XI"" N" t>£H .,."kOA"'TIE.?-
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Jeugdliefde

Tommy Wieringa uebuteerde dit
voorjaar met de verrassenue ro-
man Onrmanlique's manco.
Hoofdpersoon Bas Dormantique
vraagt zi<:hhalverwege het hoek
af: Als ik een ziekte heb, dan is
het de ziekte van het /looit kim-
/lell verg/'ten, W'nnt dat ik me a/-
les herinner. ddt is het /IIallCO
1'(//1Dormarltiqlle. De herinne-
ringen die hem steeds parten
spelen hetreffen, naast de v.erwa-
terde contacten met twee school-
vrienden, bovenal Je verbroken
relatie meI ziln jeuguliefde Nina
Cuperus. \~'anneer hii, na v'ier
jaar als bmdenwa.ser te hebben
gewerkt in een 1lexi<:aans res-
taurant, up staande voet omslag
krijgt (Bas maakte publiekelijk
een onwelvoeglijke opmerking
over lijn verkrachte bazin
\Iaria), neemt hij als het ware
afstand van dat hem steeus
kwellende verleuen. Hij guuit,
tot ontzetting van ue buurt, zijn
schamele hezittingen over ht.'[
ba1con, pakt zijn rugzak, stapt in
z'n auw en vertrekt met onbe-
kende bestemming zuidwaarts.
In de aanhef van dit srukje
noemde ik deze roman verras-
send, Hl'! boek laat lich leun
als een trein (dat is op ûch al een
verdiemte) en bevat talrijke
meeslepende passages (o.a. de
Teer realistisch heschrC\"en 7.c1f.
moordpoging van één van de
twee schoolvrienuen en ue tocht
met zijn opgedane reisgenoot
Ollie uoor de bergen in het
grensgehied van :\1arokko en
Algerije).
\X'at kan een uebutant meer
wensen Jan dal worut uitgezien
naar zijn \'olgende bock:'
Tommy Wieringa:
Dormanlique's manco. In de
Knipscheer, Amsterdam. 1995.
231 blz. I 32,.'iO.{WH)

de berg. Ankh-Hermes,
Ocv'enler 1995. 224 blz.
12'J,50.{FS)

EerliJk gezegd heh ik moeite met
iedere geor~aNise("rde religie. vf
het 1/1/ dl' joodse is uf eell arIde-
re. Mij/l zoektocht is spiritueel
("'Imystiek. Het religlel/u lel 'eli
interesseert me mi"der d<inde
mogeli;kh'del/ dit, het ge/oof
biedt. Ik l'Oe! me niet aaI/getrok-
ken tvt het ritueel, l/Iddr tot de
uerkrachte'l dil' worden opge.
roepen, Het is een zoeken 'hwr
dl' ziel: mi;'1 ziel. de ziel Vdn dl'
mensheid. de ziel van de pla,wet
1'11('<inhet heelal.
David A, Cooper: Hel hart van

Het hart
van de
berg

leren we snel hoe we ha••r kUII-
'Ien {'oed,'n. JX'emoeten aIleelI
eL'ellstilhouden, enuua/eggen
met het on/lekende. dl' Ol'crl"!oed
t'an het leven ert'aren, een illspi-
rl'rt'1ld buek u/lenslaan, gellü'tl'n
vall het moment of aandachtig
eell grasspriet beschuuwen.
Deze regels staan bijna aan het
slot van wat zelf ook best 'een in"
spirerend hoek' mag heten: Hel
hart van de berg van David A.
Couper, ondertitel feil mystieke
udyssee. Het is een \'erslag van
Cooper's twaalfjarige zoektocht
naar ue bronnen van zijn eigen
mystieke belevingen. Ilij uuet
dat op twee manieren uie met el-
kaar in v(}{lrtuurende wisselwer-
king staan. In de eerste plaars
uuur van tiju tot tiju im~ns en
volledig op te gaan in meditatie-
ve retraites van 7, 40 of zelfs 100
dagen. In de tweede plaats door
stuuie van de mystieke trauitics
van jodendum, ,.hristenuom, .oc-
fislt1t:(soefi's zijn islamitische
mystici) en hoeddhisme. D,H al-
les gebeurt wisselenu op vers..:hil-
lende plaalSen in de VS en in
Jeruzalem, waar Coop{'r l'n l.ijn
vrouw ook enkele jaren woon-
den, Als Couper tenslotte bijna
en passam vermeldt dat hij tot
rabbijn wordt gewijd, hebbm de
lezers inmiddels een uniek per-
SIMlIllijkgroeiproces meebeleefd.
Uniek ook door de zeldlarne ver-
menging van boeduhisti'iChe me-
th<xlen en joouse koer. Dat hem
l'en en ander niet altijd in dank
werd afgenomen (met name in
orthodoxe kringen) laat zich
denken, bijHMlrbec1d bij een ci-
taat als het volgende:

