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(Jan Nauts)

Ik ",eet Iliet oj ik IIwet bellydell
het praehtig killd dat fmlpeloo'! 1'001'lIlij ligt

Zal het ill de toekolll,.t zielJ bel'rijtJell
"all alle :::;orgell fmlp dat het 1l0d':qIJeejt?

We zijn allemaal kind geweest en onze jeugd, zo vertellen sociale weten-
schappers ons, is de meest belangrijke periode in ons Icyen. De periode waar-
in we gevormd worden, waarin alle bouwstenen voor de latere volwassene wor-
den aangedragen. ~
Het aantal boeken, artikelen cn lezingen die over de kinderjaren en het belang van op-
voeden gaan is allang niet meer te tellen. En ook het aantal verschillende stromin~en is in de
af~c1opclldecennia alleen maar toegenomen.

Als ouder/opvoeder gaan wc verzorgen, vertroetelen, verwennen, straffen, aanmoedigen, mopperen,
corrigeren, troosten, lachen, huilen, wanhopen, overleggen, en bijstellen. \VC kijken naar onze kinderen en
hopen er het beste van. We vergelijken ze met de kinderen van anderen en vinden dat wc het nog niet 7.0 slecht
getroffen hebben. Zoals een trotse vader eens riep, kijkend naar zijn zoon die mecmarcheerde in een parade: Kijk ze
lopen allemaal uit de maat behalve mijn Jan.

Werkend hij Defensie komen wc niet om kinderen heen. Kinderen die meegaan met hun ouders op een meerjari~e
plaatsing in het buitenland met alle consequenties vandien. Kinderen die men ontmoet in uitzendgebieden, die men

~ graag wil helpen en waar men toch
maar zo weinig voor kan doen.
Kinderen die snaren in ons raken, waar
wc als volwassenen niet altijd goed mee
om weten te gaan. Zoals een moeder
eens zei: Kinderen zijn onze achilleshiel.

Een themanummer over kinderen: van
de prijs van een nieuw leven, tot het
kind van de rekening. Van ons eigen
kind, tot het kind in onszelf. Vraag
mensen bij Defensie naar wat belang-
rijk is in hun leven en veelal blijken dat
hun kinderen te zijn. Vraag functiona.
rissen wat zij indrubvekkend vonden
tijdens hun uitzending en zil' nnemen
vaak de kinderen in de oor ogsgebie-
den. Kinderen en Defensie: het leek ons
goed om daar eens bij stil te staan.

de redactie

EXCUSES

In het themanummer over de Dood vertellen de ouders van
Angcla Maes over het dodelijke ongeluk van hun dochter.
Vlak voor het ter perse gaan van deze Ego attendeerde
de familie Maes ons erop dat door een fOUlonzerzijds
de ongecorrigeerde versie van het interview geplaatst is,
waardoor een enigszins onzuiver beeld is ontstaan.
Wij betreuren deze vergissing ten zeerste.

de redactie
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Curacao, 14 januari 1998

Op verzoek van de redaktie van de
EGO zal ik proberen middels een
interviewen eigen indrukken en
ervaringen, een realistisch beeld te
schetsen van de kwaliteit van leven
voor kinderen en ouders, werkzaam
bij defensie, die voor drie jaar op
Curacao verblijven.

Als je het heht over kinderen, dan kun je
specifiek voor Curaçao globaal de vol-
gende driedeling maken.

Groep 1: baby's, peuters en kleuters.
Groep 2: kinderen in de lagere school

leeftijd (6 tot 12 jaar).
Grocp 3: jongeren in de middelbare

school leeftijd (12 tot 18 jaar).

Groep 1
"'tet baby's, kleuters en peuters is het
hier als ouder en werkzaam bij de
Marine, ik spreek hier ook uit eigen er-
varing, een geweldige tijd.
Merkwaardio? genoeg zijn er veel 'stel-
len' die hier In drie jaar tijd één of twee
keer bevallen. Curaçao is een zeer
vruchtbaar eiland als het gaal om het
aantal babies dat geboren wordt, zowel
bij de autochtone bevolking als binnen
de Marine gemeenschap.
De kwaliteit van de kraamklinieken en
de afdeling gyneacologie van het
SEHOS, is ruim voldoende te noemen.
Door de zesdaagse werkweek, van
07.00 uur tot 13.20 uur, is er vooral
voor de werkende partner een ideale
mogelijkheid om met de primaire opvoe-
der veel van de opvoeding te delen.
De aanwezigheid van veel baaien en
strandjes, waar je dan 's middags nog
tijd voor hebt, krijgt een stuk meerwaar-
de omdat de meeste kinderen hier einde-
loos van kunnen genieten.
Ook praktisch gezien is een 'pampertje'
en een shirtje voldoende kleding voor
een kleintje. In Nederland blijf je einde-
loos aan- en uitkleden heeft men mij ver-
teld .
Mocht je partner zich ook nuttig willen
maken in het 'vrijwilligerswerk', dan is
de aanwezigheid van de vele goede
crèches, een ideale siTUatie. Er zijn hier
veel lokale vrouwen die één of meerdere
kinderen hebben en geen vaste partner,
zij moeten zelf dus werken om in hun
onderhoud re voorzien.
Een plek op een creche kost w'n NAF
ISO,' per maand (nu zo'n f 170,-). Als je
deze bedragen afzet tegen de f 19.000,-
per jaar (f 1583,' per maand) in
Nederland het woord 'waanzin'
komt in mij op, maar ik begrijp wel
meer dingen niet!

Groep 2
Kinderen in de leeftijd v~n de lagere
school zijn voor de meerwaarde van de
eindeloze zomer op dit eiland, vooral af-
hankelijk van de bereidheid van hun ou-
ders om eindeloos voor taxichauffeur te
spelen.
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Veel ouders hebben dan ook een pool-
systeem, met name in de '!\.1arine wij-
ken', zodat je zelf niet elke middag heen
en weer hoeft naar Brakkepur of Sea-
aquarium. Voor deze leeftijdscategorie
is het eiland dus een groot feest, op een
enkele uitzondering na natuurlijk met
heimwee of aanpassingsproblemen.
De lagere scholen op dit eiland zijn een

Familie vaardag stationsschip

hoofdstuk apart. Er zijn er veel natuur-
lijk, de meeste zijn Katholiek, er is zelfs
een Humanistische lagere school, maar
90% van de kinderen van het defensie
personeel gaat naar de openbare
Schreuderschool. Defensie heeft deze
school min of meer geadopteerd. Er zijn



Nederlandse leerkrachten en de voertaal
is uiteraard Nederlands. Nu komt het
regelmatig voor, dar ouders hun kinde.
ren naar een lokale school laten gaan.
De ervaringen hiermee zijn bijzonder
divers te noemen. Er zijn gezinnen die
prima ervaringen hebben met lokale
lagere scholen ondanks de taal- en
cultuurverschillen. :-'1aar halverwege het
schooljaar zie je ook wel eens wisse-
lingen plaatsvinden tussen de
Schreudcrsçhool en lokale scholen.
Als je je kind uit principe op een
Christelijke school \•...ilt hebben, dan
kom je toch voor een aamal dilemma's
te staan:

- de kwaliteit van het onderwijs op de
lokale scholen, (daar wordt echt heel
verschillend over gedacht en verschilt
per school enorm).

