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DEFENSIE IN HET
DEFENSIEF
Zo'n tien, vijftien jaar geleden kwam defensie vooral in het nieuws als er
iets mis was met dienstplichtigen, daar zorgden VVDM en AVNi\'1 wel
voor: onheus behandeld, vies eten, niet houden aan de regels, En soms, af-
schuwelijk genoeg, een incident met gewonden en ecn enkele keer met fa-
tale afloop" Meestal door slordigheden, soms door stom toeval. Wat later
verscheen er dan nog wel eens een bericlu dat ouders niet tevreden waren
met de afllandeling door defensie: te weinig informatie, geen meelevende
behandeling, niet genoeg voorzieningen, Hoe vaak kwam dat voor, één,
twee keer per jaar? Het lijkt in elk geval \\'einig vergeleken met de fre-
h\'entie van berichtgeving over toestanden, misstanden en ernstige mis-
sers van defensie nu.

Nu zijn er de laatste jaren onvergelijkbare zaken voorgevallen bij de
krijgsmacht, Drugsgehruik onder jonge beroepsmilitairen \'ah niet te ver-
gelijken met de nasleep van Cambodja en Srebreniea en dat al helemaal
niet met de ramp met de Hercules. 1\.leer berichtgeving is logisch: een zo
groot bedrijf, betaald door de burgers, dat enorme veranderin"en door-
maakt: daar zit de pers boven op en natuurlijk hebben de Nederlanders
recht op zo veel mogelijk informatie, En toch, hij de betrokken toehoor-
der, lezer en kijker blijft iets hangen dat voor alle berichten eigenlijk het-
zelfde is: een gevoel van onbehagen, een gevoel dat defensie in zijn hou-
ding soms net eell fractie naast de juiste toon zit, dat zelfs bij grote open-
heid als bij de Hercules ramp te veel vragen overblijven, dat soms schuld-
gevoel de overhand heeft bij reacties. Moeilijk precies te formuleren.

llii de zieke Cambodja-gangers lijkt het een gebrek aan verantwoordelijk-
heidsgevoel, bij Srebrenica aan onderscheidingsvermogen, bij de Hercules
een aanwijzen van zondebokken, Moeizaam nadenkend over dat enorme
bedrijf, met al zijn onderdelen en z'n specifieke hiërarchische opbouw in
een groot deel daarvan, beginnen \vij het idee te krijgen, dat cr met name
in de top van de krijgsmacht geen goed onderscheid wordt gemaakt tus-
sen schuld en verantwoordelijkheid. Het nemen van verantwoordelijk-
heid voor alles \vat in het bedrijf ~ebeurt zou generositeit, bereidheid tot
onderzoek ook op plekken waar dat pijnlijk is, en een volledige openheid
van zaken tot gevolg moeten hebben. Nu volgt het ene onderzoek op het
andere (ook nog weer na de bekendmaking van de rapporten èn de func-
tie-ontheffingen na de Herculesramp!), worden slachtoffers van collectie-
ve rampen anders behandeld dan individuele slachtoffers van bijvoor-
beeld mijn-ongevallen in Bosnië, naar eigen gevoel tenminste, is men nu
eens ruim hanig en dan weer karig met toezeggingen en voorzieningen.

De krijgsmacht streeft naar perfectie met alles er op en er aan, Misschien
moet 111enmaar gewoon streven naar 'goed' en beseffen dat mensen
fouten maken, alle mensen, zelfs militairen. Zij zijn daar verantwoor-
delijk voor en gehouden de gevolgen van hun daden te herstellen waar
mogelijk en te verzachten, waar nodig, Over schuld en boete gaat het hier
niet, reageren uit schuldgevoel schept ongelijkheid en veroorzaakt
niet-helende wonden.
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OP ZEE IS GEEN WEGENWACHT

-

In de barre koude dagen van december 1995 volgde ik de, voor alle varende
.t\tarinc mensen verplichte, 9-daagsc cursus aan de NBCD-school. In de cur-
sus worden de nodige vaardigheden bijgebracht op het gebied van brandbe-
strijding, hoe te handelen bij averij en de individuele en collectieve beveili-
ging bij nucleaire, biologische of chemische besmetting.
Onder de indruk van de professionele manier waarop ik samen met een klas
matrozen in korte tijd met de materie bekend werd gemaakt, sprak ik enige
tid later met Overste B. Duell en Sergeant M.T.M. Brok over de school.

}:t'ell hegillrlen bii ,Ie l1lls/sel/rsus....
Sergeant Brok: "Elke klas heeft twee in-
strucreurs. :'vlijn collega doet damage
control; brandjes blussen en hoc te han-

• NoBody Cares
"Ikzelf doe het NBC-gebeuren. Hoe te
handelen bij een nudeaire, biologische
of chemische aanval. ~Iat kunnen we er
tegen doen, wat hebben wc ervoor.

delen bij averij aan het schip. De mt'este
lui die binnen komen weten van nik~,
maar zelfs al hebben ze bil. de vrijwillige
brandweer gezeten dan zu len ze zien dat
we ht't bij de ;\1:lrine toch anders doen.
Wij hebben niet onbeperkt bluspoeder
en C02. Dus als cr et'n brand gevonden
wordt aan boord moeten we cr heel
dicht naar toe en dan pas blussen.
Stootsgewijs, Olll zo weinig mogelijk
poeder in de lu<:ht te hrengen. Hierdoor
blijft het zicht goed en wordt schade aan
e1e<:trische apparatuur beperkt."

SerKea1lt Brok •••..•• Ol.torste Duell

en brand\veer venikken het ook om
langs te komt'n. Ernstige ongelukken
komen gelukkig zeldt'n voor. Maar
brand toch zo'n een of twee her per
maand.
En het schip moet het a:lIlkunnen.
Daarom trainen we onze mensen op alle
aspecten.
Wam afstappen en op een vlot gaan zit-
ten is toch wel ht't laatste redmiddel. Een
schip is vele malen prettiger."

"Als school zijn we georganiseerd in 3
takken: ondersteuning met oefenfacili-
teiten, opleiding en opwerken en oefe-
nen.
Drie teams zijn permanent beschikbaar
om uit te waaieren over de vloot, mee te
varen en oefeningen aan boord te hou-
den. Zij zien (lok wat het resultaat is van
de opleidingen, hoe het scheep~team het
doet. Die informatie komt hier op school
terug t'n er wordt voor gezorgd dat alle
lesstof up to date blijft, aangt'past aan
nieuw materieel en procedures."

0\'cr5Ic Duell: "'De basÎscursus NIKD
en BV (nucleaire, biologische en chemi-
sche beveiliging, damage control en
beJril.fsveiligheid) is een deel van de
initië e opleiding. Niemand kan matroos
1 worden, niemand kan gaan varen zon-
der deze opleiding gevolgd te hebben.
Een schip is heel kwersbaar. Als je op
zee zit moet je het allemaalulf doen. De
amhulance komt niet langs, de wegen-
wacht is nergens te bekennen en politie

EGO I DECEMBER 1'196 - 3



l'flfUI\)r
M:Sn:~

I

DI' marine is dus OIJdat gebied I/iet al-
lee/1 bezig met de eigell t'eiligheid //lailr
(Jok met 1'1'/1 stuk;e diells!llerlening?
Overste Duell: "Ie hebt natuurlijk n:l:1~t
je Defen~ie-taak 'je vredes-taak. H,.t zou
vreemd zijn dat alle~ wat in potentieel
:1:1nwezi~is niet gebruikt wordt."

Seq~eant Brok: "Zijn memen angstig
dan moet je ze gewoon meer beJl,ek'idl'n.
Dan blijf je heel dicht bij ze, praat op I.e
in. Want uiteindelijk moeten I.e die
brandende moot in en een brand blus-
sen. Later, :un boord van een schip, zit-
ten deze mensen misschien wel in de
ploeg die de brand :unv:llt en het is een
prettig gevo~l dat deze mensen weten
wat ze doeII.

Ja. en de illstruktclfrs zurgcll er /log {,I'ell
t'mJf dat diegenen die droog zi;n ge1Jle-

• De averijmoot
Sergeant Brok: "Daar leer je hoe je bij
averij gaten in de scheepswand met be-
hulp van stutten zoveel mogl:lijk kan
dichten. 100% lukt dat niet maM mid-
den op de oceaan is het zaak in ieder ge-
val te blijven drijven. Het wordt hier ge-
leerd in een prachtig mooi ding. Hl't is
de moot van een schip die we net als d,lt
schip kunnen laten ~lingeren. Eerst gaan
we 'drooj.;' stutten leren bouwen, zonder
slingeren en zonder water.[)aarna gaat
de oefening draaien. Je maakt cr et'n
leuk verhaal van bijvoorbeeld d:lt je de
veerboot v:lt1Texel tegenkomt, de stuur-
machines zijn uitgevallen, wc kunnen
niet meer uitwijken en boem!!! Hij komt
binnen over bakboord. er komt overal
water binnen en al snel staat iedereen tot
z'n nek in het water in een slingerende
moot.
lht vinden ze allemaal prachtig. En als
de stutten uiteindelijk staan lekker dui-
ken in het water:'

• Opbouw
Overste DuelI: ~We beginnen in de open
lucht te oefenen in het gebruik hand-
brand blusmiddelen. D:\arna wennen we
mensen aan de hitte-sensatie hij een gro-
te brandende bak. \X'e leren ze spuiten,
een waaier maken, apparawur gebrui-
ken. Daarna gaan ze geblindeerd, met
p,'rslucht de moot in. En pas daarna
worden ze in een situatie gebracht dat ze
of met handbrandblusmiddelcn of mer
de brandslang met hun buddy de moot
(een exact nagebouwd deel van een
schip met zes comp:Htimemen) ingaan.
Er zit een heel logisàe opboll\v in. Je
kunt iemand niet in theotle vertellen hoe
een persluchtmasker werkt en hoe het is
om in het donker ie weg te moeten vin-
den. Elke tussenstap is belangrijk en
mist een leerling 1 d,lg dan is het over.
Ze hebben dan teveel gemist en dan
wurdt het onveilig en dan gebeurt het
dus gewoon niet meer."

ScrgeaIH Brok: "Bij elke klas ben je, al
doe je her ruim twee jaar, een beetje ze-
nuwaciuig. Bij de theorie-lessen pik je
summige heel om.ekere mensen er al uit.
\'{'e vragen altijd aan te geven uf mensen
iets Illeegemaakt hehhen en da;udoOf
wellicht extra bang zijn. Overmo,'dige
mensen Ijjn uuk gevaarlijk. Of er gaat
op het IllOnlt'nt supreme iets helemaal
mis, of ze l;a,1n lopen rennen. En dat
moet je op een varend schip nooit dOl'n
want :lls het schip een sprongetje maakt
d,ln lig je op het dek."

Overste Duell: "Dat denk ik ook. liet
blijft overigem een beslissing van de
commandant. .\laar je moet wcl ,.en heel
goede reden hebben om uit de buurt te
blijven. Dat zal Je :Khteraf wa;lf moeten
maken. n

snel zal aanbieden er !laar toe te gaan."

1s het moeilijk om zo.n kf.Js de benudig-
de l'a,mfigfJedell fli; te breI/gen? '11lIIij/l
en.aring is de één ot'crmoedig. de ,111der
hartstikkc iJ,wK cn de derde ,wemt het
/liet zo 1l,IlIW.
Overste Duell: "\Veet Je wie het ang-
stigst is? De instructeur. Hij is de enige
die weet wat er allemaal gebeurt en wat
er allemaal fout kan gaan. Het is belang-
rijk dat hij z'n p:lppenheimers kent en de
rislco's inschat."

elk
heel

"Ik denk dat
in de buurt IS

Sergeant Brok:
!\1arineschip dat

Llnge tijd werd er van :-JBe gelegd
'NoBody Cares' maar met Je uÎtl.ending
naar dt, Golf Jar.:ht iedereen ineens '0
shit' en werd alles op een hoger peil
gebr:1cht. Ook de geheurtenissen in Je
metro in Japan spreken tot de verheel-
ding. Je kum laten I,Îen dat er ook in vrc-
destijd er iets kan gebeuren. Tjernobyl ...
[n 1988 was cr een hoop o.:ommorie met
Je Anna Brocrc op de Noordzee. Er
hoeft daar maar weer iets te g<:bcurcn en
\VC zullen die lui misschien moeten gaan
redden, of andere scheepsvaan uit de
buurt houden.
Door onze voorzieningen op de schepen
kunnen we cell wolk chemische troep in-
varen en cH,ntllclc drenkelingen oppik-
ken. ;-.JaCt'll grundige ontsmetting in de
personeeIs ontsmcningsruimr(' kun je ze
aan hoord halen.
Daarnaast verzorgt de ~chool de Z(elf)
H(ulp) K(ameradenhulp) naa~t hedrijfs-
veiligheid en milieu-onderwijs."