Spirituele zoektocht

Arts en oorlog

1n stilte en eenzaamheid kl/lillen
we zorgl'lIldiger luisterelI. Da'l is
hl'! gemakkdriker de zie/te horm
ru/'pen, Als we e{"1It4.l,11of/ml'r-
km hoe he/weftig Zli is geraakt,

In 1972 verscheen (in twee {le-
Ien) Arts en Oorlog van dr.
J.A. Verd(Mlfll (1903-1991). De
ondertitel van uit standaardwerk
luiuue : Medische e'l sociale zorg
{'uur oorlogsslachtuffers in de
geschiedenis vall Europa,
lnleidálg in de medische pU/I'-
mu/ugie. Reed. na enkele jaren
was de (beperkte) oplage uitver-
kocht. Dit tot groot ongenocgen
van velen. Verscheidene kefl'n
heb ik m'n eigen (uoit tweede.
hanus gekochte) exemplaren aan
militaire artsen uitgeleenu. Hun
re,Kties waren steeds uezelfde:

Werkelijk ee'l in-
dmkwekkend
boekwerk. Jammer
dat het niet meer te
l'erkrijKen is.
Veruoom zelf

hoopte ook nog mee te maken
dat er ooit ~'n verbeterde versie
van zijn bock zou worden uitge-
bra,.ht doch dit kwam ,'r maar
steeus niet van. Dankzij een ini-
tiatief van ue Nederlanu.e
Vereniging voor Medische
Polemologie (:-;'V:\1P) werd uit
probleem meuio dit jaar einde-
lijk uit de wereld geholpen en
verscheen (in één band) een her-
druk van dit befaamde bock.
Wat is het grote belang van Arls
en Oorlog anno 1995 Jat dit et:n
herdruk rechtvaardigt:' [n de
eerste plaats is het een buitenge-
wuun belangwekkend boek om.
uat het op een leer gedegen wij-
le de ges..:hic<lenis van ue militai-
re geneeskunde en de zorg voor
(militaire) oorlog.sLtchtoffers
(tot 1968) be'iChrijft. Daarnaa,t
schuilt het waardevolle in
Veruourns fundJmemcle analyse
van de ethische uitgangspunten
van de geneeskunde ten up7ichte
van de problematiek van oorlog
en vreue (1n Arts en Oorlog in-
troduceerde Verdooru het begrip
medische polemologie).
Arts en Ourlug is een breed op-
gezet boekwerk, met grote pas-
sie geschreven en uniek in z'n
uegelijkheid. Daarduor is het
boek niet alleen ue moeite wacud
voor gelnteresseerden in de mili-
taire geneeskunde, maar Zeker
ook voor ethici. artsen en hulp.
wrleners die betrokken zijn hij
de hulpverlening aan oorlogs-
slachtoffers.
Dr.].A.Verduorn: Arts en
Oorlog. Erasmus Publishing,
ROllerdam. 1995. 6HI hlz.
Geb./69,S(J.(WH)