- de instruktiefaal, die In prinCIpe
Nederlands is maar vaak Papiamentu
wordt.

- de lokatie, elke dag twee keer het hal-
ve eiland heen en weer rijden is geen
pretje.

- de financiën, per kind betaal Ie
f 6600,- per jaar waarvan je als ouder
f 900,- zelf betaald en defensie de rest.
De lokale scholen kosten zo'n f 450,-
per kind per jaar.

- de sociale aspecten zoals komakten
met andere oudets en kinderen. De7.e
ervaringen zijn met lokale scholen ook
heel divers, het kan dus een prima
alternatief zijn om buiten de defensie
gemeenschap COnlacten te leggen.

Positieve en negatieve ervaringen met de
lagere scholen op Curaçao staan of
vallen denk ik met het verwachtings-
patroon van de ouders en de normen die
je voor je kinderen wilt hanteren.

Groep 3
Tieners in de leeftijd van de middelhare
school zijn hier eigenlijk niet als groep te
omschrijven. De ervaringen, zowel met
de schulen ~lIsmet het eiland lupen sterk
uiteen. De meeste verhalen die mij tot nu
toe bereikten waren meestal niet zo posi-
tief. Binnen de marine gemeenschap is

de teneur dan ook dat je met kinderen in
de middelbare school leeftijd beter niet
voor drie j.lar naar de \'('est kan gaan.
De overwegingen gaan meestal over de
bvaliteit van het onderwijs hier, de
moeilijke integratie met Antilliaanse
jongeren en in het verlengde daarvan
weer een relatief grote heimwee proble-
matiek.
Gezien mijn geringe affiniteit met deze
catq~orie jongeren heb ik een interview
gehouden met iemand uit deze groep,
namenlijk Irene de Ileer.

Irene
Irene is nu 19 jaar en was 16 jaar toen ze
op dit eiland kwam zonder ouders, want
die waren er al een jaar met haar zusje
van 10 jaar. Irene hedt eerst de HAVO
afgemaakt in Nederland en kwam daar-
na met veel tegenzin naar Curaçao.
De HAVO op Curaçao, is qua geschie-
denis en aardrijkskunde op het widelijk
halfrond georiënteerd en Frans hadden
ze hier niet, dacht irene, maar dat bleek
achteraf toch wel gedoceerd te worden.
Daarnaast speelde het feit dat 7e haar
vrienden en vriendinnen moest verlaten
ook een grote rol.
Haar vader, werkzaam bij de marine,
hlijft hier voor vier jaar, vandaar d,lt
Irene nu toch al hijna drie jaar hier
",:oont en studeert en met erg veel ple-
zIer.
Haar tegenzin heswnd uit de negatieve
pers en verhalen in Nederhmd over
Curaçao, de grote afstand met
Nederland en het feit dat het een klein
eilandje is. lrene was al wel enkele we-
ken hier met haar ouders en zus met va-
kantie geweest, 'dat was wel leuk, maar
toen was ik hier met zo'n instelling van
we gaan weer snel terug.'

Heimwee
De eerste maanden heefr Irene het hier
dan ook erg moeilijk gehad, met name
door heimwee. Haar vriend en vrÎendin-
nen in Nederland miste ze enorm.
.\toeilijk vond ze de afhankelijkheid van
haar ouders La.V. vervoer. Eén keer
heeft ze de fiets gt'pakt maar dat doet ze

BafJy's op Rarbara Reach

nooit meer. .... te warm, te vies (stof en
uitlaatgassen) en te gevaarlijk want er
zIjn hier geen ficrspaden en de automo-
bilisten zijn niet gewend aan fietsers.
Elke keer als 7.e na schooltijd iets wilde,
moest ze haar vader of moeder vragen
om te rijden en die hadden haar ook al
heen en weer naar school gereden. Er
rijden wel een flink aantal busjes op het
eiland die een paar gulden per ritje zijn,
maar dan moet ie wel accepteren dat je
regelmatig een half uur of langer in de
brandende zon staat te wachten en ver-
volgens het hah.e eiland ziet zonder airco
voordat je op je bestemming aankomt.
Toch vind Irene de busjes wel te doen.

Vrije tijd
Alle scholen geven hier tot 13.00 uur les,
dus elke middag ben je vrij. Voor de één
is dat een middag thuis hangen voor de
buis, voor Irene was het vaak 'leuke din-
gen doen', zoals met vriendinnen naar
een baaÎ gaan, zeilen bij het .\hrine
Watersport Centrum 'Brakkeput', naar
het )\larinezwembad, sporten in de
sporthal van de ~mParera, ete.

Ie kwaliteit van leven op dit eiland
langt dus grotendeels af van de bereid-
heid van je ouders om je eindeloos heen
en weer te rijden. Als je, vooral in de
leeftijd van Irene niets onderneemt, ner-
gens komt en geen mensen ontmoet, dan
rol je dus ook niet van her ene În het an-
dere avontuur. Met leeftijdgenoten heeft
ze weinig contakt gehad, er zijn er toch
al niet zoveel, maar Irene heeft de7e
contakten ook niet nodig gehad. Haar
moeder met name was meestal bereid
om te rijden of ze ging poolen met ande-
re moeders.
Aan de 'cultuurverschillen' moest ze wel

lrelle op 'MamfJo' beaclJ~~i,,,,,,
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even aan wennen, alles duurt hier langer
en in winkels sta je lang in de rij en win-
kelen hier kent beperkingen, maar dat
moet je wel accepteren, als je je daar aan
blijft ergeren, redt je het hier uiteindelijk
niet, volgens lrene.
Criminaliteit, die verkrachting laatst, is
wel eng, maar iers lezen in de krant in
Nederland over wat in Groningen is ge-
beurd renvijl ie 7,elf in Utrecht woont, is

iets heel anders dan via via horen dat er
in de wijk Jongbloed een kennis van
iemand in huis is verkracht, dat brengt
het wel heel erg dichtbij.

School
Er zijn hier drie middelbare scholen
vuor het VWO. leent' heeft gekozen
voor het wat 'vrijere' Peter Sruvvcsant
College, wat haar goed is hevallen. Ze
zat met vrij \"cc1blanke medeleerlingen
in Je klas, m.ur haar heste vriendin
werd een Antilliaanse medeleerlinge
waardoor ze wat meer inzicht kreeg in
de Antilliaanse cultuur.
Het was eetl erg leuke school, maar de
informatie hij het uitvallen van uren,
vooral in de ochtend was erg slecht,
zodat ze nogal eens een aantal uren
moest wachten in de hieb, want haar
moeder was dan al weer met de auto
naar huis.
Ondanks de ra;ulgevingen in Nederland
Olll niet naar een V\'\'O op Curaçao
te gaan, heeft Irene er geen spijt \'an.
De boeken waren dezelfde als in Neder-
land en het diploma is gelijkwaardig aan
het ;\lederlandse VWO. Alleen Geschie-
d{'nis wordt hier vanuit ('{'n andere
invalshoek gegeven, het rijke wesren als
gegeven en uitgebreide informatie ovet
het ontstaan en hestaan van ontwikke-
lingslanden.
Inmiddels srudeerr Ir{'O{'Rechten aan de
UNA (Uni\"('rsiteit van de Kederlandse
Antillen). Ze zou in Leiden Rechten
gaan studeren, of naar het KL\I in Den
Helder gaan (waarvoor ze wel werd
goedgekeurd lllaar niet aangenomen),
maar door de term verlenging \'an haar
vader en omdat ze het hier prima naar

de zin heeft, besloot ze toch maar in
Cur;lçao te gaan studeren.
Haar rijhewijs heeft ze nu ook gehaald
en dat maakt haar onafhankelijkheid
veel groter. Ze zit vaak in 'oppashuizen'
waar ze ook de auto mag gebruiken en
de auto's van haar ouders mag ze ook
va;lk meenemen.