~ • EGO I D[CEJ\IBEI{ 1996



1'£'11,,/mog /1<11 /I,'ordell. DI! (J/lleidmg
stopt niet bii dil' t'!e1l/l'lItaÎn' opleidillg
heb ik {JI!Rrepcn?
O\-cr\tc Due1l: ~:\'lTiedereen Joct ~c.
midJdd één nual per vijf jaM een cursus
op de school. DaafllHst houden we de
nefeninl-:cn op Je schepen. CcnaagJ ('n
ongevraagd.
\'\'c hehhen oefeningen in het kadn van
het opwerken van d'e schepen na een on-
derhoudsperiode. -'bar ook een cs\.;;)-
Jcn';Olllll1;llH.bnt k;Ul leggen: ik gil met
her eskader weg. wij zijn operationeel
geren!. komen jullie ('wn mn een tcam
tlllgs om Tl'zien op welk nÎve:1Ilde schr-
pCIl Zijll 11;\ bn zelf ocfl,."nen.
DaarnaaST kan ook vanuit C(OllH1MlI-
dantl Z(ee) .\I(a"hrj de lX'hoefTc hestaan
om vast te s(dk-n of 111('11 bijvoorheeld
don wat men moet doen al" het schip
hinncnligt en er hreekt hrand uit."

• Niet als er pas geverfd is
"De cnstl' offiClcr geheld (w;mt wc gaan
~ct'n ocfcnÎngl'1l houden 31s t"TbilHlor-
heeld nN gnTrfd IS) en Jan komt cr een
voor het schip O!l\Ttw<lchrc oefening. 's
AHlllJS slaat CT plorstlmg een team,
complet'! met rookm<lkcr en dan kan het
feest heginnen. Dan wordt lo'n hrand
co.:htnav,csl'cdJ."

bI kmI {Jet sdJifl d,m zakken?
On:ntc Dllcll: "nat gebeurt wd n'lls en
J:1l1krijgt men crn hl:rcxamen.
Elk schip dat n;lar 7l'Cg,lat, bijvoorbeeld
n,l l'ell periode V:ln groot onderhoud
heett een ;l\Trij oefening. Is die niet vol-
doende J:w wordt l'r nier gevaren. Een
schip moeT e('n I'rt~Jcscalalllitl'ir aankun-
lll:n. Anders heer het dat de Admir<lal
h•.., schip nil,[ naar n:e stuurT. "bar
voordat Ilt:t st'hip getoetst wordt zir er
l'Cn hoop opwerken in. lht I_ir ook in
het \",I,lrschl'ma mgrpast. Ik hl.h het nog
niet llwegern,l,lkt d;lf hn opwerken niet
tot hct j.,\r\\'cmte re,;ult;l,H leidde."

Sergeant Brok: ~Zo'n orfening mrt een
herl sdlip is leuk. Llatst was hier dc he-
Illallllinj.,\van een schip. Enst dol' je d,1I1
••.en herhaling van Je theorie. wie JOl't
w,lt. h,w Inoet het met de spcciale kle-
ding, \vat is de pron'dure in de persoon-
lijke olltsllleningHUllllte l'lIzovoort. D,ln
kriJgen ze cell gespeelde situ;Hie: het
sdlip mon door een tall-out gehied, 1.0
snel mogelijk van A naar H. Er worden
maatregek'n getHlffell. de lneet,lppar,l-
ruur wonlt hijgezet, de dcbproei-insl;ll-
Lltie wordt hijgezet en de wolk wordt
genaderd, Er wordt om dl' 2 lllllHlten ge-
meten, er wordrIl ben:kl'mngl'n ge-

m,ukt. ell als fl' aan dl" intcmitcit kan
zicn. dat je het gebK"d uitvaart, geef j~'
dat aan de cOl1lmalldam door. ,\b,H er
hlijft een hl'p,1.11de illtnlsiteit van bc-
Sllll'tting. Er g,l;ln \"erkenningsploegen
Tl;larhuiten, gc\"olgd door mensen die de
zaak moeten 01ltSmeUl'n, heh:m,lal ge-
huld in spl"ciale kleding en lllet ;'\JHC-
maskers, .\la;u voor dIe weer n,lar hin'
nen mogen lulleTl ze wel weer helemaal
ontsmet moeten worden in de persolleels
on tSllleu ingsrui mIe.
Dat wordt dus hdelll<l,d n,lgespl'(:ld, met
dl" oudste officieren. tllct de jongste oUi-
Ól"ren. llld de schipper. En allem;t;11
hebben z<:regclm,lfig met al die materie
re mah'n gehad."

U zit hier op C('II prachtig ["ek;e zo o/J
d,' filmt 1,',111 ,ic hûl'I-'1t 1'/1 J('('(t rmtzet-
(('nd t'ed mogelijkhedclI. \'(!erkt U ,ll/CCII
1'(jO" de AI,trille?
Overste DuelI: "Nee. cr komen genoeg
,Inderen langs. De Iandlllclcht oefent hier.
de Krnar. En ook bi] gekgl"nhl'ld de hur-
gerbrandweer. [n bij de reorganis<ltil'
v,ln de politie is de NHCD school en zijn
l1l;\tl"ri,I,llgdlr\lîkt voor team-huilding.
\\'l' hebben één \",\11dl" rnodl'fste oefen-
faciliteiten V,lll Nederland. De nÎl'UWl"
br,lndweer-oefenpbat IS lil 1993 in
gebruik geil omen.

• Pyromaan
Sergeant Brok: "De riJd is voorhij dat dl'
hele dag I of 2 menSl'[l de olie dil'
gehruikt werd voor de brand van de
watl'f-atv,llhak met l'en trekkertje ,Jf
stonden re romen, \Vi) \"Ilfdol'n lllomen-
teel ;un de modernste lllilil'llH"•.:hnisrhe
eisen. \X'ij IKbhen een S<1I1eringV,1llde

bodl'lll achter d<: rug" een brandv<lste
vloer onder de P}roma,lI\ (dl' ol'fen-
plaat.:; \"IlOrhrandhestrijding) en een W;I-

terafvaltllivl'fingsinstallatie. En \"crder
prob"~ren wc de rookoverlast te hep<:r.
ken.

Ovente Dudl: "Een prachtigl" plek? Hij
onll' s..:hool waar theorie en praktijk
<:ven grote delen \'an de tijd beslaan is
het best,un ZlTr atwissel<:nd. G<:mÎddeiJ
is het buiten oefellen een plezi<:rig<:7<1<1k.
:\'adelen zijn cr helaas ook, Denk maar
l"l"n" aan de st<:rk wisse-!l'nlle \\TerSOIll-
stamlighed,,'n, wa'lronder bij harde
wind. e.\trellle W;lrrnte of koude instruc-
tl'IHS hun prl'statie moeten leveren, Dl'
lonwr v,ln 1995 en de daarop \olgende
winter hcbbcn behoorlijk veel van het
doorzeningsn:rnwgclI \",ln h"'t rl"rsonlTI
gevraagd,"

D,1t hicI" /10K iCIJI,1IId wil werkelI d,m?
Sergeant Brok: "Ten el'rst is het ontzet-
tend hevredigend om \vnk tl' 11l,hhl:n.
waar je mensen mee helpt en ,lMl her
ellld tl' kunnen constateren dat je blije
en ge~1aagde lui afk"vert.
Daarnaast. het fikkie "token dat jl' als
klein longetje wel eens deed blijft trck-
ken, \X',lt is mooier dan een werkterrein
waar je ongdimÎrlTrd brandjes kunt ma-
ken. En in de averij-moot met w,ltn Spl'-
lm. Dat hlijft trekkl'n."

O\"crstc DuelI: ~Het is mooi \\Trk men-
sen Cl'n tcel'cht ge\od van veiligheid te
ge\Tll. Zonder veiligheid kUil je niel rus-
li~ uitvaren. ~

Ho.lrtelijk dmlk {'(Jur dit gcsprek.
Ro.l,ldsl'rollll' Carillc 1',111J linf,'
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Voor ~dd is veel te koop in de wereld:
hijna alles. Een uitzondering geldt
slechts deels de gezondheid. Alhoewel,
voor geld zijn dure operaties, gezond
voedsel, effcdicvc medische zorg en
eventueel geavanceerde kunstledematen
en rolstoelen te verkrijgen. Zij her niet
voor iedereen . .\tocrcn kinderen in som-
mige overvolle vluchtdingcllkampcn
met een primitief houten heen volstaan -
als ze geluk hchhen - de rijken der aarde
kunnen zich van de laatste snufjes der
toegepaste wetenschap hedienen.

Die gezondheid even huiten heschou-
wing gelaten: voor geld is dus vecl, bijna
alles re koop. :\l3ar is een aandeel in een
zogenaamd vredesproces ook te koop?
De Verenigde Staten, llIet een grote fi-
n:wciële en andersoortige steun aan
Israël. met hun staUls van grote mogend-
heid, lijn kennelijk, althans deels, eige-
naat van het delicate vtedesproces in het
:"lidden-Oosten. Uiteraard zeggen zij
zich onpartijdig op te stellen, maar dui-
delijk is dat hun liefde meer Israël dan
de Palestijnen geldt. Een stalldpullt dat
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ONGEWENST

met name te maken hedt met de macht
van de joods lohhy in de VS en de strate-
gische igging van Israël. Nu stopt de
Europese Unie ook het nodige aan mid-
delen in het vredesproces en dan vooral
ten behoeve van de Palesti/'nen . .\l3g
Europ,} d<ln geen stem heh len in dat
pnKes~ Wc hehhen toch ook eeTl aan.
deel gekocht?

In de ogen van Israël is Europa partijdig
en als bemiddelaar of anderszins onge-
wenst. En al helemaal Frankrijk dat zich
als woordvoerder van Europa heeft op-
geworpen. Europa heeft llIeer krediet in
de Arabische wereld dan de Verenigde
Staten, die nog onlangs op eigen houtje
zijn kruisraketten naar Irak stuurde, een
daad waar zelfs de, met die kruisraket-
ten te heschermen, Arabische oliestaten
weinig waardering voor hadden. De
Franse president Chirac heeft met n;l-
druk gestcld dat {'en door de wereld er-
kende I';llestijnse staat een waarachtige
partner voor Israël kan zijn. De prijs die
Israël voor zijn zo begeerde veiligheid
zou moeten betalen, zou o.m. uit Je 01'-

richting van een Palestijnse staat moeten
bestaan. Maar aan Chirac en zijn
Europese hoodschap - en zijn eigen
franse hl'langen in de Arabische wereld
- heeft Israël voorlopig geen hoodschap.

:..tisschien moet Europa eell andere rc-
presentant, en dan namens de Europese
Unie, naar het "Iidden-Oosten sturen:
een voor beide partijen a<lnvaardhare
persoonlijkheid. i\1aar wie~ '\{evrouw
Borst?, Wim Kok?, Jan TerIouw?, his-
schop .\1uskens?, of tm:h PauI .\larchal,
de vader van dat vcrmoorde Belgische
meisje, die na de Witte mars in Hrussel
full time iets met politieke actie wil gaan
doen? Of moeten we dat vredesproces
maar op zijn beloop laten? Hebron
wordt straks toch door de bezerters ont-
ruimd en over mlllder dan vier jaar 7.ijn
er weer verkiezingen in dat door velen
geliefde, en door anderen zo gewan-
trouwde en gehate, dappere, militaristi-
sche, traditionele en moderne, democra-
tische en dictatoriale Israël.

Leoll \"'ecke

• •



JOEJACKSON

muzikale inspiratiebron voor De jazzpolitie

._._--

Hrrman Brood, Teil ShiUP, Ernst Jamz. Hans Vandcnhurg (van Gruppo
Sport ivo), Thc l'ilgrims en Henk \\'csthrock. Allen gingen ze de Groninger
popgroep De J<lnpolitie voor in de '.\1arlboro Hashback Tour '96', De
sigarcucnfahrikant sponsort een lOuetje bn~s vcrschil1cndc grand cafés in
heel :":cJcrbnd, waarin genoemde bands en muzikanten nummers dienen te
spelen van hUil 'idolen' of inspiratiebronnen.