--

Twintigste eeuw

DE
WAANZINNIGE
TWINTIGSTE

EEUW

De Belgische filosoof en publicist
:\tark Ileirm:m <ked al eerder
v'an zi<:hspreken met een aantal
uitstekende boeken over het
vraagstuk van oorlog en vrede
(o.a, het a,m kardinaal Alfrink
opgedragen kWapens groeien
niet aan de bomen", 1978).
In 7.ijn laatste boek, De waanzin-
nige Iwintigste eeuw. Oorlog en
v'rede van 1914 tor 1994, slaagt
Heirman cr in (in twaalf opstel-
len) deze up haar einde lopende
eeuw heel aardig in kaart te
brengen (uiteraard op hoofdlij-
nenen). Vuur de auteur begint en
eindigt deze eeuw op de Balkan,
met Sarajevo als kernbegrip, In
een plezierige schrijfsrill scheN
hij een lx'cld van een geweldda-
dige eeuw. Een millennium dat
twee wereldoorlogen over zich
heen lag trekken en gebukt ging
onder de terreur van twee ver-
schrikkeliJke figuren, Bitler en
Stalin. Een eeuw ook die de wc-
reld, door de Koude Oorlog en
de daaruit voortvloeiende bewa-
peningswedloop, tot ,lan de rand
van de zelfvernietiging bracht.
Tegenover al deze ellende sron-
den (Jok de ~wonderjaren~ 1968
{Praagse lente) en 1989 (de om-
wenteling in Oost-Europa) waar
de mensheid de nodige hoop aan
kon ontlenen.
Ondanks her feir dar de twintig-
sre eeuw al meer dan honderd
miljoen sbchH1ffefló maakre,laar
deze, in de visie van llcirman, te-
gelijkertijd {MIkde grootste srap
zien op weg naar een meer hu.
mane en vrediger wereld.
Voor (jonge) milirairen die hun
uirzending in een breder histo-
ris..:hkauer willen pbatsen, is uir
bock zonder meer aan te bevelen.
Mark Heirman: De waanlinnige
twintigste eeuw. Hade .•••l'ch,
Antwerpen/Baarn. 199.".239
blz. I 39,90.{WH)
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hcid. sociaal-kritische inslag en
vooral zipl ironische "endklln~t
le\"erden schitterende boeken op,
die nog altijd uimekend w('gk-
zen,
In De aVOl11ur('n"an Tom
Saw}"t'T(1876) heschreefTwain
I.ijn jeugd in St. l'etersburg. zoals
hij het plaatsj •••llannihal aan de
:\lississippi noemt in zijn boe-
ken. Oe kwajongl"nsstreken van
Tom.lluck Finn en JOl"Harper
word('n m('t spanning en humor
verteld: ,'an huis weglopen en
bi,"akkeren op een riviereiland.
R"hin 11"\ld ,pelen in Je wou.
den. ,chool!ess('n en saaie kerk-
dienst<'n verSlOrl'n, schatzot'"k('n
in ruïn('s en grotten. enz, Kort.
om. een ko,telijk 'jongensho('k'
mer m('nig volwassen doorden~
kertje.
Mark Twa;n: Tom Sawyer.
Amho, Haam 1995, 378 hlz"
I 34,90 (I'S)

Tom Sawyer. Aardig is hown.
dien dat aan Dt' Al'on/uren twec
niet eerder in hl,t Nederlands
v('rtaalde novelll'n zijn toege-
voegd: Tom Saw)'er in het bui-
lenland (over een ballonvaart
naar de Sahara) en Tom Sawyer
deleelive (waarin Tom e('n mrs-
leriru/e kerkhofmoord oplost).
Dour de dood van zijn vader
moest Sam C\cmen, op z'n
twaalfd<' van ",hooi af. Hij ging
w('rken hij kranten en Jrukkl"rij-
en. Iwk van ~tad naar stad en
puhliceerdl' ;11jong meI succes
verhalen en reisbrieven. In 1859
ging een jeugdw •••ns in vervlli-
hng: hij werd rivil'rloods op d•••
\lississil'l'i. tOl d(' Burgeroorlog
uilhrak in 1861. Zo kwam hij
ook <lan zijn schrijver>naalll
.\lark Twain (waterpeilterm di •••
'twre vadem diep' hetekel11) en
aan Je stof voor zijn groOt,te
aUlOhiografis<:he roman He/le-
l't'1I "I' ,Ir MississiPl'i (t 883 j.
Zijn avontllurlijke geest (hij wa,
bter O.a. nog zilwTI.o..-ker in
NevaJa en rcilend report<.'f op
Hawaï. Joor Europa en in h('t
.\lidden ()o~tenl. grote helezen.