Vcnvachtingcn
In de avonduren wordt ze vaak ge-
vraagd om op te passen bij gezinnen met
kleine kinderen en nu doet ze naast haar
studie allerlei haantjes. Kortom, Trene
leidt een hijzonder aktief leventje hier en
ziet het eigenlijk niet zo zitten om weer
terug te gaan naar Nederland over een
half jaar.
'Als je met te positieve verwachtingen
naar Curaçao komt, dan kan het alleen
maar tegenvallen want het gaat er hier in
veel gevallen toch anders aan toe en je
Nederlandse normen moet je hier flink
bil. stellen'.
A de kontakten mct haar vriendinnen in
Nederland zijn gestopt. :'-:a een eerste
half jaar van intensieve briefwisselingen,
is daar niets meer van over. .... 'we zijn
uit elkaar gegroeid' volgens Irene. Haar
hele 'sociale netwerk' woont op dit
eiland, inclusief een leuke \"Tiendmet een
leuke baan .
In Nederland moet ze dus eigenlijk weer
helemaal opnicuw l'!eginnen, maar die
drie jaar Curaçao had ze hierom nict
willen missen. Ze wil wel weer voor
langere tijd naar het huitenland en
Curaçao, daar komt ze vast nog wel
e{'ns terug.

AlarillS ['1111Dorp, raads1Il<1n
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Iemandvroeg een poosje geleden aan
mij: 'ben je nog wel een beetje een blij
kind?'

Ik vond dat een heel opmerkelijke en
confronterende vraag. Ik heb er lang
over na moeten denken. Degene die het
mij vroeg wachnc het antwoord niet af.
Dat was zijn bedoeling ook helemaal
niet. Hij heeft mij wel, zonder het te be-
seffen aan het denken gezet en sindsdien
hen ik erop gaan letten of ik inderdaad
het kind nog: wel in mij hcb.

Wat is een kind? Ik denk aan de kinde-
ren die ik ken: Luuk,5 jaar, lacht zich
slap als ik speel dat ik heel hard moer
niesen en vraagt telkens weer of ik her
nog eens doe. Of Yusha, het driejarige
uit China geadopteerde nichtje dat niks
liever doet clan op mijn pumps door het
huis sloffen en de dame uit te hangen.
Of Anna van twaalf met wie ik al jaren
correspondeer en die steeds vaker
schrijfr dar ze her zo druk heeft met
school en de clubjes en bezoeken aan
haar vader in de weekends en bezoeken
aan de orthudonrist en vriendinnen en
muziekles enz. enz. Arme Anna denk ik
wel eens. Wat moet jij al veel.

Of het kind dat mijn won is en nu geen
kind meer maar toch altijd mijn kind
zal blijven. jasper, 27J'aar, een man, met
een pak en een strop as , een scheerap-
paraat en een auto van de zaak en een
o\.ervolle agenda.
Maar ook met zoveel schik in zijn leven
en werk en vriendschappen. Zo'n open

blik naar buiten gericht.
En nog zo vol verwachting over wat het
leven allemaal nog meer in petto heeft.

En dan zie ik de BBT-ers voor me.
Jongens en meisjes die hun eindocfening
ingaan of al gehaald hebben.
Ik zie nog de kinderen in hen die 7.eooit
geweest moeten zijn. Vol overgave kij-
ken ze uit naar hun taak in het leger.
Daar komen ze binnen gemarcheerd na
hun eindoefening. In volledige gevechts-
uitrusting, met zware bepakking na een
heproeving .•..an een week zware oefenin-
gen. Ouders en geliefden staan ttots in
een haag bij de poort.
En dan later in die sportzaal.. .. gewassen
en in het mooie pak, strak in de hou-
ding. Wachtend op het uitreiken van de
baret. Daar staan ze, de kinderen die
soldaat zijn geworden. Trots op de over-
winning op zichzelf.

Zoals ik ooit de vraag kreeg of ik nog
wel een heet je een blij kind ben, zo zou
ik ook aan die BBT-ers willen vragen of
zij het kind in zichzelf zullen blijven
koesteren. Ondanks de zware klussen
die ze moeten doen, ondanks de barre
tijden die ze tegemoet gaan. Ondanks de
stress. Neem cr soms gewoon de tijd
voor.

Ikzelf ben op zoek gegaan naar het kind
in mij en soms vind ik haar terug, blij
met de kleine dingen van het leven: een
prettig gesprek met iemand, een warme
kruik in bed, samen met een vriendin
piano spelen.

At/ira Wlitten! raadsvrouw
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lVollil wiAnt U'I' hl'! ;:(1::eÁ",r:
iu hd "er,l/e, he'! Iw(wJe,
hel i}('I:dt' I!II L,d "l~'riJe /el'Ol'lJill1l~
(Jaar /e.(l.qt'l1we (l' IIll,Il:' "an L'd 1','IUU'fl.lellll'''eIl.

Hd Á'we'!"f,arc 1('I'm {Jal ::ii"h mod (hoveu h,'chlcn;
t't'Il"t,tiiqlhw:l, mdll~l(h'off"{llllliJat'hl,
md Mi/I)('l(J 1!II,9l'!uk, (~m{ht /..-t/uJ,
a, m,ll, ''t',tJclmtl111I!II /1(,hOl:qmbt'l(J,

lid kwd"I,tlr" kt/uJ {Jalnwwrl:
iJe I iiJ, 1'001' mij;
i1' ouiJer baft ,lJt'ihtl{J, bl,lplm ,l/ellfll,
(ti 111('1'1ik n,'.tJ;:ol'C'I,ljoult'fl I1ltlkcfl,

/lel kll'd,ll'dn' kind {Jal t'f'l'lWr/:
il' COf'n:c!ie, {l'.9rm,1 (lhoo,l/,t'f() l'tlll (JeouiJc'r:
(,ltloch h{1fl{Jt nuit ,'IlIl IJlli; ::tlfllJer 1'{lorll'aar{l"
m('nldlll IJlt}' flOOtt I'affen; I'O/..'a/ IIOl ik Ilid pef/ed.