De Jazzpolitie blllS VOOf Joc Jack~on als
muzikaal v{)orheeld. Tijdens de tour
wordt dus alJn'1J ma,H wcrk g~'''lk'clJ
Llll dl'Zl' kaknJc Brit. ".\brlhoro vroq.:
ons een hekende ;HtÎCst te CO\Tfen". Iq;t
toctM'l11QIkrm.m Gri1T1l11euit. "\'\'(" ko-
zen voor JOl.' J.h:ksOll. omdat hijvoor-
11l'dJ The Beatks teveel voor de hand
Ioudcn liggen. jacksoll heeft een redelijk
cvenwi.:h,:ig en afwl~q'knd repertoire,
vanda'lr.
Ecn uJldct~ta[Cnk'nL want het repcrtolrc
van .I(lC.Iack~on loopt uitcen \',111I)r.
Fceigood-'h:hrige pop l.'nTOd;&:. roll, tot
pure jllllll) &:. ji\'e. "\\'c ~pckn bcwu~t
"l."cn staa kaan \'all ziill muzick, tIl,ur
heperken OTlStor zijn o\llkrc werk", al-
dl]'; (;rimme. De b'ltste tild hl.'h ik het
allelnaai nil.,t meer zo gnolgJ, Zipl
IllCll\\"~tCpLltcn zl.'j..\gCJlIllCniet zovccl."

Dl.' neldruk ligt dlls op dl' 11l1l111l1ct5die
Joe Jacksoll hegin I'aren t'Khtig uit-
bradn. Hij haardc l cstijJs voorelI op-
zien mct zijn dehul1talhum 'Look sheup'
en de d,urvelll gt'tTOkkl.'nslngk '15 she
rcall)' going out \vith him'. Ik clgcl1l1n-

nige tebren, dc ongl'kelllk fcJlKid l'n
IKt direl"te geluid kwamcn tctug op hl.'t
T\\n:l.k alhum, Tm thc m.w'. "Lil ook
op de derde, 'l\"ight 'lnd da)" staan eCIl
peur ongekende kbssiekers ", ml'l'nt
Cnn1!l1l.'."Dil.' Ia,Hste plaat is edn el.'Tl
mccstcrwcrk. Ook 11\1wc dageliJks neur
dil: clrel'~ luistcrt'll om de l11llnml.'r~lil re
~wdl"fen, l;'lan ze niet \'('[velel1. D,lI is
eell hecl goeu tckt'Il."
Volgclh de tot'beni~t 1.l)ncr wel ovcr-
l.'t'l1kl.lll1~tcntll~sen de muziek \an De
ja.:n:politic en hl.'t repertoire \,111Joe
jaekson. "Voor dl" licHt ISct eel1 duide-
lijke \tfwallt~chap. \X'c m'lkcn allcbcl
Il()(lfdzJkelljk ,wingcll(k, melodieuze
popmuziek. \Ll;;r hij heeft ecn totaal
andcre melnier \",111l11.unrncrslil elkaar
zetten, vall zin~en ook. D'Llrdoor is het
h(~c1kt'f/.aam om ZI)11\\"l.'fkn,l te ~pelen.
liet is een soort opfnSl'UrSllS om ccIJS
ios heel andt"rs te doen UMIgdlruikdijk.
OVlTlgells i~dit voor mij \1'1~de cerste
holT dat ik l:()H'f~speel. Ik 1eh me 'lltijd
lllet miJll ei);en Illuziek hl.'Zlggcl]()ut!ell."

De Jallpolitie I.al zich 10l'cci rno;..:elijk

houden ,1;111Irt'!origll1eel. aldus 11erm'lIl
Crimmc. "\'('e hcbbcll naar Henk
\\'estbTOek ~ckeken, die mer lijn hemd
nllmml.'T~ van 1'l1c Kinks coverde.
SOITIlmgetlingt'll waren l!.oeJ en ori!',j.
neel gedaan, ,lllde[l.' viclen me ecrlijk
~l.'/t'gd een lwetjt" regen. I.aten wc wel
w{'zell, ,lis ik in het publiek sta, wil Ik
gt'\\"()()11die bckcnde numnwrs horl'll.
En du~ volgen wc lil clk geval de oor-
~pronkclijke riTmes en houden we ons
rnm of men aan de best,unde .Hr,lnge-
menten.
Voor de !',clegenheiJ is ue Vljfkoprige
.IMI_politie uitgebrcid met pncus~ionist
JeTOenJe Rijk. Ih) 'pl.'l.'lrook mce op dl.'
mcest recente cd '.1'1'.

Binnenkort gaat de groep ue studiO In
voor opnamen vall ecn derde cd. "\X.'e
heb hen nu ongcveer tiell nummers in de
grondvcrf sta;in. Uiteraard moet daar
nog mCl.'rbijkomcn om ~TT;lkseen kcu/c
rc kunm'n maken."
Als het ,un I krIllall (;fIlnme t'n l;lIlger
Peter Grom KOTlnelinkligt, 1.;11 ue nieu-
we plaat in het voorjaar wrschijrKIl.
\1,1<lTdaaroH'r besta:lI vooralsnog geen
enkele dlllddijkhellL "Dat hn'ft onder
meer te lll;lken met Ul."wellsen V;lIIdt'
platenmaahdl'lppij . .\-b'lr technisch ge"
Ilt'n mol.'! dat zeker mogelijk zijn. Ach,
weet je W;\t,schrijf I1lJar op .1,11"ie()m~t-
reeks mei uitkomt. D'11I.it wd goeu. ,-

,\lntill (;rocllcl('(Jld
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Ecn hrood stele'l als je honger hebt.
Zwart werken, als je ail/I je uitkering te
kort komt om een /Jeetje menswaardig
te leven. De bisschop heeft met deze lIil-
s/naken in ieder gCl'al Je aandacht ge-
kregen t'onr het armoedetJrohleem.

Alleen is I/oor (,elen de vraag: /(Jal is
urlllOcde in mt:!;e samenleving. Een
samenfcl'ing waar de meeste mensen
,l/lt'en //lllar praten (wer luxe proble-
m('n. In de (ile staan of geen parkeer-
plaats I'im/en I'oor onze (llIto, is /)('(
gesprek I'.UI de dag. Vervolgens gaal!
we met z'n allen steeds meCf vanaf
Schiphol 'laar verre oorden, soms tu.'ce
keer per j,"(wr. Hi; het harken uan .ie
gevallen Jcr(stbladacn OliCnt/CgC1/ wc
een elektrische h1adzuiger aan te scha(-
fen. Voor YOI/IJ 1'.1n 't Hek is het de
waanzin teil top. In vorige /Jrogramma
was dat de draadloze telefooll, die 1111
hi;na gellJeengoed is.

Voor de "u'este menselI is armoede een
abstract begritl. De grote twlitieke

Ihlrti;el1 weten al ;arcn dat ze de
optimale kiezerssteJflI alleen I/it de
middengroep klfllllenl'erkri;gen. Indien
;e alleen voor de laagstbetaalden ZOIf
opkomelI is het zeker dat ;e tot eell
splinter-fJarti;t;c wordt gere.tllceerd.
Dali kun ;e in het fJarlemellt wel l:e-
tlligen tegeT! de armoede, maar lu't
(mthreekt ie aan enige macht om er
daadwerkeliik iets tegelI te doell.

Vert'olgens doet eell vertegenwoordiger
l'i/1/ de RK.kerk een a<1l1taluitspraken.
waar de meest linkse Ilarti; SfJrakelovs
I'an wordt. Hi; mal/de vall pater Henri
de Grecl'e stelde deze kerk l'rO('ger
"Iwbeter de wereld, begin bi; ;ezel(".

BisschvtJ Afl/skens fJeeft daarmee «(ge-
rekend door lIit te gJill1 van de stellIng
"I'erbeter de mensen, I'erander de we-
reld". Het is alleen zo ;ammer dat de
kerk I'all Rome die wereld fJc!emJol!
niet wil I'eranderen. Het is liet als het
CDA dat stelt eell el'allgelische fJolitiek
te l/.-'iffenI'vorstaan. Als men I'raagt wat

dat is II/idt het antwoord: kiezen voor
de zwakken in de samenleving. De
fJrakti;k is dat men doorgaans kiest
I'oor de bezittende kl..lsse.

Di' bisschop hoeft geen rekellillg te
houden met Je eerstl'o/gende verkiezin-
got zoals politici. 2i;n aanhang is al
zodanig geslonken dat hi; eigenti;k "iets
Illeer te verliezen heeft. Toch is het goed
dat hij de roomse disciplille doorIneekt.
Dat deed zi;n. voorganger Beckers ()lier
geboorteregelmg. Nadien heeft Rome
in de ,\'eJerlJ//(ise kerkprol'incie al/een
maar C()llsen'atiel'e mel1sen benoemd
tot bisschop.

Een zWilll/w maakt 110ggeen lente. De
ol'erige kerkleiders hOI/den zich angst-
l'aJlig stil. Voor de Iwlitieke parti;ell is
het goed te weten, dat die elle bisschop
zich dan wel oprecht zorgelI maakt ()tier
eelf groot aant<l1/andgenoten.

Cor Out

Humanistisch Verbond
Nederland 1,
woensda~en 4, 11 en
18 december 1996
21.52.22.30 uur

documentaire

GRENSGEV ALLEN
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Grcnsgevallen is ('Cll dOl:umcntaireserie
van drie delen met als thema 'het stoffe'
lijk overschot' van de oorlog.

Temidden van een versl:heurd landschap
ligt het kamp Kuplensko, het laatste
vluchtelingenkamp op de grens van
Hosniê en Kroatië. De bewoners keerden
zi..:h aanvankelijk tegen hel oorlogsge-
weld maar moesten uiteindelijk toch
vertrekken.

[n de documentaire Grensgevallen
wordt de kijker geconfronreerd met de
verlulen van bewoners van een vluchte-
lingenkamp. Zij proberen hun ogen te
shmen voor wat er is gebeurd.
"Americu" galmt ,lis een verre hoop en
uitweg, maar vriendschappen vallen uit-

een. Grensgevallen verbeeldt het ge.
voelsleven van enkele lotgenoten rond
dit kamp.

Dele documentaire werd gemaakt
door les regisseurs: Jeroen Ikrkvens,
;\Iarjoleine Boonstra, Rikkert Boonstra,
Jaap van I-Ioewijk. Stijn van Santen en
Walter Srokmall.

deel 1 op woensdag 4 december 199(>
De Vlucht uit Velika Kladusa

d(,cl 2 op woensdag 11 december 1996
Het Stoffelijk Overschot

deel 3 op woensdag 18 december 1996
Americu, Americu



EEN WERELD IN BROKKEN

De media houden ons op de hoogte van
oorlog l~ngt'wdd. Dar geheurt niet altijd
ohl"ectief en de informatie is nier altijd
1,'0 ledig, maar de camera's staan cr met
hun neus hoven op: wij moeten geloven,
dat wij door dit "wereldvemter" zien
wat er werkelijk gebeurt. .\bar die
"waarheid" verandert als de camera er-
gens anders staat. De werkelijkheid van
vandaag heeft ondanks dat camera-oog
verschillende kanten.

En als de media het verleden behande-
len, lopen de meningen uiteen - zelfs de
feiten zijn dan vaak niet meer volledig.
Dar hleek deze zomer, toen \verd her-
dacht dar 20 jaar geleden in het Ita-
liaanse Scvcso twee kilo giftig dioxine
was vrijgckomt'll. NOVA noemde dat de
grootste industrieIe chemische ramp. Er
werd niet gerept over de Vietnamese
professor Ton That Thu die was uitge-
nodigd om Italië te helpen, omdat del.e
hoogleraar in zijn eigen land ervaring
had opgedaan met dat giftige spul.
Agent Orange was destijds de dioxine
vergiftiging van Vietnam, die door de
Amerikaanse luchtmacht in grote hoe-
veelheden was afgegooid. ~laar Viet-
nam ligt ver \.an Europa, in een ander
brok van de wereld.

Uit Cambodja kwam her bericht dat Pol
Por was overleden en 1':OV/\ riep in her-
innering dat de burgeroorlog in
Cambodja indertijd gewonnen was door
dictator Pol Pot. Met gecn woord werd

gerept over het feit dat Iwt vreedzame
boerenland Cambodja door de VS in die
oorlogstoestand was gebracht, Door
Amerikaanse bombardementen.

Reportages over Nicaragua van nu meI-
den meestal dM het Sandinistische be-
wind het J\liddenamerikaanse land op
de rand van de afgrond heeft gebracht.
liet is al vergeten dat de rechtse dicta-
tuur van Somoza jarenlang met
Amerikaanse steun her land had leegge-
roofd. En ook wordt niet meer ge-
noemd, dat na de val van Somoza de VS
begonnen met een boycot te~en de
Sandinisten, Verzwegen wordt dat het
Internationale Gerechtshof in Den Haag
de Amerikaanse blokbde van Nica-
raguaanse havens onrechtmatig noem-
de. \Vant de media van vandaag hebben
geen oog voor gisteren -vandaag moeten
de Sandinisten Je schuld knjgen.