W'im Heil
jo,1II Merens

Frank Spoelstra

De Amerikaan,e TOl11an'>Chrij\"('r
en humori~t .\I.uk Twain (pseu-
doniclll van Samuel Llnghnrn •••
Ckm('ns ISJ5-1910) wrwierf
mondiale bekendheid met zijn
'jongen>boeken' OHr dc avontu-
ren van Tom Sawver en
Huckkherry Finn'. "tur ook
onrelnar(' scherpzinnige en
geestige afori,ml"n ,taan nog re-
gc1marig in agenda's of citaten-
hundels. Jongenshoeken \uswn
,Ianhalingslekem. want evenal,
Ddoe's Ro/ii/lsvfI CrIlS"t'. Swifts
Gul/ivc,'s Reiun of de fantasti.
sdw wrhalen van Julcs Verne
worden TOIIIS"w)'er en
HI/ekleiJ"rr)' /-/111/ gerekend lOl
dl' 'khlSsiekl'Ts' van de wereldli.
rcratuur (buekcn die III(-,/IS(-,/l
f"i;::ell 1II,ldr niet le;:en, vulgens
TW'lin). Gelukkig i~er ('indelijk
wccr een nieUWl' vertaling (van
Pel•••r B•••rgsma) wrscht'nen van

'Jongensboek'

woorden: Ik 1II0C/l},trt'lI.D;lt
deed hij dan ook. op ,"cicschepen.
In dc hier be~l'hreven omzwervin-
gen nwt d(' Visstick gaat k;lpitein
Iglo op zoek naar het lesde conti-
nent, het legendarische Ergens.
De tocht naar het onbekende we-
rdddl'd leidt hen l'eN naar het ge.
hcimzinnige PaaS<.'i!andmet zijn
myst('ri('uze beelden. Voor Iglo is
niel interessant ho(~deze bt:c1dencr
zijn gekomen nt,lar wàt er in zit.
,\ let hamers, beitels en boren laM
hiJdit dl" bemanning onderzoeken
zonder ook maar enig T<"Sultaat
(Ix'hal,'(' de \"('rnielingvan dl' bed-
den). Na ("enlange periode van
windstilte. w:urhij de bemanning
J.1chgewddig ,'ern'elt. komt hcr
zelfs tOt cen muiterij, Lmg duurt
dae aftelling niet en met kapitein
Iglo ,teviger op de hrug &\11ooit
wordt de tocht in THK>rdeiijkerich-
ting voortgaet om \('nslo\{e in het
poolijs te eindigen.
Heerlijke kolder op onnavolgba-
r•••wijle geillustreerd d"or René
\'\.'indi~ en Eddi(' de Jong Ibe-
kend I'an o.a. de Il('inz-strips).

Erik Bindcr\"oorl c.a.: Kapilein
Iglo. De Harmonie, Am~terdam.
199.'i. 195 blz. geill.! 32,50,
(\XlH)

V,ij..ll'i,j.~'<'.bl\..,k.m ,,,=~llli!--,<'
i"",,'llJ~" il'!!; "oll ,k' ,~Jt.~iLJ:k i!,-' rrizen

':lil hef ,,-'hil',k-\'i,..ti<l
l"1lh;<lf;.'t'l,~'" ~'I\.k-r

Kipircilligio

Thriller over
Nederlands-Indië

Kapitein Iglo

He{ vijtr.lll'iind('rvoet, Henkes.
Bakker. \X'indig en De Jong
~chreH'n l'n tekelld<'n de hilari-
sch(' avnnwrcn van kapitein Iglu
on'r ,I<-werddz.eei-'n in d('
Wijdlopig ••••bred •••en wa;lr,lChli-
ge heschrijving van de ongeluk-
kige r('izen van het schip de
Visstick en haar gl'zagvoerdcr
Kapitein Iglo.
Deze Iglo werd al dis (~ptdi'l Xe-
IlOrm en hij bleef !Jet.Al in d('
wieg 'prak hij de gedenkwaardigl'