Gn'ell Olll cl/..'aar,
::"':9 ih~,Ilidt/lit' /..'l/pmt:'.
Vc'rf,ondt'u-::i;il md "Ikaar,
op kIn/tc ,Ichdal,
ihw Jik en {J1t11
J....UIlIlc'1lrekt'nt'n (11'elkaar,

,JIt:',lchieu n(~tJIwoil ::0 bt'wlt"1 CIJ::m:tJI'ul{J~'q,
tJeko::t'1t I'oor J....tJllb.('fl,
'ktJuJcI"I'1l l'I'f7m:tJ{J, (//~gel'ol,{J.

AIt:"lcbicll fIl~tJ1I"llil ::t,'n klo(ll'fWU't'lIlll""<'Il:
-hd i(hwll'oor "lhm:1 '; It' l'all,9('11iflll'oorihi al,,:
tltl/tdachl, ,l!t'iJul(J m lijc) ht'Mm,
hd lui,lel't:llnaar (}l' t/1IIer/ij"/..:('wen'/(),
lie/(h'pol "t'l701:qCIt m ,l/lt/'('u.

-dl' retl lil t'l'1 I'tlll "f,u ill'u '; ft' l'tlll/Jt'1t ill II'lh",(},'1l al.,:
/ul1clll1ft,yl cOlltac!, druk, l"ml'o,/all'f111'of'()I,t!",III't{fl,
mtltt'f'llwlhl'lall,9, iJlwre ::akc'lijJ ..:hei{J, t:~I't'Cll'n(v,
/1tltt~lll,,,it) Ol mImItttic,

,Ul:I"cI,icl1ll1~q flooil ::0 'IJtJ,'uk Ol' /luih .•,
om ill d" IIIWth'(Jill,tJIt' Illij','ot "cri rOUWt'lI,
Ie kOI'"Ic'rcu "ui,' koel,'I'1l op dal l(hwl l'IW' "Ihw:! ':

L'1It:1.,cllleltl/l~q /looil ::0'1/ t)ruÁ: op (J" IIlUJc'';'
om (J,' druk l'till "f,uIlefl"mei .zijit t'l:'I'lIl'1t a,'ptJ'alti"',
md ::i;it ,'If't'I"'llllat1,.pt'fj~'c!it' t'/1 t:/fll:tl:Ill:V,
mei (Jeflt/(I(J::t1tlk t/m 11'Pll','t'n/t'rCII l'ft l,ij'le 1,lij'l'ell
iJl' tll'l'll"i)t/I,lJ IUl'lle lalell ht,h"t''''('II.

Ll,xljij {It~,()I'f,k?
Ir"ll l'Ind jij b"II1I1,qrij'/..:?
H(le I,t/tl jli t'l't'llIl'icf,t?

Slel'('n



Het was een goede gedachte: meer li-
chaamsbeweging en dus haalde ik het,
vijf jaar geleden op een verjaardag ge-
kregen, rijwiel tevoorschijn. Ik had het
ooit in dank aanvaard, maar nooit en IlU
- na de verdroogde banJen door nieuwe
vervangen re hebben. lOU het În hoge
matc tot de mij voorgeschrewn li-
chaamsbeweging bijdragen. De eerste rit
was naar de boekhandel in het centrum.
Daar aangekomen plaatSTe ik het ver-
voermiddel met een professionele zwaai
tegen de etalageruit en knipte het hoef.
ijzcrige slot Jicht. Het bock waarvoor ik
kwam, bleek niet il.lmvezig en waf ook
nier meer aanwezig was, was mijn fiets.
Gejat. Ik had het kunnen w('ren. Op (Ic
terugweg toch maar even langs het
politiebureau. Er zat een niet onredelijk
ogende ambtenaar hij de receptie. "Ze
hebben mijn fiets" hegon ik. "l.oket
drie", onderhrak hij mij. Bij loket drie
was echtt'r niemand te ontdekken. Wel
\"as er een belletje dat dcfcl:t bleek.
"Volk" riep ik, maar niemand scheen
mij op te merken. In de ruimte achter het
loket ontwaarde ik wel een aantal dien-
ders. Ze dronken koffie. Aan de muur
hinI;;, naast het portret van Hare
MaJesteit de slogan "wij zijn er \'Oor U",
een mededeling die je ook wel achter op
die vrachtwagens ziet staan, die doende
zijn jou het inhalen onmogelijk te ma-
ken. De dienders waren in druk gesprek

en ook de receptionist had zich hij hen
gevoegd. "~1oeten we nier iets doen?",
vroegen ze elkaar. Ik begreep dat er een
probleem was, dat mijn ontvreemde fiets
verre oversteeg. "Ze zijn al hezig", deel-
de de receptionist mee. "Wie" vroeg ik.
"DcJ'ongeren", was het antwoord. "De
jeug , ze hadden het gisteren al aange~
kondigd. KUilt U niet even poolshoogte
nemen?" Vet\vachtingsvol keken mij
enige tientallen part'n diendersogen aan.
"Gaan jullie zelf niet?" vroeg ik enigs-
zins verbaasd. "Weet U wel wat ons
daar te wachten staat?", was het ant-
woord. Ik gaf toe het niet te weten. Ze
maakten een gehaar, wals je dat tegen-
\voordig in bepaalde Algerijnse dorpen
tegen komt. Inmiddels had zich een vijf-
tigt;ll agenten in het bureau verzameld.
De l;l;ltst gearriveerden zagen hleek om
de neus en gebaarden dat cr veel waren,
veel jongeren, wel meer dan vijftig, be-
greep ik. "Ze hehhen ook een huis in
hrand gestoken", rapporteerde een van
een krijgshaftige snor voorziene smeris.
"Zullen we de brandweer bellen?",
waagde een agent in opleiding op te
lTIt'rken. Er viel een stilte. "Eerst lIlaar

8ETEI<ENT

"THE ARMY";>

even de zaak in kaart brengen". Ze
keken mij opnieuw zowel verwachtings-
vol als ook een bet:tje dreigend aan. "Je
kunt de dienstfiets nemen", werd mij na-
geroepen. Buiten gekomen fietste ik in
de richting van de rookwolk. Een rad-
d(;l;liende jongere hield mij tegen.
"Komen ze nog?", vroeg hij ongeduldig.
"Wij zijn al vier uur bezig en nog geen
juut te zien". "Ze komen heus wel", he-
loofde ik en fietste terug. De hrandweer,
die mij tegemoet ret'd, kon ik niet ont-
wijken . .\1et een klap werd ik wakker. Ik
had het gedroomd . .\1ijn fiets stond nog
buiten tegen het tuinhek, meende ik me
te herinneren. Maar ook dat had ik ge~
droomd. De fiets was daadwerkelijk
weg. Toen ik het politiebureau betrad
om de diefstal ;lan te geven, hoorde ik de
receptionist tegen iemand zeggen:"loket
drie". En in de ruimte ver daarachter,
zag ik een aantal koffiedrinkende dien-
ders. Ik heb het pand maar mt:teen verla-
ten. Tegen de lIluur stond een onbeheer-
de dienstfiets. Daarop ben ik naar huis
gereden. Thuis gekomen heb ik toch
maar gebdd:"U kunt zeker niet langs
komen in verband met een gestolen
fiets", vroeg ik. "i':ee" was het ant-
woord, "wij hebhen wel wat anders aan
ons hoofd".