Zo vergaat het Cuba ook al jarenlang.
Die ouwe dictator Castro schendt de
rechren van de mens en het Cubaanse
volk snakt naar vrijheid. Dat Castro's
revulutie een eÎnd maakte aan het on-
recht van de dictatuur van Hatista is een
oude koe. Dat de VS de omverwerping
van die diaatllur nooit hebben wilk'n
accepteren en Cuba het teven zuur hlij-

ven maken, wordt niet meer opgemerkt.
De VS isoleren Cuha, uit angst dat het
Cub.lanse voorbeeld aanstekelijk werkt
op andere '\-lidden- en Zuidamerikaanse
landen. De Amerikaanse blokkade van
Cuba moet gehandhaafd worden - an-
ders zou Castro's systeem alsnog wel
el'ns populair kunnen worden,
~Iaar de muur tussen Oost en \X'est
wordt gezjen als een belachelijke poging
van het communisme om de invloed van
het Vriie Westen te weren.

Westerse media volgen vaak kritiekloos
de argumentatie die van Amerikaanse
ziide wordt gehruikt om de eig.'n buiten-
Llndse politiek te rechtvaardigen. Daar-
bij worden de schijnwerpers ~ericht op
de ondemocratische handelwijze van die
landen, die door de VS worden aange-
vallen. Nederlandse media lijken het
niet de moeite waard te vinden om te
vermelden, dat de VS zich niet storen
aan recht en vrijheid en democratie,
maar de Nederlandse journalistiek legt
Je schuld tegenwoordig wel vaak klak-
keloos bij de "tegenstanders" van de VS.
De boeven zitten in Vietnam en Cam-
bodia, in Cub,l en bij de Sandinisten van
Nicaragua.

De koude oorlog tegen de "vijanden"
binnen de VS is ook nog niet voorhij. De
laatste jaren zijn er regelmatig terroristi-
sche aanslagen in de VS, zoals de
homaanslag in Atlanta, en de
schuld daarvoor wordt steeds in
eerste instantie gerooid op
landen als Iran 0 Libië of
Irak. Wam het wil er niet in,
dat er in de VS bijvoorheeld
Amerikanen zijn (blanke
christenen), die terreur he-
drijven tegen landgenoten.

gij de Amerikaanse verkie-
zingen was hcr opnieuw dui-
delijk: Amerikanen noemen
hun vaderland nog steeds
wnder hlikken of hlozen
"God's own l.:ountry", "het
beste land ter wereld". Je
hoeft niet anti.Amerikaans re
zijn, om toch te bl.'seffen, dat
dl.' VS niet de droom-demo-
cratie is, waar de rest van de
wereld zich aan moet spiege-
len. Wam er ontbreekt nog
wel het een en ander aan de
d.'mocr,Hische gezindheid
van de Amerikaanse politiek
en van .Ie Amerikanen.

Karel Roskam
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PETER'S ZEURKALENDER 1997
De produktie van de beken-
dl' tekenaar/schrijver Peter
van Srraaten (1935) kun je
zo langzamerhand wel ~i-
gantisch noemen. Iiel totale
a.lntal van zijn puhlikaties
ui tuch al gauw, nnv ge-
schat, in de buurt van de
tachtig titels liggen. Tor het
proza-deel daarvan behoort
de setie Agnes.boeken, ne-
gen hundelingen van het ge-
lijknamige feuillcton dat van
1986 tot en mer 1995 weke-
lijks verscheen lil Vrij
1':ederland. Hierin werd het
'slordige' levcn gevolgd vall
de alleenstaande moeder
Agnes, haar zakelijke en

amnureu/.e a\.onrureTl eTl
haar verstandhouding tot
teenagerzoon Daniël èn tot
'de tles'. Het inlevingsver-
mogen van (de man) Van
Straaten in de dagelijkse ge-
vods- en gedachtenwereld
van deze vrouw - en trou-
wens in die van mensen 111
het algemeen - is werkelijk
f('nommaal. Dit hlijkt in niet
mindere mate ook uit het te-
kenwerk van deze scherp
waarnemende clrtllllllist,
van zijn politieke prenten tot
zijn hunderden Vader &
Zoon-strips eertijds in Het
Parool en van zijn loge-
noemde 'zorgelijke grap-

pen'-bumkls tot de Pl'ter's
Zeurka lender.

Van Straatens grote kracht
li~t lil de altijd ondubhclzin-
mge weergave van l'en voor
iedereen herken hare situatie
met daarbij één kort onder-
schrift. ikt hetreft dan
meestal twee personen,
waarvan er één een uit-
spraak doet die de prent
prompt een enorme emotio-
nele lading ml'l'geefr. Het
kn,lppe van die OPlet is de
dubhdwerking dil' er van
uitgaat naar de kijkerllezer:
eerst dl' onweerstaanhare
schaterhH;h van de herken-

ning en dan de vragen die de,
vet'lal tragikomische, situ-
atie bij nadere beschouwing
opnJept.
Van deze psychologische
meesterschcrsjes hcb ik dit
jaar rn,Hc!oos genoten (en
dat voor nog geen Zl'ven
cent per dag) via Peter's
Zeurkalendef 1996. VOllr
'97 heb Ik er maar metecn
drie ,langeschaft, wam een
leuker kadootje is nauwe-
lijks te bedenken. Dus: niet
zeuren maar scheuren!

!'eter's Zeurkalender 1997.
De Harmonie. Amsterdam.
f 14,90.(F5)
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Al.Jria

"Hartstikke."
"Oh, nllll gelukkig, wat wil cen mens mcer." Een dooddoe-
ner. Ze hoort het, \'oelt Je stilte l'n zegt:"Zullen we opstap-
pen?"
Ze wil weg. Ze is zichzelf niet lIleer. Weet zich ook geen raad
meer met zijn verwarrend mooie ogen.
Buiten vraagt hij of hij haar telefoonnummer lllag hebben. Oh
jee! 'Trouw nooit met een militair', hoort ze haar moeder zeg-
gen. Wie heeft het hier over trouwen, antwoordt 7.ezi(hzelf.
Toch kie~t ze voor I.ekerheid.
"Ik bel jou wel."
Gea kan er thuis om lachen. Er is haar ~'andaag iets nieuws
overkomen. Ze heeft een nieuw gevoel leren kennen. Een ~e-
voel dat lijkt op vliegen in de zweef op de kermis. De lucht in
en dalen met een buik die op een wel heel vrel'lIlde automati-
sche piloot is gezet. !let voelt alsof alle controle weg is zonder
dat angst de plaats heeft ingenolTlen. AI het voorgaande relt
niet meer. i~ verhk'ekt in het schijnsel van deze prachtige Jon-
gen. Dat irriteert eCll heet je, dat l'en jongen hier de oorzaak
van is. En ja, ze hegim eindelijk iets te hegrijpen van het
eeuwige geklets van haar vriendinnen, dat jon~ens zo leuk
kunnen zijn. ,'laar wat gek Jat ze zich her gezicht van de
jongen niet meer kan herinneren. "iets komt er in haar
gl'dachten terug, geen beeld weet ze op te bouwen uit de
hroksmkken van haar gekke avontuur. Ze weet alleen dat hiJ
U;lfto ht.'et en dat hij BBT-er is. Een militair, wie had dat
ooit kunnen denken.

ontmoet
een BBT-er

niet vertrouwt. Lecr haar haar moeder kennen.
"Wat doe je als jc BBT-er hent?" Ze moet zorgen dat ze de
juiste antwoorden krijgt. Zorgen dat haar moeder cr geen
speld tussen kan krijgen.
"Zullen we ergens koffie gaan drinken?", vraagt hij.
"Woon je ook in Amsterdam?" Ze is verwonderd, en blij.
""Iijn tante."
"Wat je tante?" Bcdenkelijk nu.
""lijn tilnte woont hier."
"Jij niet?"
"~ee, maar. ... "
Hij wil iets. :'\liet hetrouwbaar. Haar moedl'f heeft geliik.

Kappen. 't Was gezellig maM ik
Q'-Ç---..--,,_____ ~ .•.......••'~ moet er een l'ind aan maken.
Q '>'\;0 ~~~... \'(Iaarom heeft ze zich al zo met
j' hem ingeLlten.
/'0 4 ""Ikbegrijp het al, je gaat naar je
\, ol)? tante en je tante woont hij mij

in de buurt."
Waarop llano roept d.lr hij al-
lccn maar koffie wil drinken,
koffie met een praatje. Ze denkt
er over na: Daar kan bij nader
il1l.Îen niets verkeerds in schui-
len.
Op een terras op het J)amrak
hoort ze dat hij nog l'l'n grom
deel van zijn opleiding voor de
hoeg heeft, hij 7jt pas twee "'c-
ken bij een school bataljon in
Oirschot. Iedereen die militair
wil worden kriJgt l'l"fst een alge-
mene militaire opleiding. 0111te
lercn hoe je met een geweer
moet omgaan, welke kleding je
moet dragen en nog veel meer.
Dat heet A:'\tO, leert ze. Daarna
krijgt iedereen een opleiding
voor een functie.
Ge.l luistert met onnozele scha-
penoren. Ilij wil hij de 'cavale-
rie', "'eer een nieuw wuord,
maar ze vraagt opnIeuw !llet
wat het betekent. Hij vertelt
ook Wappig, alsof hij wil zeg-
gen: :'\leem mij, ik ben de heste.
Of bedoelt hij dat beroepsmili-
tair zijn hl'[ allcrleukste is?
"Heb ie het naar je 7.În?"

at betekent bbr-er?", vr;lJgr Gea aan
de donkere, maat mooi ü~l'ndc jongen
die haar aandacht probeert te winncn.
Zl' voelt zich niet op haar gemak.
Twe(' militairen dil' zeer verschillend

met haar omgaan, de één aardil-: en een herrie speels, de ander
vervelend en llitda~('nd.De laatste reageen.
"Dat wÎst mijn ex ook nief, ik 7.WCCT heL"
\'(.'aarom lachen ze nou? Is ze nu even leuk of (,VCIl dom?
"Het zijn 'Bijwndcr Betrouwbare Troepen "', hoon ze Je ver-
velende jongen zc~en. De mooie vriend schiet in l'cn nog gro-
tere Jeuk.
"En dat zijn we, bijzonder be-
trouwbaar. •.
Voor haar IS het het signaal om
up re stappen en in een ander
treÎnswk te gaan zitten.
Zeikerds, Jcnkr ze, hoos ell ver-
drietig tegelijk. I laar idceën
()vc[ jongens worden weer t.'t.'ns
goed hC\Tstigd. Die vriend vindt
ze een eng type, veel te zelfinge-
nomen. ,\bar die bij her raam .
m,l<lkt haar ncrvrus, op ern leu-
kr manier nervrus. h ze daarom
weggelopen? ;-.Jormaal kan zr
haar mannetje toch wel staan?
Ook als hij ecn militair is!
Ze kijkt een tijdje naar hui ten.
Weer flitst het gezicht van don.
kere jongen door haar hoofd.
Hii zou een Zuid-Europeaan
kunnen zijn. Leuk hoor, denkt
ze. Verdorie!
In Utrecht ziet ze de enfe jongen
uitstappeo.Opgl'ruim( staat
netjes. Hoe nu verder? Ze mo(~t
zichzelf bekennen dat ze niet
durft terug te ga,lIl. In
Amsterdam kiest ze voor de uit-
gang waar hij misschien zal uit-
stappen. iedenTn moet immers
uitstappen. Ze butst bijna tegt.'n
hem op al'i ze LÎch langs l'en
passagier wringt. Een korte ver-
ont'ichuldiging gaat samen met
een gevoel van blozen. Ze weet
zich geen houding te geven.
Wanneer ze ~pijt begint te krij-
gen van haar onnozele a(fie hoort ze hem zeggen:
"'Sorrv hoor. Het hetekent 'Beroeps Bepaalde Tijd'."
~Oh, het geeft nier."
Het zegt haar nog steeds nier'i.
'"Er zijn ook heroepsmilitairen voor onbepaalde tijd."
Nu gaat haar een lichtje up. Is haar echte vader niet heroeps
vour onhepaalde tijd? I laar moeder heeft haar ooit zoil,ts ver-
teld.
":'\1Ijn vader ook", zegt ze op een onverschillige toon. Ze wil
afstand houden.
"'Oh ja?"
"'h dat w gek?"
""Nee. j.l. Een heetie, ik h;ld het niet verwacht. Omdat jc niet
wist wat BBT-ers zijn, dacht ik d.n je niet~ van 't leger WISt."
"Ik weet er ook niets van."
~En je Vilder zit in het leger!?"
"Ik weet ook niets van mijn vader. Ze zijn gescheidclI, al toen
ik nog klein was."
"Sorry", zegt hij onhandig. \"am voor beiden is duidelijk dat
hier geen 'sorry' nodig is, maar wat moet je anders zeggen.
"Aardig, dat je dat zegt."
..•fvlijn ouders zijn nog bij elkaar."
"Wees er maar hl ij om ..... Hoe heet je eigenlijk?"
Ze vindt lhno een mooit.' naam. Zc hoon zich 'Barto' zeggen
tegen haar moeder. 'Hij heet Bano, .\-lam.' Daarna zal haar
moeder vragen wat hij voor werk doct, \vedden! Zal ze het-
zelfde grapl'e gaan maken? 'Bijzonder betrouwb,lar, mam, d,lt
heeft hij ze f gezegd.' \X'aarop haar moeder weer zal antwoor-
den dat ze mensen die dat van zid17.elf zeggen juist helemaal







echt+slag

= geslacht

Zet de letters op de juiste plaats en je
krijgt een vergelijking.