Nu de tutste tijd onvoor~tel~
haar veel geschrt'\"l'n i, over d•••
!\ederlalld~e rol in voormalig
Ned,erlands.lndië en ol'l'r het
Indonesië Vall vandaag. kan ik
mij voorstellm dat een bOl"kdat
handelt in 19-1Xge(keltclijk 111.
maar vootal over de Hilh('ids-
strijd van Indonesië even op zij
gelegd wordt.
Als u dat doet, Jan zou ik 11,lan.
raden om De Broederschap van
Thomas Ro,s wel op het lijstjc
\',l1l 'in-ied('re-geval.nll~.tc -le-
zl'n-I'oeken' t(' z('tt('n. voor later.
Wij ht,bhen in Nl,dnbnd weinip;
echIe thri11er-"hrijVl'fs. Thom;l~
Ross i, één van de bcste. Niet al-
I('('n omdat hij een 'panllende
plot weet te vCTzinnen, hij JOl't
~'n research. v,.>orZo ver na IC
gaan. voortrcifdilk. waardoor je
ollgel1wrkt van de historie weer
het een en ander upsteekt.
De Broedcrsch<lp is geha'l"erd op
historische figuren: kapitein
We-rerling. generaal Spoor, KVI'-
vuurntMI Romme, n,lmt'n die
wmrnip;en van ons nug kennen uit
hun jeu/'.d en di(' door dit bo..,k
Wl-erinhoud krijgen. lla,Hnaast
wordt er ,"ergiftigd, opg<'hLtlen
en gemourd en knst het wat n,l-
d('nken van de \czl'r om het ver-
haal goed te hlijv('n volgen.
Alleslins {il'moeite waard, meer
wordt hi('r niet onthuld.

•••••I'
Thomas Ro~~: De nroeder~chap.
FOI1tein,lbarn. 1995,303 blz,
129,90,UM)

I~Jl."rrrn kent IWI fenomeen
"bumaihoompjes" (al was het
alleen maar naar aanleiding van
Je \'i/AO-discussies), Buompjes
waarbij zovccl wortds worden
wc~enomen Jat ze nog nèt in
leven blijven maar nouit groeien.
Aan Jit gq,ev~n ontleende Iktt~"
R",,~ de [irel votlr h,Jar tweeluik
over de Twe~de \X'erclJtlorlog:
Honsai-kinderen,lndië-
Nederland 1')42-1948. Als kind
van vijf kwam de ",hri)fster te-
r('cht in een Jappenkamp in het
voormalig Ned~rlanJs-lndië. Op
~ohere doch indringende wijze he-
,çhrijft 1.(', met woorden van ~~n
kind van Ji~ leeftijd, het dagc1ijh
leven in het intl'rneringsklmp. Na
de oorlog wordt ze met haar moe-
d('r, zusjes en brol"rtje (haar vaJn
heeft h~t kamp niet uverleefd)
naar Ncderland ger('p,lfriëerd en
tracht ze een nieuw leven op te
bouwl"n. Voor de inmiddels ne-
gl'njarige Iktty is de oorlog nog
lang niet voorbij. P,I" dan hoort
ze dat cr ook in Europa l"enoor-
log heeft gewoed. lIt"t'tjehij beetjl"
neemt te kennis van de h"loc,Hl't.
Je onderJuih"rs. dc gaskamns l'n
wordt ze zil.h van haar eigen
joo(!>-7.ijnbeWliST.Tegelijkertijd
erva<Ut te de oillekerheid ('n het
onbegrip OV('Twat de ge'iIl!(,TIl('('r-
Jen in {IeJappenkampen hehbl'n
ml'{:gemaakt aan de andere kam
van d(' w('rdd.
JooP van Tijn makt in e('n kort
voorwoord treffend op: F:e/J
~f"edllü'lIwe sc!Jri,(ster /liet {'t'JI

l'ersfdX 1',111 hoe het II'<IS, ge-
s.hn'l'ell door hd kiml ddt U'
1/',IS(•••) mt't !Je/gestolde l'er-
drie/ dll/iotx"llutell kellll!'II,
1I1<1.lrW.I,ITl'oor;:ij olmlcllII'
II'VvrdL"lI 1,"1'(/ gel'tmde'l.
Ik heh al heel wat hlH:ken (wer
het Icwn in de Jappenkarnpl'n
gelezen m,ur dit is werk('lijk ('en
heel hijzonder boek!
Iktty ROll~; n(ln~ai~kindcren. In
de Knipscheer, Am~terdal11.
1995.2.')2 hlz. Geh. f 39,50.
(\"H)