L. Wake
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BUITENLAND
EN
KINDEREN
Er zit ccn schijnbare tegen-
stelling in deze aanhef.
Enerzijds het buitenland -
vreemd, andere taal, ande.
rc gebruiken, weg van
familie en vrienden en
anderzijds kinderen - jong,
aangewezen op hulp,
onderwijs en opvoeding,
kwetsbaar en afllankclijk
van regelmaat en veilig-
heid. De tegenstelling is
echter schijnbaar omdat
naar mijn mening ccn
plaatsing in het buitenland
zowel kansen biedt als
risico's inhoudt.
Zonder aanspraak te doen
gelden op volledigheid wil
ik proberen om de risico's
voor en kansen van kinde-
ren bij een huitenlandse
plaatsing in kaart te bren-
gen. Daarbij baseer ik mij
op de ervaringen die ik in
diverse Nederlandse ge-
meenschappen in Ouits-
land als raadsman opdeed.

STOUT

MAG
NIET

MAG
WEL

(jOEl>

Kansen worden risico's
1':u alweer geruime tijd geleden deden de
ouders van een, inmiddels tot een grote
prachtige jongeman uitgegroeide, jonge
puber een beroep op mij. Ze maakten
zich zurgen over hun 14-jarige zoon om-
dat deze regelmatig ernsti~ gedepri-
meerd was, zich in zichzelf opsloor en
soms vendJe absoluut geen zin meer in
het leven te hebben. Omdat ik de jongen
goed kende vanuit de vormingslessen die
ik op school verzorgde en de zoon mij
venrouwde hoopten de ouders dat ik in
gesprekken TOegang wu krijgen tot zijn
binnenwereld en mogelijkhedell om de
oplossing te vinden aan zou kunnen dra-
gen.
Oe prohleemstelling die zich in het con-
tact aftekende was de volgende: de jon-
gen werd op school hehoorlijk gepest.
Zijn zelfbeeld was daardoor zeer nega-
tief en hij voelde zich temidden van zijn
leeftijdsgenootjes onveilig. Hij ging dan
ook met graag naar school en hij pres.
teerde duidelijk heneden zijn niveau. Hij
had bovendien het gevoel nergens veilig
te zijn omdat hij steeds met dezelfde kin-
deren te maken had in alle situaties:
hobby, school, spelen, uitgaan en hood-
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schappen doen. liet is duidelijk dat dit
een uiterst moeilijke situatie is V(JOf een
intelligeme, gevoelige jongen die op een
leeftijd is dat juist de contacten met an-
deren in de groep zo veel bt.tekenen. Dit
voorbeeld kan dienen als uitgangspunt
voor een analyse omdat hier een aant:d
kansen zich keerden in risico"s.

Risico door kwetsbaarheid
In een opvoedingssituatie spelen drie
partijen een rol, de opvoeding, de op-
voeders en de situatie. De opvoedc1ing
În het voorbeeld is een kwets haar jOlig
mens. In zijn algemeenheid kun je zeg-
gen dat hij plaatsing in het buitenland de
risico's toenemen naarm;lte de opvoede.
ling kwetshaarder is. Van kwetshaar-
heid is in elk geval sprake wanneer een
kind is aangewezen op speciale hulp die
in het buitenland nit:t gcgc\.en kan wor.
den. Als een kind speciaal onderwijs of
een specüle therapie nodig heeft vanwe-
ge een tekort in het gebicd van het licha-
mdijkc, de pt'Tsoonlijkht'id of de intelli-
gentie dan is de kwetsbaarheid te groot.
Kwetsbaarheid kan ook een gevolg zijn
van minJl'T duidelijke zakell. Sommige

kinderen zijn als gevolg vall de leeftijd
erg afhankelijk van de groep van leef-
tijdsgenoten, anderen reageren moeilijk
op veranderingen en soms is cr t'en in-
grijpende gebeurtenis vooraf gegaan ,lis
hl,'. ziekte, sterven. In het vervolg zal
overigens hl ijken dat de siTUatie in het
huitenland een aamal kenmerkm heeft
die ook ten positieve kunnen werken.
Een verstandige ,lfweging eventueel in
overleg lllet de school of de hehandelaar
is in situaties als deze gewenst. De posi-
tie van de ouders (waar III het gegeven
voorbeeld niets mis mee was) laat ik in
het kader van dit stuk huiten beschou-
wlllg.

Risico door kleinschaligheid
In de situatie is een aamal kenmerken
van helang. Allereerst is daar de klein-
schaligheid van dl' gemeenschap. Hier
liggen zeker goede kansen voor kinde-
ren. Em kleinere groep is overzichtelij-
ker, problemen kunnen heter worden
gesignaleerd en opgepakt. Er is een per-
soonlijker band in de genlCenschar en
met sleutelfiguren daarin. De schoo kan
bij een kleinere klassen meer zorg en



aandacht besteden aan de individuele
leerling, de marechaussee, .lrts, maat-
schappelijk werker, huren en comman-
danten. lij allen kennen situatie en de
bewoners en zijn daardoor hereikbaar-
der.
Daarnaast komen bedreigingen die zich
in het grotere, stadse milieu in
Nederland voordoen minder voor of
zijn zlchtbaarder Waarcl{)(H beter kan
worden ingegrepen. In feite is hN een be-
scherm milieu. Het zal u niet verbazen
dat hier ook risiço's liggen. De jongen in
het voorbeeld loop vast mede omdat Je
omgeving zo kleinschalig is. Tegenover
de kans urn problemen snel te onderken-
nen bestaat het risico van stigmatisering
waardoor de veiligheid van een kleine
bekende omgeving kan omslaan in de
onvcilighc:id van een enge beslmen om-
geving waaruit ontsnappen moeilijk is.
Ook bij terugkeer naar NederJ.\nd kan
blijken dat de overgang \'an bescherm
naar veel minder heschermd en van
klein naar groot tot aanpassmgsmoel-
lijkheden leidt. Anderzijds keert er wel
een kind terug waarvan de hOrizon ver-
ruimd is, dat geleerd heeft met verande-
fIngen om te gaan en dat mogelijk meer
openheid voor de wereld heeft ontwik-
keld. Ook hierhij speelt de persoon van
het kind en de wijze waarop de opvoe-
ders met de situatie zijn omgegaan een
rol.