I'oorbeeld;
l. rai+nec+cgt

opfrissing:
generatie

2. cmi+ga = stuk+vot+rcn

3. tin+rcn = wind+noen+cn

4. erg+cn os+tor

S. cou+ht'd = trots+ahJ

6. nut+are+la = dart+gij+pino

7. hll+rel+ap = wijn+vccg+di

8. riet+tao = wcn+let+gin
Wat is d,lt?

Wat is dat?
ls d,lt:
Gewol/e OIlIIildenkendheid?
Is dat:
Een I'orm I"m pesten eli pllre tlxressie?
Is d,lt:
Zó in beslag genomen ziill door eigen
/Jesaxnes dat je anderen IJergeet ?
Is dat;
Denken d,lt je een wilt je /Jent ,lIs je el'en
rekening houdt 1I1etandere melfsen?
ls dat;
Ik hel) l.'l'eIIPee! recht als jij? £11 d,lt
moet ik hewijun?
Twijfel je daar dan ,wn?

Stcl/en.

Mensen die I/og liet L'(Jórjou de pJrkeer-
IJ/aats inpikken ?

Maak jij dat 1111 ook mee?

Mensen die tittelld ill lie auto 1.'1.'11uitge-
breid gesprek ,1;I1Igaanmet een uuetgall-
ger eli daarmee ;ouw doorxang tijdelijk
Makkeren? Terwijl twee meter l'erder
ook had gekund, zonder iell1<llldte hin-
deren,

Alensen die je auto klem zetten, tent/ijl
twintig meter !'erder een I,arkeerplaats
vrij is ?

Alensen die hij /,lden ell losselI niet eells
(meer) de moeite nemen te kijken of ze
,mderen zo min1l1ogelijk kum/en hinde-
ren?
Mensen die eindeloos links /)lijllen rijden
en d,Mrmee sl/e/ler I'erkeer hinderen ál
het doorriiden?

Maak ji; dat nu (Jok mee?

Mensen die rustig alle I'erkeer stif/eggen
omdat zij ;lIist d,Jar wil/eli keren?

"/1111
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KUNNEN ZE
BOVEN SCHIPHOL..

GEEN No-FLY-Z-ONE
INSTEL.L..EN ?/I. '.
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Humanitaire hulp en krijgsmacht:

EEN TWEE-EIIGE EENLING t
In het oktober-nummer van EGO reageerde kolonel-arts Hocjenhos op mijn artikel in hel mei-nummer over de
vraag of oorlog goed is voor de geneeskunde, of dat die relatie eerder andersom gezien moet worden. Het gaat cr mij
hier niet om daar weer op te reageren, al kan ik het natuurlijk niet laten erop re wijzen dat het Pentagon inmiddels
heeft roegegeven dat cr met de Golfoorlog-soldaten medische experimenten zijn uitl~cvocrd. Of die experimenten in-
derdaad de oorsprong van het Golfsyndruom vormen blijft duister, maar dat doet eigenlijk nauwelijks ter zake. Ook
denk ik dat Hoclcnbos - zoals zovclcn - de plank misslaat als hij zegt dat de ncutraliteÎtsfilmofic het Rode Kruis in de
Tweede Wereldoorlog de das om heeft gedaan. Aan het falen van die organisatie in de grootste (est uit haar geschie-
denis la~en andere, plattere, aardsere factoren ten grondslag.

Ook daar echter is het mij in dir stuk
niet om te doen. \Vaar hl:t mij om gaat is
dat cr weliswaar vragen worden gesteld
door Iloejenhos bij de wijze waarlIp de
krijgsmaçht bij humanitaire hulpverle-
ning wordt ingeSt:hakcld, maar dl: vraag
achrenvege laat of de krijgsmacht eigen-
lijk wel een rol hij die hulpverlening zou
moetm hebben. Dat is natuurlijk hegrij-
pelijk. Humanitaire hulp is 'in' en het is
voor iedere organisatie op zoek naar een
lIIeUWl:identiteit mooi meegenomen als
zij zich van het predikaat 'humanitair'
kan vuorlien. Enkele kanttekmingen
zijn op zijn pla<lts. om tl: beginnm bij de
humanitaire hulp zelf .

• Toegang
Voor hulp is 'toegang' nodIg. Als je niet
in een gehied kunt komen waar de nood
hoog is, kUil je (lok geen hulp ver1l:Ill:n.
Toegang ed1ter wordt niet 7.omaar ver-
leend door de - vaak niet koosjere - po-
litil:kl: en militaire autoriteiten. Daar
zijn voorwaarden aan \'Crhonden. zoals
hijvoorbedd het 7.wijgl:n over de oorza-
ken van de nood, die immers vaak met
dlelelfJe autoriteiten van doen hehben.
Door nn wd hulp roe te laten, creeert
die hulp als vanzelf een positiever beeld
van de lokale machthebbers dan zij in
feite vl:rdienen. El:n twel:dl:, en gezIen de
beperkte ruimte. ook laatste punt, is hl:t
cKojsme Fan het a/tTl/isme. Donerende
landen gehruihn dl: hulp om hun eigen
imago op te vijzell:n. Staat gOl:d hij vol.
gendl: verkiezingen. Bovendien zijn aan
veel hulpprogramma's economische or-
ders verbonden. Nog steeds vloeit er
meer ~eld vanuit de Derde \X'ercld hier
naar toe dan andersom. Ontvangende
regeringen gebruiken de hulp om de in-
vloed up hun hl:volking te vergroten, en
om de eigen verantwoorddijkheid vuur
het oplossen van de nood af te schuiven.
Farmaceutische industrieën misbruiken,
in - naïeve? - s,llllcnwerking mct huma-
nitaire org.lllisaties. de noodhulppro.
gramma's om van de medicijnen af te
komen dil: in het \,\rcstcn niet mccr ver-
kocht mogen wordl:n. Wat nict gocd ge-
noeg is voor ons. is blijkbaar wel gocd
gmoeg voor hen. Dit onder het valse
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mono 'haat het niet, schaadt het nicr'.
Vals, omdat eetl medicijn, zoals onhlngs
TC :\tostar ontdekt, dat bedoeld is voor
de hestrijding van lepra, wel degelijk
schaadt als het van het label 'paraceta-
mol' is voorzien,

Na deze - tC - korte kanrtekenint-; bij het
hosanna-verhaal Jat over het algemeen
de hulpverlening kenmerkt, nu de kant-
Tekeningen hij de rol die de krijgsmacht
bij die hulp kan spelen. Een overschatte
rol, dunkt mij.

• Invloed van hulpverlening
Laten we ervan uitgaan dat humanitairt'
hulp in principe op neutrale basis ge-
schiedt.] OfsdlOon de krijgsmacht bil
de peacckeeping en -building-taken in
dienst staat van een organisatie, de VN,
die in principe buiten het conflict zelf
staat, wil dit natuurlijk niet leggen dat
haar doen en Jaten geen invloed heeft op
dat (Ontliet. Dit geldt al voor de hulp
\Trlcend (loor :-.Jiet-Gouvernementele-
Organisaties (NGO's), voor dc krijgs-
nucht gaat het nog veel meer op. Ten
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eerste: de krijgsmacht blijft vaak maar
een kortc tijd 0)) een enkele plek. Dit
heeft Wt gcvolg ( at velen de zeer mense-
lijke trek niet kunncn onderdrukken om
voedsel en kleren uit te gaan delen op die
ene plek, zonder stil te staan bij de gevol-
gen die dit kan hebben voor de hulpver-
lening in het gehele gebied. Verder pak-
ken de soldaten hun biez('n als hun ei-
genlijke taak is afw.'rond of volledig mÎs-
lukt. Het humanitaire werk hegint dan
vaak p,IS. Tevens is het hulpprogramma
van de krijgsmacht vaak niet afgestemd
op dat der NGO's. Het is meermaals in
Bosnië voorgekomcn den de krijgsmacht
een deel van het \'oeJsel afstond aan de
strijdende partijen 0111 toegang te verkrij-
gen, terwijl Rode Kruis-konvooien dan
ollverrichterzake terugkeerden en
wachtten or betere tijden. Het afstaan
\'an voedse door een déél van de hulp-
\'t'rleners h(,cft echter gevolgcn voor de
algehéle hulpverlening.
Kort vielen de woorden: de eigenlijke
t<lak. Die eigenlijke taak zal veelal z.ijn
het pogen de 'vrede' te bewaren, waar-
voor bij tijd en wijle het gebruik van ge-
weid noodzakelijk geacht zal worden.

Geweldgehruik dient echter bij het verle-
nen van hulp juist tot het uiterste te wor-
den vermeden.

• Bewapening
Bovendien is Je hoodfJverantv.'oorde-
lijkheid van het ministerie van defensie
dc veiligheid van de solJaten. Die zullen
dan ook altijd bewapend zijn. Ook die
bewapening heeft zijn effect op Je hulp-
verlening. Die zal daardoor niet meer als
neurraal, waar,~chijnlijk 7.elfs niet mcer
als humanitair worden gezien. DaarbiJ
schaadt die hewapening weer de poging
het vertrouwen van de bevolking te win-
nen. Het valt immers niet te verwachten
dat mensen die na jarenlange ervaring
'hun eigen' leger diep wantrouwen, in-
eens soldaten uit \'feemJe landen aan de
borst zullen drukken. (Een oordeel dat
bovendien weer zijn weerslag zal hebben
op Je met de krijgsmacht samenwerken-
de :"JGO's. 1':iet voor niets heeft Artsen
zonder Grenzen gezegd die samenwer-
king tor ('en minimum te zullen b('per-
ken.)
De hewapening heeft nog een effen.
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Hoc licht bewapend VN-soldaten ook
zijn, de bevolking van een bepaald ge-
bied lal wrwachtcn dat die wapens
worden gehruikt als zij door ecn vijan-
delijke macht worden bedreigd. De ncu-
[raIÎn'ir d\vingt de soldaten echter de re.
volvt:r in de holster te laten, waardoor
lij paradoxaal genoeg nier meer als neu-
traal, maar als I/Tiend /lal! de l'i;alUi zul-
len worden gezien.
De krijgsmacht leidt nier op voor hulp-
verlening. Wie op Je Duitse laagvlakte
heeft geleerd de Rus buiten de deur te
houden is nicr vanzelfsprekend ook in
staat hongerige Ruandezen tc voeden.
Iluipverlcning is een vak waarvoor een
degelijke opleiding noodzakelijk is.