Twee-luik

26 - f'.GO/OKTOBER 1995



WAT DOEN RAADSLIEDENt
In het humanistisch denken gaat men er
vanuit, dat ieder mens in principe vrij is
tot denken en doen, maar ook verant-
woordelijk is voor die vrijheid.

Raadslieden vinden, juist op grond van
hun humanistische levensovertuiging,
dat het cr vooral om gaat de ander Te sti-
muleren om te zoeken naar het vinden
van zijn of haar eigen weg. Of dar een
humanistische weg is of een andere doet
niet rer zake. Het gaat cr niet om, dat de
man of vrouw die met een van de raads-
lieden in contact komt humanist wordt,
maaT dat deze stap voor stap een eigen
weg gaat, dat wil leggen, zich meningen
en opvattingen eigen maakt en zin aan
het eigen teven geeft.
De humanistisch geestelijke verzorging
wil de mens stimuleren om ernst te ma-
ken met zichzelf, waarhij ieder de moge-
lijkheid heeft om in vrijheid en zelfstan-
digheid een eigen levenskeuze te maken.
leder mens kan op eigen niveau prohe-
ren zoveel mogelijk vrijheid en zelfstan-
digheid te realiseren.
Raadslieden kunnen daarhij hehulp-
zaam zijn.

• Groepsgesprekken
Her is wellicht het meest duidelijk om
dit met een voorbeeld toe te lichten.
In een g.v.-hijeenkomst kan, op verzoek

van de deelnemers, een gesprek worden
gevoerd over ieder relevant ondenverp.
\X'at is de taak van de raadsman of -
vrouw in dit gesprek?
a. Te zorgen dat de deelnemers van de
groep zoveel mogelijk 7.elfkomen tot een
formulering van de argumenten, die
voor en tegen heide standpunren kunnen
worden aangevoerd.

b. Aanvullende informatie te geven voor
zover blijkt dat de deelnemers bestaande
argumenten niet kennen.

c. Te voorkomen dat er tijdens het ge-
sprek een bónvlocding, de één of andere
kant op, ontstaat. Het moet de deelne-
mers steeds duidelijk voor ogen staan,
dat niemand hen in een bepaaldt. rich-
ting wil sturen.

d. De deelnemers, voor zover ze ~.ol-
doende belangstelling hebben, aan te
sporen zich verder te verdiepen in het
onderwerp.

• Individuele gesprekken
.\1ensen kunnen tir behoefte aan hehhen
hun persoonlijke en'aringen eens met
een raadsman of -vrouw door te praten.
Zo'n gesprek vindt plaats op basis van
wederzijds vertrouwen. Raadslieden be-
geleiden en helpen dan de cliënt om

Raadslieden - waar en wie

meer zicht te krijgen op eIgen
(levens)vragen. Uiteindelijk bepaalt de
cliënt zelf z'n eigen weg. De geestelJlk
verzorger is alleen maar dienstbaar in
dit proces.

• Andere werkzaamheden.
Uit het houden van groepsgesprekken
(de zgn. g.v.-uren) en het beschikbaar
zijn voor individuele gesprekken kunnen
voor raadslieden nog andere werkzaam-
heden in de krijgsmacht voortvloeien.
Zo vindt er per onderdeel regelmatig
overleg plaats met de arts, de maat-
schappelijk werker (.\tDD), de perso-
neelsofficier en de andere geestelijk ver-
zorgers. ZOllodig worden ook bespre-
kingen worden gevoerd met comman-
danten op de kazerne. tot en met het mi-
nisterie van defensie.
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