Kans door scholing
De leeftijd van de kinderen IS eveneens
van im.loed. Jonge kinderen die zich nog
veelal in en om het gezin bewegen lopen
minder risico d.ln grmere waarvoor leef-
tijdsgroep, het \'etkenncn van gedrags-
wil.zen en de wijdere omgeving een grme
ro spelen. Als er een Nederlandse
school is dan is er voor jongere kinderen
goed onderwijsaanbod maar bedenk dat
met het afnemen van de omvang van de
gemeenschap de onderwil.smogelijkhe-
den voor kinderen na de agere school
afnemen. Soms valt dat goed op te los-
sen door een kind naar een niet-
Nederlandse school te laten gaan maM
dat stelt eisen aan het kind, zeker aan
het vermogen de taal te leren beheersen.
De mate van vreemdheid van een taal
kan van invloed zijn op de mogelijkhe-
den om lokaal aan onderwijs of vereni-
gingsleven deel te nemen. Op Kreta
bezocht ik ooit een gezin waarvan de
moeder met behulp van leerpakketten m
ondersteuning van het Nederlandse
Onderwijscentrum Buitenland zelf
onderricht verzorgde. Bewonderens-
waardig, maar het stelt hoge eisen aan
de structuur van het gezin. Soms beslui-
ten ouders om kinderen voor het volgen
van onderwijs in Nederland onder te
brengen. Helaas heb ik een aantal malen
moeten zien dat dit geen goede oplos-
sing was. Het kind ontwikkelt soms een
verwijt van binnen of de begeleiding
krijgt niet de vorm die de ouders ver-
wachten. Terwijl aan de ene kam de
ontwikkelingslTlogelijkheden van een
kind in kleinere groepen heter kan zijn
mag aan de andere kant van een zeer
kleine groep verwacht worden dat hier
gemakkelijk een te smalle basis hestaat

voor het ol1twikkden van de vaardig-
heden die kinderen nodig hebhen om
zich in de veelheid van latere situaties te
redden.

Veiligheid centraal
Als laatste wil ik ingaan op het sterk
vlottende karakter van sommige ge-
meenschappen in het buitenland.
Hoewel de veranderingen als verhuizen
en opnieuw aangaan van sociale contac-
ten zeker ook een positieve bijdrage kan
leveren moet er in de beschreven situ-
aties gewaakt worden voor ovetdaad.
Kinderen kunnen erg verdrietig zijn on-
der het verlies van een vriendje, waarbij
lIlet name jonge kinderen moeilijk kun-
nen begtijpen waarom de ander er niet
meer kan 7.ijn, terwijl zij hovendien vaak
het minst in staat zijn um up één of an-
dert' manier contact te onderhouden.
:-.tet name kinderen van functionarissen
die zelf langdurig in het huitenland ge-
plaatst blijven zullen in een periode van
vele jaren veel anderen zien komen en

gaan, Niets van dit alles is onoverkome-
lijk vooropgesteld dat de veiligheid van
kinderen in een goed opvoedingsklimaat
centraal staat en er door ouders en leer-
krachten ruimte wordt gemaakt voor de
heleving en het ~.ethaal van het kind.

Goede ontwikkclings-
mogelijkheden
Een plaatsing in het buitenland biedt
kansen aan de kinderen maar houdt ook
de mogelijkheid van risico's in. Er moet
een afweging gemaakt worden tussen de
situatie die in het buitenland wordt aan-
getroffen, waarbij de mate van vreemd-
heid en de voorzieningen zeker een rol
spelen, en het incasseringsvermogen van
het gezin en het kind, dat zeker niet te
kwetsbaar mag zijn. :Vlijn ervaring is
dan dat er voor gezonde, niet te kwets-
bare, kinderen uit een stabiel gezin goe-
de ontwikkclingsmogelijkheden liggen.

Ja" Nalfts, ra,ldsmall
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Geldw~zer Kinderen tot 12 jaar versch~nt eind januari. Te bestellen door over-
making van f. 16,- op poSCbankrekening 368700 tn.v. het Nibud. Utrecht,
o.v.v. bestelnr. C 17 jA.K./

Totaal

1.200

138
200
320
400
150

+--
4.928

zonder te 'etten
(in guldensl

1.900
345
275

Thuiszorg. Daar zijn benodigdheden en
cursussen tijdens en vlak na de zwanger-
schap voordelig of gratis. Lidmaatschap
kost rond 50 gulden per jaar. Na drie
maanden consultatiebureau gratis.
Daarvoor kost gebruikmaking van faci-
liteiten ruim 80 gulden extra. Niet lid
zijn en toch iets nodig hebben levert een
nota van 137,50 gulden op. Er zijn me-
dische handelingen die niet automatisch
worden vergm'd door de verzekeraar.
Een tweede echo zonder medische indi-
catÎe ('pret-echo') kost minÎmaal 150
gulden. Een huisarts bij de bevalling
wnder dat daar een medische reden
voor is, moet zelf worden betaald,
evenals in het ziekenhuis wnder me-
dische noodzaak. Aanstaande ouders
die een spaarrekening willen openen
voor bijvoorbeeld de studie van hun
advocaat of dokter in spé, kunnen
dat doen op eigen naam of op die van
het kind. Het laatste leven belastings-
voordeel op, het kind heeft een rente-
vrijstelling van 500 gulden), lllaar be.
tekent dat zoon- of dochterlief het
geld vanaf het achtiende jaar naar
hartclicf en eigen goeddunken kan
besteden. De glimlach van een kind
doet je beseffen dat je ledt, zong
Alberti. Hetzelfde geldt volgens SOlll-
mige voor de bubbels in jacuzzi in het
buitenhuisje of de ronkende twee-
honderd kilometer per uur van het
Italiaanse verhikel. Wie zich echter
gedegen voorbereidt op de komst van
een kind kan mét gezlll ên (kleinere)
Italiaanse auto alsnog mooie zomers
in Frankrijk beleven. Al is het in een
caravan.

Mogelijke uitgaven tijdens de zwangerschap
op besparing:

Inrichting en opknappen kinderkamer
Kledinguitzet
Verzorgingsartikelen
Box, combi-wagen.
kinderstoel en autozitje
Hoge toegangsb~drage
Thuiszorg
Particuliere cursus zwangerschapsyoga
Geboortekaartjes en boeken over zwangerschap
Extra voeding aanstaande moeder
Pretecho