• Principiële bezwaren
En hiermee komen we bij de principiële
bezwaren. Ten eerste: de motivatie.
Zoals in Indonesië en t\vinrig j.lar later
in Vietnam, is de motivatie achter hulp-
verlenende soldaten niet in de allereerste
plaats het geven vall hulp, maar het win-
nen vall het vertrouwen van de bevol-
kill~ om zodoende de eigenlijke taak he-

ter te kunnen uin"oeren. !\'iet de hehoef-
te van de hevolking, maar politieke
overwegingen ge\'en ,ie duorslag bij de
heslissing waar en hoe hulp wordt gege-
ven. Hulp is duur, en met name als voor
die hulp de krijgsmacht en nier de
NGO-s verantwoordelijk zijn. Niet al-
leen - en volgens velen zelfs niet bovenal
- humanitaire nood bepaalt of er hulp
wordt verleend. ractoren van geografi-
sche, media-genicke en bovenal econo-
mische aard bepalen de besluitvorming
evenzeer. Ten tweede: principes en uit-
gangspunten van een krijgsmacht ver-
s<:hillen eenvoudigweg te veel van de
principes en uitgangspunten die aan de
hasis van goede hulpverlening llloeten
staan. Soldaten zijn niet uit op structure-
le, lange termijn-effeCTen, maar op direct
zichtbaar resultaat. Zij zijn niet uit op
'mensen helpen" maat zij zijn ingesteld
op orde, rust, overwinning, intimidatie,
uitstraling. Niet voor niets kwamen de
Nederlandse VN-soldaten uit Bosnië te-
rug met verhalen over het geweldige
Bosnisch-Servische leger d.u s..:hril af.
stak tegen het zooitje ongeregeld van de
"'Ioslims, hetzelfde Hosnisch-Servische

leger dus aan wier dachtoffers ZII hulp
en heseherming moesten geven.

Kortom: een krijgsmacht is er voor de
krijg. Zij is zeer geschikt om te vechten
in wat tegenwoordig peaee-enforcing
wordt genoemd, maar vroeger gewoon
oorlog heeTTe. Zij is echter minder ge-
schikt voor de humanitaire-hulpacties
waarvoor zij heden ten dagc veelal
wordt gebruikt, en wa,umee lij good-
will wil kwcken, kort-verband-vrijwilli-
gers wil trekken en hestaansrecht verze-
keren.

Lev t'Qn Hergen,
Stl/diecentrum u()or
Vredesvraagstukken

! A.m ,I" gigmltiscil,' l!1'agelldil' al/un (I/ bet
wo"rd "u'utra.li' opmept wil ik even vOOTiJi;-
gaan. Zie biervoor /"1.: J.eo I.'<>H 8<,rgell.'De a/u.
",ini""'fa"ri"ke" I'ml Max Hul>er.O,'er """tr(l-
Iitát i" d,' bumanitaire Jmlp,'erlelling', Fred v,m
ler5<'1(red.), Relif'ie Geweld Verzoening. Ba.lrll
1996,118-1J4
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SECRETS
AND LIES:
emotie tot op het bot
\Vc mogen niet meer zeggen dat de
BriHC cinema aan ccn come back be-
zig is, want langzamerhand tellen de
Engelsen weer helemaal mee op het
witte doek. Dat werd onlangs in
Comoes weer eens duidelijk tocn
A.likc Lcigh de belangrijkste Palmen
(heste film en beste hoofdrolspeel-
ster) wegsleepte met Sccrets ancl
Lies, ccn goeddeels geïmproviseerd
familie-drama waar vrijwel niemand
de ogen bij droog hield. En geen kro-
kodillentranen, maar emotie van het
meest pure soort!

"Ik kende in mijn directe omgeving een
geval van een geadopteerde vrouw die
haar hiologische moeder had gt'zocht en
gevonden", aldus de Britse regisseur die
H0l'l;er acteur was, en daarna jarenlang
voor het theater en de televisie werkte.
"Ik wist vanaf toen dat ik dat ondt:r-
werp ooit zelf in een film zou willen \'t'r-
werken. Bovendien wist ik wen ook al
dat ik de dm;hter zwart zou hlten zijn.
Dat zijn details die vrij intuïtief in me
opkomen. maar waar ik \vd naar luis-
ter. Ik heb her verhaal met de cast van te
voren zeer diepgravend doorgespokeo.
Ze moesren allemaal een heel duidelijk
beeld krijgen van het karakter da.t ze
speelden, maar ook van het huis waarin
ze woonden, van de collega's op hun
wnk en zo meer. Ik \vilde zelfs dar
Brenda. Blethyn. die de hoofdrol speelt,
zich een beeld zou \'ormen van de men-
sen die er in Cynthia's huis haddm ge-
woond voordat zij cr zelf in kwam. Dat
leven uireindelijk een heel genuanceerd.
geschakend srel personages op. En ik
schrijf d.m nog wel een script, maar dat
is in feite alleen her geraa.mte van her
verhaal. Ik stond zelf vaak ook te kijken
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van de ideei..'nen vondsten van mijn ac-
teurs en actrit"es. ;\1;Iar het kwam er op
die manier wel heel erg natuurlijk en ge-
loofwaardig uit."
Dat is nog heel zacht uitgedrukt: wie
n.1M Seerets and Lies zit te kijken ver-
geet binnen vijf lIllIluren dat het hier om
een film gJat . .\like Leigh wil dan ook,
wals hij het omschrect tegenover een
verslaggt'ver van het Helgischt. hlad
f lumo. "het leven zelf onderzoeken."

Spil van het verhaal Îs Cymhia, een per-
manent depressieve fabrieksarbeidster.
Ze woont samen met haar weerbarstig(',
twintigjarige dochter Roxanne, en heeft
gem illusies llwer. Hoe dringender ze bij
Roxanne hedelt om war genegenheid.
des te meer sluit die zich van haar wan-
hopige moeder af. De enige die zich nog
een klein beetje om Cynrhia bekommert
is haar ion~ere broer :\laurice. die Zt'
vroeger min of meer heeft grootgebracht
nadat haar moeder was overleden.
:\burice is nu forograaf (de scènes in
zijn studio vormen gcestige tussenstops
in de dramatische verhaallijn). en ge-
trouwd mt't :\tonica, die ecn schirrerenu
huis heeft maar geen kinderen kan krij.
gen. De vrouwen zijnJ'aloers op elkaars
vermeend geluk, en e broer prolwert
voortdun'lllJ de vrede te bewaren.
In eeTlveel betere wijk van Londen heeft

intussen de 7.warte Ilortense, op-
ticien lIan beroep, zojuist haar
adoptief-moeder begraven, Nu
wille proberen haar 'echte' moe-
der te \'inden. hoezeer zt.' ook
treurt om het verlies van de
\'touw die haM heeft opgevoed.
Bij her bureau waar ze op zoek
~aat naar de !?egevens olIltrent
haar geboorte, hoort ze \loor het
eerst dat haar biologische moe-
der blank is. Ze kan het eerst nier
geloven, en is onaangenaam ver-
rast. Toch besluit ze er een t.'rrste
telefoontje a,lTlte wagen.
Cynthia raakt aanvankelijk vol-
komen o\'er haar roeren. \Y/e ho-
ren dat 7,e vijftien was toen IC
zwanger werd en haar kind nooit

heeft willen zien uit angst dat ze het J,lTl
niet lIleer uÎt handen zou kunnen geven.
Als zc, bij hun eerste .lfspraak, merkt dat
Hortense I.wart is. raakr 7e nog mecr
van streek. Toch is I:e onder de indruk
van dic bescha.afde, gl'duldige jonge
vrouw die haar zo graag wil leren kenn-
nen. Ze gaan toch iets drinkt'n, en al-
lengs raakt Cymhia ge.•••.end aan het idee
dat ze h;lar oudste dochrer terug heeft,
helemaal omdat die zoveel a;lrdi~er voor
haar is dan ha,lr rweede, de hokkige
Roxanne die ze (Jok aan een onbezon-
nen romance overhield.
Als ;\1aurice, in alweer een poging om
wat harmonie in ziin curieuze familie te
scheppen, voorstelt om de t'eil en twin-
tigste verjaarda.g van Roxannc bii hem
en .\10nica thuis te vieren, hesluit
CYllthia om Ilortense mee te nemen. Ze
introduCt"Crt ha,lr als vriendin, 1l1,lM
gooit er na. een aantal glazen wijn op.
eens uit dat het hier om haar oudste
dochter gaat. De consternatie die dar re-
weeg brengt dreigt aanvankelijk het hele
feest te torpederen. :\bar uiteindelijk
s1aa~t de tactvolle :\burice er iJl om alle
partijen min of melT met elkaar re ver-
wcnen. Ilct laatste beeld van de film
laat Cynthia zien. I.ittend in haar arme-
tierige a<.:hrertuinrje, met haar heide
dochters tegenoller zich, trots en geluk-
kig ...

Uit diveN' interviews blijkt dat :\tike
Leigh een uitermate integere man is, af-
kerig \lan gla.mour en glitter, I.lch be-
wust van het feit dat er maar een hand-
vol mensrn is dar de moeite IH'emt om
naar een rcht goede film te gaan, en bo-
vendien overtuigd van her feit dat de we-
reld als gevolg V,1nde enorme ha.ng naar
materiele welstand van de mcnsheid, on-
stuitbaar op weg is naar haar onder-
gang. I.wfde en een warm gezinsleven. in
welke excentricke vorm gegoten dan
ook, kunnen die barre werkelijkheid
nog enigs~.ins verzachten. Secrcts and
LÎes is in al zijn hartverscheurende emo-
tiona.liteit een sprekend voorheeld van
die theorie.

I.collorc l'ûll Opuclûl/d



LvO

Bewonderaars van Robert De Niro kun-
nen deze maand hun hart ophalen, want
behalve in Sleepers, is hij ook te zien in
The Fan. Niet de sterkste film uit zijn
carrière, wel een rol die langzamerhand
karakteristiek voor hem is geworden.
De Nïro speelt een vertegenwoordiger
die al zijn frustraties omtrent zijn eigen
gebrek aan succes kanaliseert in een ma-
niakale adoratie voor een honkbalspe-
ler . Uiteindelijk loopt het uit op ontvoe-
ring, moord en doodslag. Wesley Snipes
als de getergde sportman geeft De Niro,
die in feite enigszins op de automatische
piloor speelt, mooi partij.

De priester die de jongens altijd terziide
heeft gestaan, speelt daarbij een cruciale
rol. Inmiddels heeft de katholieke kerk
in Amerika afstand van de film genomen
omdat ze hun n"ijfels hehben over de
manier waarop deze humane pastor lich
inzet voor zijn beschermelingen. Dat is
bijna een aanbeveling voor de film, want
al die verschrikkelijke dingen zijn echt
gebeurd, en je mag hlij zijn dat cr ten-
minste nog iemand was die zich het lot
van de jongens, die nog maar veertien
jaar waren, aantrok. Er wordt schitte.
rend geacteerd door o.a.Dustin
Hoffman, Robert De Niro, Kevin Bacon,
Brad Pitt en veteraan Vitrorio Gassman.

SLEEPERS

de zestig. Na tien jaren die steeds moclij-
ker werden nam Francaise uiteindelijk
het besluit om, samen met haar zoon en
dochter, haar gierige, egocentrische en
uitermate kinderachtige wederhelft te
verlaten, en het verder op eigen kracht te
proberen. Hij had toen al hoog en breed
een andere "riendin, maar barstte niette-
min in tranen uit!
De film maakt een zeer authentieke in-
druk, doordat Anrhony Hopkins van
l'icasso, net als indertijd "an Nixon, een
volkomen geloofwaardige, genuanceer-
demall weet te maken. Gok de artistieke
ambiance waarin Picasso de jaren met
Francoise doorbracht, is zeet stijlvol en
overtuigend.

In de nieuwste film van Barry Levinson,
Sleepers, volgen wc vier jongens die in
de jaren zestig in een roerige wijk van
Ncw York een redelijk onbezorgde
jeugd beleven. Als een practical joke op
een ongelukkige manier uit de hand
loopt, komen de vier terecht in een op-
"oedingsgestichr. Daar worden ze door
de fascÎstoide bewakers zo mishandeld
en verkracht, dat twee van de "ier die
periode niet te boven komen en het cri~
minele circuit ingaan. Ze halen allehei
de dertig niet. De twee anderen, een
journalist en een jurist, zorgen dat de
mannen die hun jeugd zo reddeloos ver-
woestten, uiteindelijk hun straf krijgen.

De Amerikaanse thriller Feat zou als on-
dertitel heel goed mee kunnen krijgen:
Fatal Attraction voor tieners. Wc maken
kennis met een middle c1ass gezin: een
hardwerkende valier met een mooie jon-
ge dochter heeft er bij zijn t\veecle vrouw
nog een alleraardigst zoontje bij gekre-
gen. Alles loopt op rolletjes, totdat de
dochter, uit ergernis over haar \Vat te
strenge stiefmoeder, een relatie aan-
knoopt met een jongen die nier helemaal
past in her vertrouwde wereldje van
haar klasgenoten. Aanvankelijk is ze 011-

der de indruk van zijn \vcreldwijze ma-
nier van optreden. Ze heeft niet in de ga-
ren dat hij een door de wol geverfde
knul is die een jeugd in tehuilen heeft af-
gesloten met een serie kleine misdaden.
Als ze dat eenmaal wel ontdekt, is het te
laat: de afgewezen minnaar begint Illet
zijn kornUIten het gezin te terroriseren.
Natuurlijk loopt alles af zoals het hoort:
pa, ma en de kids komen met de schrik
vrij, alle slechterikken leggen het loodje.
Fear is in z'n soort vakkundig gemaakt,
en houdt een warm pleidooi voor de
normen en waarden waar de meeste
Amerikanen zo aan hechten. Wel een
heet je obligaat natuurlijk, want waar
zouden [Och al die ontspoorde jonge cri-
minelen "andaan komen?

FEAR

SURVlVING PICASSO
De meeste mensen kennen de Spaanse
schilder Pablo ricasso als een van de be-
langrijkste vernieuwers van de heden-
daagse kunst, een geniale duizendpoot
die tot op hoge leeftijd met volle teugen
van zijn gezegende leven genoot, en nog
een kind kreeg [Oen hij al over de tachtig
was. Maar na zijn dood kwamen er
steeds meer tegengestelde verhalen los,
en de biografieën logen er ook niet om.
Sur"iving ricasso laat de periode zien
die ricasso doorbracht met zijn Franse
vrouw Francoise. Toen ze elkaar ont-
moetten was zij begin twintig, hij al over
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WATDENKEN
VRIJDENKERS

DE
VRIJE

GEDACHTE
Zou geloven menselijk zijnt
VcclmenS('ll zeggen dat 7,(, toch wel er-
gens in geloven, al noemen ze ha niet di-
rect Cod. Al dat moois kan toch niet
7.omaar spont,ntl onTstaan zijn?
Waar~)m grijpt alles 7..0 planmatig in e1-
kaM In Je natuur? En als klap op de
vuurpijl kunnen wij mensen die meer
dan geniaal in elkaar ziuende natuur
nog op een weTenschappelijke manier
heschouwen ook. Dit kan geen toeval
zijn, dit moet hedacht zijn door een al-
machtige schepper. Dl' moeder van alle
uitvinders. De vader van al zijn kinde-
ren ...en van zijn eni~e zoon. Een sch(~p-
per die zo ijdd is dar hij, als kroon op
zijn toch al niet grringe prrstatie, men-
srn creëert naar l-ijn evenbeeld, mensen
die hij uitrust met een eigen wil, em ('i-
gen veramwoorddijkheid, de mogelijk-
heid om redelijk te denkl'll. .\-Iaar hij is
wel zo slim om ze ook
de mogelijkheid te hie-
den om onredelijk te
denken, te gelo\'en.
Hoc zouden ze anders
in Hem kunnen gelo-
ven?

Ik zal niet pro neren te
bewijzen dat God niet
hestaat, sterker nog,
het IS onmogelijk om
re bewijzen dat God
niet bestaat. Een pro-
dukt van je fantasie be-
staat wel degelijk,
maar alleen als zoda-
nig. Hoe kun je bewij-
zen dat een placebo
niet werkt? God is een
placebo. een produkt
van onze fantasie.
Als het daar dan maar
bij bleef. Het zal mij
een hiet l-ijn als iemand
zich beter 'loeit door
een suikerklontje te
slikken lil de veronder-
stelling d.tt het een ge.
neeskrachtig middel is.
Het probleem is dat
gelovigen in hun ne-
derigheid zo weer-
zinwekkend arrog:lnt
zijn, dat zij cr van
o\'erwigd zijn d;tt zij
hun wanen ov('r moe-
ten brengen op ande-
ren. Het probleem is
dat gelovigen hun be-
perktheid als een abso-
lute onheperktheld er-
yaren, en zich verplicht
voelen anderen met
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de7,e 'openbaring' te moeten n'rhlijdell.
Ik vraag mij weleens af:"Zou God zi<.:h
schamen voor zijn schepplIlg?" Mrt an-
dere woorden waarom komt Hij er niet
recht voor uit delf Hij verantwoordelijk
is voor Zil'tl schepping? Zijn schepselen
kunnen al een maar in Hem geloven, 7.e
kUllnen nooit zeker weten dat Hij he-
STaaT.

,\-Iaar toch het is wel overzichtelijk. één
zo'n God. Het is ook weleens anders ge-
weest, een veelheid aan goden en halfgo-
den, om nog maar te zwijgen over zoiets
onduidelijks als: "Er is meer tussen h('-
mei en aarde", of wat dacht u van fclll-
carnatie (het toppunt van arrogantie). Ik
hegrijp nooit waar al die zielen vandaan
komen die in de jongsre geschiedenis
veramwoordelijk waren voor her lOene-

Tln"'-HRI1T

VA~l>F_

VRlJr)E~"ERSVFRf"'l{jIN(,

DE VRIJE GEDACHTE-..-"
lTlell van de wereldhevolking. ~\-Ioeten
wij eigenlijk wel ergens in geloven of is
her onmogelijk om nergens lil te gelo-
Vl'll? Ik geloof van nier.

Leen I'an ZWlJl.
sea('fari s Vriid enkerslleren igillg

de Vri,e GedadJte

,,



Graancirkels
Graancirkels, de geheimzinnige
vormen die over de hele wereld
in gewassen worden aangetrof-
fen, spreken enurm tot de ver"
bedding. Omstaan ze door de
wind? Zijn er nachtelijke grap-
penmakers aan het werk ge-
weeST, zoals Doug en Dave in
Zuid-Engeland? Of xiln die
mannen ingehuurd door de
Britse geheime dienst om weten-
schappelijke onderzoeken naat
de diepere oorzaken te bemoei-
lijken? Is er verband met ufo's?
Zijn de cirkels gecodeerde bood-
schappen uit de ruimte? Deze en
nog veel meer vragen worden -
soms nogal speculatief, vaak
goed gedocumenteerd - beant-
woord in het onlangs vers.chenen
boekje Graancirkels van Rurli
Klijnstra. De ondertitel, Codes
uit een andere dimensie, duidt al
op zo'n antwoord en in zijn
voorwoord stelt de auteur:
Per5Uf)//lijk en'aar ik dat graan-
cirkels een mmlifestatie van een
hogere werkelijkheid z;;n en dat
ze een interactie van de aarde

kosmische energie (waaronder
ufo's) zi;n. De kracht van hun
symboliek laat, al dan niet be-
UlUst,onze hersencellen active-
ren en nudigt uns uit mee te
gaan trillen op hogere resonan-
ties van bewustzijn. De diepere
waarheid omtrent de betekenis
I'an de graancirkels elJ hun sym-
lmliek zal mi;ns im:icns in ons-
zelf gezocht dienen te worden.

Wie dit te vaag vindt nm
zijnlhaar verdere nieuwsgierig-
heid te laten wekken, laat wei
een kans voorbijgaan om nader
kennis te nemen van de door
Klijnstra geboden schat aan his-
torische feiten, verklaring van
ueroude symholen, wetenschap-
pelijk underzoek van leylijnen,
testresultaten met Kozyrev-spie-
gels e.d. Aan de orde komen zul-
ke uiteenlopende zaken als:
Keltiscbe grafheuvels en
Egyptische piramiden, Oosterse
mandala-structuren en Indiaanse
medicijnwieIen, Koning Anhur-
legenden en her Star Wars.pro-
gramma, het Roswell-incident
en het Philadelphia-experiment,
Leonardo da Vinci's heilige geu-
metrie en her Indiase hoventuon-
zingen. En dat alles, doon;pekt
met tientallen tekeningen en fo-
to's, in verband gebracht met die
mysterieuze graancirkels. Een
verbazingwekkend interessant
boekje.
Rudi Klijnsrra: Graancirkels.
Ankh-Hennes, Deventer 1996.
144 blz. gem. f 24,50.(FS)

Kind van eschciden ouders
Hoewel er heel wat afgescheiden
wordt in dit land zijn et geen
handleidingen voor. Mensen
staan met lege handen ten op
zichte van zich7.Clfen elkaar om
de periode van scheiding drage-
lijk te maken. Dat geldt al hele-
maal ten opzichte van hun kin-
deren. Waar mensen het zelf al
zo moeilijk hebben, kun je niet
verwachten dat ze meteen en
zonder hegeleiding hun kinderen
up een guede manier door deze
periode loodsen. Er wordt dan
ook heel wat toegeschreven aan
kinderen van gescheiden ouders.
Ook bij borrelpraat over BBT-
ers kumt vaak naar voren dat er
veel jongens en meisjes uit ge-
broken gezinnen bij zijn. en dat
zou dan van alles verklaren, van
crimineel tot ongedisciplineerd
gedrag.
Het is een makkelijke manier
van redeneren, waar allerlei ver-
keerde conclusies uit gt:trokken
kunnen worden en gescheiden
opvoeders van kinderen geen
recht mee gedaan wordt.
Het boek Kind van gescheiden
ouders van Edward Teyber gaat
hier ook een beetje aan mank:
stellig beweert hij dat ouders en
vooral moeders het verkeerd
doen na echtscheiding, tot ze
ziin raad op gaan volgen.
Voordeel van het boek is dat de
eçhtscheiding als een gegeven
wordt aangenomen en dat pro-
blemen waar kinderen mee kun-
nen worstelen duidelijk beschre-
ven worden. Dat ouders moeten
leren onderscheid te maken tus-
sen hun eigen gevoelens en die

van de kinderen lijkt een open
deur. maar kan toch niet vaak
genoeg gezegd worden.
Kind van gescheiden ouders lijdt
aan een euvel waar veel
Amerikaanse boeken aan lijden:
het biedt DE oplossing en heeft
erg veel woorden nodig voor een
aantal praktische richtlijnen.
Door de voorbeelden is het boek
wel goed leesbaar en toch wel
aan te raden aan hen die met de
handen in het haar zitten en wel
wat hulp kunnen gebruiken.
Edward Teyber: Kind van ge-
scheiden ouders, Kind van de re-
kening? Ambo, Baarn 1996. 272
blz. f 44,50.UJ\t)

Gedoemde liefde
De Nigeriaanse auteur Ben Okri
(1959) kreeg in Nederland voor-
al bekendheid door een avond-
vullend optreden - samen met
Joseph Brodsky en Maria
Vargas L10sa - in het VPRO tele-
visieprogramma 'Vertrouwd en
o zo vreemd - Over geheugen en
bewustzijn' van Wim Kayzer in
het vorig najaar.lnternatiunaal
was Okri al eerder doorgebro-
ken met zijn magistrale roman
'De hongerende weg', waarmee
hij in 1991 de fameuze Britse
Booker Prize won. Dit iaar ver-
scheen zijn nieuwste roman,
Dangcrous wvc. Laat ik eerlijk
zijn: Een gevaarlijke liefde eve-
naart niet het meesterwerk 'De
hongerende weg' of het 'vervolg'
daarop 'Toverzangen' (beide be-
sproken in EGO van mei '93 en
februari '95). Maar dat is vooral
een vormkwestie, wam voor mij
blijft in deze romans onovertrof-
fen Okri's weergaloos knappe,
poëtische vermenging van een
magische geestenwereld met de
harde dagelijkse werkelijkheid
van honger en geweld in
Nigeria. Wel is Een gevaarlijke
liefde een veel toegankelijker
boek.
De zich aarzelend ontwikkelen-

de liefdesgeschiedenis tussen de
jonge kantoorklerk en kumt-
schilder Omovo en de zeventien-
jarige Ifeyiwa, die gehuwd is met
de veel oudere Takpo, is tot de
ondergang gedoemd. Het ont-
roerend tedere 'paar' vormt als
het ware een eiland in de ruige
levenslee van hun armoedige
sloppenwijk. Wanneer Omovo
in het vijfde en laatste deel van
de roman - na op afstand te heb-
ben teruggeblikt op de trieste ge-
beurtenissen - huiswaarts keert
en bijna waanzinnig wordt van
verdriet om wat mensen elkaar
aandoen, wordt hij lang en in-
drukwekkend toegesproken
door zijn wijze vriend, de oude
schilder dr. Okoeha: ~Maar sta
niet toe dat het verdriet ;e ver-
moordt. Je bent /log niet gebo-
ren. Je hebt nog niet genoeg ge.
schiiderd.(. ..) Begraaf dat meisje
in je hart, in je schilderku1lSt.( ... )
Leef diep, en teil voile.( ... ) We
moeten allefl1(1dldoorgaan, de
OIweTl1ulde dromen /Jan onze va-

ders en moeders voortzetten. Uit
hun dromen zi;n wij geboren.
Hun dromen ell mislukkingen
zijn onze opdrachten . .,
Zo laat Okri zijn romanfiguren,
zonder de wrede werkelijkheid
in Afrika uit het oog te verliezen,
toch altijd weer hoop wekken op
een betere toekomst en levens-
kracht putten uit lidde.
Dierbare boeken van een bege-
nadigd schrijver.
Ben Okri: Een gevaarlijke lidde.
Vert. Tineke Davids. Van
Gl;nnep, Amsterdam 1996. 404
blz. f 45,90.(FS)