van de kraamvisite. Via het T-biljet of
het aangiftebiljet van de inkomstenbe-
lasting zijn met een hoog drempelbedrag
buitengewone lasten zoals kosten van
een specialist, of maaltijden voor een in-
terne kra<lmhulp aftrekbaar. Via belas-
tingtelefoon (0800-0543) kunnen aan-
staande ouders hun specifieke situatie
voorleggen aan een adviseur. Kosten
van zwangerscbapsgymnastiek zijn be-
perkt als de moeder in spê bijtijds lid
wordt van een organisatie voor
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Een ton per nieuw leven, dat is een stel
ouders vanaf de geboorte tot het acht-
tiende levensjaar van de telg. Ouders
met een gemiddeld Nederlands gezin
met 1,57 kind hadden voor henelfde
geld in een knappe Italiaanse sportwa-
gen rondjes kunnen rijden om het twee-
de huisje in Frankrijk. "laar de glimlach
van een kind maakt alles goed, zo zong
Willy Albt:rti lang gcbJcn. Bijna
200.000 nieuwgeborenen per jaar tonen
aan dat veel uuders hem geloven.
Voord:1t zij de glimlachende erfgenaam
kunnen aanschouwen, is het grote
spenderen echter al lang begonnen.
De zwangerschap kost zo'n anderhalf
tot drieduizend gulden. Daarop kan
met weinig inspanning worden be-
spaard. De uiteindelijke kost van een
zwangerschap Zijn omgekeerd even-
redig aan de handigheid van de vader
en moeder des huizes. De tweede-
hands markt van habymeubdtjes die
slechts een likje verf nodig hebben,
groeit. Het Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting (NIBUD) in
Utrecht vergeleek twee aanstaande
ouderparen. Het ene lette scherp op
de uitg.1Ven tijdens de zwangerschap
en gaf 1.470 gulden uir. E.en stcl met
vier linker handen en bovendien na-
volger van de laatste trends in baby-
land was ruim het dubbele kwijt:
3.720 gulden. Het tijdschrift Ouders
van Nu maakt in 1997 met zeven
stellen een soortgelijke optelsom. De
kosten van een eerste zwangerschap
varieerden van circa 1.200 gulden tot
ruim 13.000 gulden. Dat laatste be.
trof een paar dar na de bevalling deels
thuis ging werken en voor de toe-
komstige werkkamer een dakkapel liet
aanbrengen. Kosren spet:iaal gemaakt
wegens de komst van het kind vaak snel-
ler op dan verwacht. Soms wordt een
magnetron voor babyvoeding of een
wasdroger aangeschaft. Crèmes tegen
spataderen of vermoeide benen kosten
zo'n 20 gulden per flacon. Een aan~
staande moeder met een beroep waarin
representatieve kleding is vereistl koopt
positiekleding met prijzen die kunnen
oplopen tot honderden guldens.
Kleinere uitgave zijn geboortekaartjes
(circa 250 gulden voor drukken en ver-
sturen van vijftig sruks) en extra voeding
voor de aanstaande moeder (1,50 gul-
den per dag). Impulsaankopen zijn ech-
ter de meest kostbare. Elke teddvbeer
lijkt voor het TOekomstige kind ge-
maakt, alsmede talloze kleertjes die uit-
eindelijk lang niet allemaal worden ge-
dragen. Gok wat baby's garderobe en
knuffeluirzet betreft liever op de gulheid
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JOE COCKER (53)

ZIT NOG VOL ENERGIE
Nee, een uitgesproken hekel aan telefonische vraaggesprekken heeft zanger
Joe Cockcr (53) nict. Maar liever kijkt hij een imcrviewcr recht in de ogen.
"Het geven van interviews is ccn belangrijk onderdeel van mijn werk. En ik
hou ervan mijn wcrk grondig te doen".
Helaas, het drukke tourschema van Cocker biedt geen ruimte VOOf uitge-
breide interviewsessies. Vanuit een hotel in Keulen worden de journalisten
daarom één mor één telefonisch te woord gestaan. "Wc zijn voortdurend op
pad. J\lorgcn spelen wc in Gronau, daarna moeten wc naar het zuiden van
Duitsland. Aan het einde van de tour hebben wc zeventig optredens gedaan,
tv-optredens en radioshows niet meegerekend".

De vijftiger heeft cr kennelijk nog steeds
de energie voor. Dit jaar, 1998 dus, is
het exact dertig jaar geleden dat hij
doorhr3k met de single 'With ,\ linie
help from m)' friends', een intrigerende
cover van het hekende meesterwerk \'an
John Lennon en Paul :\kCartner.
Iharna volgden vele 3ndere hoogtepun-
ten: het 0renen van het legendansche
popfestiva Woodstock (in I 'J69 én
1994), het winnen van een Grammy
Award voor een duet met Jelll1ifer
\X'arnes {'Up where we helong', de the-
ma song van de film 'An officer and a
genrleman'), verschillende gouden pla-
ten en succesvolle tournees.
Kort geleden verscheen Cockers nieuw-
ste alhum, Across from midnight. Een
gevarieerde plaat, waarop bekende (O-

vers als 'Could rou he loved' (gob
!",tarley & The Wailers) en 'Loving rou
tClnight' (Squeeze) wordl'll afgewisseld
met nieuwe tracks van colll'ga'" als Eros
Ramazzoni, Graham Lrle en Tony Joe
\'I/hite, Tany is éénl'an de weinige men-
sen ill de mllzieklmsiness die ik reken tot
mi;n l'riendenkring, zegt Cocker.
Eros Ramazzoni schreef het liedje
'Thafs all I need to know', één van
Cockers favoriete songs op het nieuwe
album. "'h;n ahsolute favoriet is ',\"01/-
Miez jOl1l<lis',een hee klein liedje met
een franstalig refrein. Ik kali het niet
precies l'erklaren, lililar er zit een magi-
sche 'hook' in dat lIummer. Heel apart.

Stijlen
Door de jaren heen heeft Joe Cm:ker al-
lerlei muziekstijlen uitgeproheerd. De in
Sheffield (Engeland) gehoren zanger
heeft de repur:nie één van de bcste blan-
ke rhythm & blues-artiesten te zijn,
maar op zijn platen zijn onmiskl'llbaar
ook soul-, pop- en ro.:kinvloeden aall-
wezig. S(JII/migl' táns Z()l/{{en hel'er zie"
d<lt ik me aan ééll stijl IlilSthol/d, zegt
Cocker. Maar 1I00r mezell houd ik 'Jet
liet'er spal/llend. Ik ZOIl lJe!uerschrikke-
h,k Finden om Ol) tournee te ga,m zon-
der nieuw materiaal. Al SpelCII we madr
uier of ui;f nieuwe songs, IJe! is tod) dc
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helallgrijkste re.lol 0111 wcer OIJeell po-
dil/m te I.:limmen.
Anders dan hijvoorbedd David Bowie
heeft Joe Cocker geen prohlemen met
het spelen van oude hits. Ik /)en in de
eerste plaats een entertainer. Het f!u-
lJIiek assoáel'rt mi; met helhlalde //l/m-
mcrs, dl/s die behoor ;e gewoon te spe-
len. Alaar, zoals ik zeg, een show moel
ook nie/llve elementen beuatten. Je kUilt
niet op je lal/weren gaan rusten en twee
I/ur {ang een standaard-optredell af-
draaiell.
Cocker probeert, 1.0 legt hij, altijd recht
uit het hart te zingen. Zijn rauwe, uit
duizenden te herkennen stcmgeluid is

JOE
CO
acra5s (ram

mI

daarbij het belangrijkste handelsmerk
geworden. Samen natuurlijk mct z'n op-
vallende bühnepresentatie: de wat onge-
controleerde podiumgang gaat nog al-
tijd geraMd met licht spastische arm- en
handbewegingen. Dat is geen mal/iertje,
maJr 1'1'11 uiting vall concentratie, aldus
Cocker.
Zijn manier van zingen wrtoont zoals
bekend veel o\'ereenkomsten met die
van Ray Charles. Ik baseer mijn hele
zingen op Ra)', zegt Cocker. Hi; is en
hh;ft mi;n grootste á/slJÎratiebnJ/l.