Retouche
Het boek vertelt van uura. Ze
komt uit een gezin waar ze zich,
zeker na de zelfmoord van haar
broer, erg ongelukkig voelt.
Dan ontmoet ze Cees. de foto-
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de Aliddele/'uwen, lI'arl'lI J,:lllJstl-
ei de /lerliezers.
.\-Iet gnosis - he' Griekse woord
voor kennis, inzichl - wordt niet
de uiterlijh', aangeleerde kennis
bedoelt!. ma,u Je innerlijke ken-
nis, het imuitieve weten, dat \'an
alle tijden I:n I:ulturen is. Deze
gids door de gcs\:hiedcnis van de
gnosis is van wetem..:happdijke
niveau met ziin 36 pagina's no-
ten, hihliugrafie en ft'gister ach-
,erin, :\1,1ar door I.ijn "Imtl' stijl
en rijkdom a.ln hoeiende en
vaak onhekendl." citaten laat
Slavenhur!: de lezer genieten van
een kennismaking nlt't tallolt'
/;tute wijzen, Zo ormnueten we
o,a. Zarathocstra, Thales van
:\lilete, Boedha en Lao Tse zo'n
les eeuwen voor ehr. om dan
via jezus, zijn twt'clinghrner
TIIOIII;\, en ,.ijn vriendin :\t\ria
:\bgdakna (de hoogste apostel
in aan/il."n) te belanden hij .\lani,
Augustinus. Böhme,
Swe<lcnborg en \llake en ten
slotte uit te komen hij Bla\'alSk~',
Krishnamurti en Steiner in onze
eeuw. Een bscilll."rend hoek!
Jacuh Slavenbllrg: De geheime
woorden. Ankh-I-Icnncs,
Ul'WllIl."f 1996. 226 hlz. gem.
f 39,50.(fS)

Immy Beijcr,
Jo,l1/ ,,,"-IerelIS,
Frank Spoelstftl

n

mr

ei. lIeO{I/l1t,mistell. Kath.:lfi'lI,
Roze,zkmizers. theosuft'n, ,mtro-
posofell: wii hebbell ZI' '/1 dit
{mek gel'o/gd 111 IJI<I1zut'ken en
tJStt'II. muar ook in hUil ilnzer/ij-
kt' zekerheid. t-:II één dillg hrl1/1lJt
lichtend op /lit de;;e fuscil/errmde
tocht dour fliifelltll'l"tiX eellwe'z
l'er!mrge,r kennis: de geheime
w(lorden lIuwtt'>1we lIiet buiten
unszelf, III<IJrill /II/szelf zoeken.
Aldus de cultuurhistoricus ja..:oh
Slavenhurg op dl' laatste pagina
hlll lijn noek Oe geheime woor-
den, waarvan onlangs een Jerde,
geheel herziene druk uitkwam.
Totaal herzien tlll1dal in 1994 en
'9.' de irHt'grale Nederlandse
,.t'naling \"er;chcen van de ;\ag
Ilamm:ldi-geschriften (zie
EGO's zomernummer '96, pagi-
na 301. Na de vnll<!q van de
kruik mel die 52 oude geschrif-
ten uit de eer,te eeuwen van on-
ze laartl."lIing, in 1945 hij Nag
Hammadi in de Egyptische woe-
,lijn, en in 1947 van de Dode
Zee-rollen in Qumran in het zui-
den van Palestina, kan niet meer
ht'ul'1fde worden geoordl'l'ld
,"'cr de wortels van orve cul-
tuur, Sla\'enburg: De ge>ciJh'de-
>lislleeft ;:iclJJuders 'lfges/Jeeld
,/,/11 'llti;d werd FeromJersteid.
V/mI! gl'schiedenls Wllrdt Kl'-
schrel'ell door lI'ill>l<lJrs. I-:n,1/ ill
de eerste ee/lW"Il, muur ook '11

, •.•••.è' '_'I.~-..:.c-..-..c!.n.,..,...r"::l(,('"-'-l
oy_~'{{.<>.•.'i<'t....; eoY",ö~ .••.y ••••oc
'.bA<'CKU,..,tC,<.Y<I.>nt'X.I-'f';\.:.,. n (=.

~cc-<')tT,... •.•"'C"1•••N •••~'''.<:;,;C't ••.•.
tiu,u-i M••>-<0'{' n~,;:ji=" ""'''''n'<'''i''
N.,I nQ'U)I ••€.:::t"~\N e<'1""""'<I',
" ••~)..ylJ> '\:.<lT" l1:.~i'I.N6 \_:->£4 ':':'.--
-•.:rf AYC.'.) ~4''-'t»'<lJf<>\'Tt '-I ••••••r_
.' , <uf1t1J"€- .••.•Y<v'iNAf
,:;.fx"~'mi 'ti ,-;<'-XoM~':><•.~YU) J,
. .:.~,~-;"-;-,,,~,~.,'r,,"""''''''''''''''''''':''''

Diep is de hunkering 111111de
//IelIS ;;i/II iJeimll','e te stillell.
Zi;n heimu'ee IIJ;/r zij" .lluiere
ul(, ;;jin lwburgell deel, ;:jin
tweelinghroer. Hel Is eell f/'ur-
stdil/g 1'111/e/'/lwell. Ousterse
wi;ulI, Griekse dt'lIkers, x"usti-

500 iaar osis

wust in te vullen, en daarvan te
genieten.
Arthur ,\1ohrm,lIIn: Retouche,
De Geus, Rre(la 1996. 2z..t hlz.
132,90.(1B)

!,raaf die hij haar op school fo-
\O's maakt. Hij vra'lp haar om
voor hem tl' po,eren. DM doet
ze, zelfs wanneer hij haar vra'lp
om naaktmodel te zijn. Samen
!,aallze Ilaar l'en expositie van
zijn fow's. waM ,.ij ,ieh dan
voor de eersIC keer (naakt) ten
toon gl'steld ziet.
Voor Laura een hl'el S(;hokkende
("[varin/;.
De h,llld met eees (die ze als
haar vader heschouwde), veran-
dert erdoor. Luna, die hij eees
heeft leren fotogr,lkren, kiest
voor de fow-academie. Dat is
dan ook metl'l'n ,Ie echIe breuk
met haM ouders,
D,lll volgt een periode waarin
L-mra rml,lr ffim'ilijk relatit,s ,Ian
kan gaan, nogal wat drugs ge-
hruikt en langzaam afglijdt.
Tot ze Janneke ontmoet.
Hoewel jamleke haar verlaal,
heefl h,I,lr leven toch een andere
dimensie gekrq:cn. En, nadat ze
kennis heef! gemaakt met
IIrenJa. voelt Laur;\ l.ich weer in
,taat om haar leven in eigl."n
haml te nemen. jdren xelede'l
wist Ik met her wUlmi Xe!ltk
lIids ;/;/II/(' l'allKell, NII dellk ik
,1,11 IJ", TIIst is. £/1 tevreden zi;l/.
Ik bCIIgclukkix. ja.
Retouche is een makkelijk lees-
haar hoek. Het lx'schrijft een "e-
riodl."van 18 jaar uit het le\'en
van Lwra. De ik-figuur is een
Vtouw. terwijl de schrijver een
man is. Anhur ,\1ohrmann hl."eft
zich erg goed in kunnen leven in
de gedachten wereld van de
vrouwl."lijke hoofdpersoon.
Toen ik opzocht w,lt rewul.he
betekende (naast hel retouche-
n'n van een foto) bleek hl,t "op-
nieuw aanraken"' te zijn.
En, dat is prt'cit"s wat cr in dir
hoek geheurt met Lwra, Nadat
ze een hele pl."riode in haar leven
eigenliik alleen maar up de "all-
rom;Hi,che piloo," heeft gelecid.
wordt ze opnieuw aangl."raakt.
Dat maakt het voor haar mo!:e-
lijk, haar eigen leven weer be-
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TAPIJT werk van gebogen kinderruggen
lUktwel koopwaar
uitgestald als waardevolle waren
kleurige pracht uit donkere industriehallen
strelen de rUkeogen
vreugdige schoonheid
in onbekende verre huizen
waar de geschaafde kinderknie
een onzichtbare afdruk heeft gemaakt
streelt de beschaafde rUkehand
het zo fUne knoopwerk
onwetend
van de verwoesting
die de fUnewollen stof
met iedere ademtocht
veroorzaakt
van de duisternis
die iedere kleur
in het kinderleven
vernietigd
van de rUneknopen
die kindervingers
tot dingen doet
ver\IVorden.

Maar mooi.
Jan Nau[s

Raadslieden - waar en wie
Bureau

Oir>chot
Schaarshcrgen

DeJl Helder
Steenwijk
Curaçao
Den Helder
Dcn Helder
Utrecht (Kmar)
Assen
Drit'huis-
Den lidder
D"orn
Oir>chof
De Peel
Ermelo
Seedorf
Utreçht
Rheindahlen

Amersfoort

SchaJrsht,rgen
S,haarSOergl'n
Scedorf
l.eeuwarden
Rotterdam

Naam

l.J.H. (Lex) Bcekers

ILo (Irnmyl Beijer
J. (jacqu",s) van den Blink
K. iKlalicn) van Brandwijk- Wilrjer
C.C.(Tin..-ke) D<'kkcr-Hundling
A.Il. (Adri) van Deurun
~l.J. (Marias) van Dorp
J. (juop! Hokma
R. r. (Rob) Geene
J.j.lJaap) Geuze
W'.A. (Bar!) Ikr •..brij

C. (Carine) vani-linle
A.H.T. (Ad) Hornis
K. (Karen)JoJChim
r.G. (Frits} van de Kolk
J.M. (jOOSt) van Langen
B.J.T. (Ben) ,'an der Linden
B.M. (Bccrnoud) :\loojen
J.G.J. (jan) :-:auts
V.J.B ..\t. (Vincent) l'eeters
K.S. (Kees) R01.a
P. (peter} Samwcl
G. (Gerard) Snds
~t.{!\larijke) van der Stigchel-Wijngaard
j.W.F. (jan) Sulman
G.j. (Gertit) Vlietstra
~l.C.(!\larf) Vogels

T defoon bureau

040-2627909/2627913
026-353278 1/2774

0223-652089
0521-34~754
00-5999637IJ6
02B-fi56820
0223-652089
0.30-2365234
0592-358573

0255-561222
0343.471600
040-2627316
0493-598872
0341-477809/810
004942817510, tst. 22IHf2286
OJ5-5774420f4273
00-4924344572

033-4607051f4607698

016-3533377 of 3531774
016-3531751 of 3532774
00-4942817510, tst 2285
058-2346816
01O-453934lf281

MDTN

.06-549-7913

.06-564-2774

• 06 - 209 - 52089
.06-532-2643

• 06 - 209 - 56820
.06 - 209 - 52089
• 06 - SS7 - 5234
.06-S41-!U73

.06-219-204

.06-202-764

.06-549-7316

.06 - 509 - 8872

.06-533-7810
• 06 - 594 - 2285
.06.584.4420f4273

.06-500-7051

.06-564-1774

.06-564-2774
• 06 - 594 - 2285
.06-519-6826
.06-213-34If281

Telefoon privé

038-4212656

073.6445711
0575-530937
via bureau HR.\l
0299-403525
0522-262273
00-5999658948
072.5641080
0223-644487
030-234]235
OSI6-5IJ579

0172-213248
030-1937808
020.4904824
045-521218]
0]17-410205
00-49476173578
035-6234907
00-49-24]45995
0]0-2369593
020-6313785
043-4073044
024-3229069
0318-591675
00-49428111445
Oj 11-472]85
033-4952099

J. (jan) Jen I\oer
1.1'. (irma) Ouwehand-Jacobs
J. 1'. (joke) van Straaten

Hoofdkrijgsrllnchl-
raadsman J. P. (joo,r) de Vries
Plv. Hoofdkrijgsmao;:ht-
raadsman J.J. (JOJo} hlerens
Coomherthuis
(raadsman)
(raadsvrouw)
(raadsvrouw)

030-69144]6

030-6914436 of 6920906

030-6914060
030-6914060
030.6914060

026-.3.)19188

026-3629745

0321-318934
033-4557722
010-4]62192
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