Spiee Girls
Hoewel de \'ijftiger zegt open te staan
voor uiteenlopcnde muziekstijlcn, heeft
hij 'een afkeer van e1ectronische mu-
ziek'. Ik heb cr moeite mee d,lt llcel mu-
ziek tegenwoordig door wmlJ/lters
wordt gema,lkt. Maar misschien stel ik
in Je tOl,komst mi;n mening wel hij. Een
fenomeen als de Spice Girls kan ik fliet
he/emaal b"l'atten. fk zag ze laatst op de
te!et'isie, in Ja)' l.etJO's 'Tonight Shmv'.
Daar moest ik wel om lachen.
Natuurlijk, het zijn mooie meiden om te

r



Martin Groen<?lVold

zien, maar cr zit Jus IJelemaall1Îets bij.
Ook de 'Britpop' van groepen als Oasis
kan Joc Cockcr niet bekoren. Ze /Vor-
den door sommige critici t'ergelekell met
The Reat/es, maar die uergelijking gaat
ahsoluut niet op. Mensen van 23 vinden
Oasis misschielll'emieuwend. Als ie, zo-
als ik, wat langer meeloopt, dan weet je
echter dat deze gro(1) echt geen feno-
meen is. The Beat/es waren t'r!élgela/el/-
leerder.

Echt druk kan Cockcr zich er niet om
maken. Hij heeft voldoende aan zijn ei-
gen werkzaamheden; de huidige tournee
is Je grootste die hij ooit maakte.
Recentelijk werd opgetreden in Polen,
Rusland en Tsjechië. En alleen al in
Duitsland stonden meer dan veertig con.
certen gepland. Het lijkt wel of ze daar
'lOoit genoeg Vil/I me krijgen, zegt de
langer. Nergens ter werdd l'erkoof) ik
ZOlleel platen als in Duitsland, ook niet
in mijn geboortdand Engeland. \\?aar
dat aml ligt? Ik weet het niet. Het is één

van die ongrijpbare dillgen. Ik kijk er
nog ,Jitijd van ol'.
Van zijn alhum 'Have a linie fairh'
(1994) werden wereldwijd ongeveer
twee miljoen exemplaren afgezet, waar-
van 600.000 in Duitsland. De opvolger
'Organic' vloog hij onze oosterburen in
een oplage van ruim één miljoen de win-
kels uit. Dat zijn heel abstracte aantal-
len, ook /lIs je 53 bent, zegt Cocker. Net
zo vreemd blijft IJet om Witzen e/l
/lwards ill ontvangst te nemell. Dat
overkomt me vooral in Duitsland en
1'.rankrijk. Ook hierin bli;ft Enge/lllld
achter.

Nederland
~let Nederland heeft de Brit geen aparte
hand. Echre hirs scoorde hij hier zelden,
al werden zijn optredens wel steevast
goed verkocht. In december speelden de
Hrit en zijn begeleidingshand in
Groningen, Den Haag en Eindhoven.
Het Krote I'erschil tussen Neder/and en

Duitslalld is natuurlijk de omvang. Met
drie optredens hestrijk je I'rijwel het he/e
land.
De zanger staat er zelden bij stil hot' lang
dir hectische bestaan nog is vol te hou-
den. Lichamelijk en geestelijk voelr
Cockcr zich nog altijd kerngezond. Als
ik de zaal ill kijk. zie ik daar soms men-
sen I'an 15, 16 jaar. Dan denk ik: ik heb
nog steeds de toekomst. Waarschijnlijk
hebben die killderen mijn muziek leren
kennell van hun ouders. Als je daarOl'er
nadenkt, is het toch heel bijzonder.
Cockers blik richt zich nu l'erst op het
jaar 2000. Wat daarna komt, ik heb
werkelijk geen idee. Het jaar 2000 blijft
omgelJen met een rvads Vdn mysterie.
Het kan alle kantelI op. Voor mezelf
geldt dat ik wel muzick za! Mijtlen ma-
ken. Maar ook dat blijft een onzeker be-
staan, Voor hetzelfde geld 11111tlk ik str-
aks eCIl plaat die niemand mooi t'jtldt,
Zo simt)e! is liet: rhe iJl/bble migllt Imrst
one da)'.
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Kinderen::i n=-(alTlI:J_Claja=
- ~ ~--__ •.•. ..ç J!I"..

Op 5 januari 1993 stonden ze voor de poort in Phum ~~_~_

Nmmith. fen monnik met zeker zest1& kinderen. Hij __ ' .

wilde dat wij (UNTAC)ook in zijn __

_dorp een school zouden bouwen. _

J.fet een schoolbord en krijt jes _

_kan hij voorlopig ook al wel uit_.

de voeten. Maar waar haal je hier._

. '" ~ _in de middle of nowhere een _

__ .~ __ -+,_schoolbord1 IVij, de softies van het kamp. zorgden voor water voor de __ .

~ i_kinderen. Adviseerden de monnik een dag later terug te komen omdat er _

__ -+•• dan een 'very important person', de IGK,op bezoek zou zijn. Enja hoor, ze_

---l-waren er weer. De groep was inmiddels uitgegroeid tot zo'n tachtig __

i kinderen. Een schoolbord hadden we niet. Wel schriften en potloden. En de_

belofte dat er in Nederland geld aangevraagd zou worden voor een

schooltje in hun dorp. Ook daarmee waren ze blij.

Wij verwachtten er niet zoveel van, want geld uit potjes in Nederland loopt voor ons gevoel over --r-

honderden schijven. Dus dat zal wel afkomen als wij allang en breed weer thuis zijn. ~~---

Zo leerden we ze in december '92 kennen de kinderen in

in de nacht:
rouwen vijf mensen om hel nutteloze
het verlies van een prachtig kindje.
een kindje dat moest stfrven
in een land
waar miljoenen mijnen liggen
maar een fatsoenlijk
vactinatieplDgramma ontbreekt

t\Naalf uur:
het FDS binnenlopend hoor ik het alarm
beide ziekenpa's springen uit hun bed
de dokter wordt gepord
met man en macht proberen Ie dit
leven~e tf redden
met weerzin geven ze op
ongeloof. woede ...
deze crisis was niet te bezweren

zes uur:
een klein kindje up een veel te grote
legerstretr:her in een airtu-tent
de moeder ernaast in een hurkzit
een stoel wil ze niet re laat haar kindje
geen seconde uil het oog
de medische apparawur tikt in een
egaal geluid
ik mag el even bij. aai het kindje
en vlaag de dokter wat de
verwachtingen zijn.
Afwachten, afwachten,
de crisis moet nog kumen.

onze voorgangers hadden ze geleerd de neus van Pinokkio
\

naar ons te trekken. De kleine vingertjes naar het neusje en _.,....

I Cambodja, Enthousiast zwaaiend naar iedere UNTAC-auto, _-

----'- Als ze de kans kregen vliegensvlug op de LARG-klimmend_
•

om de overtolHge flessen water in te pikken. Soms met_

veel theater smekend om watriels, de lokale munt. Van __
\

+-
I==t
[
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met een wijs gebaar naar voren bewegend en

.ondertussen roepend piewie, piewie. _

fen paar maanden later als de spanningen in het __

gebied op lopen, maken ze boze gebaren en roepen_
ink,odill UNTAC.kill _

Het is voor_onsverwarrend, maar hoe moet dat in_

die kleine koppies zijn?

Ze zijn pas aangekomen uit een vluchtelingenkamp in Thailand, deze twee. Samen met hun ouders,

een nog kleiner broertje en een baby bewonen ze een

flonder_op vier_palen. BlauwUN~zeilzorgt voor wat

beschutting. Hunonderkomen staat buiten het dorp. Door

andere kinderen worden ze genegeerd. Als eersten staan

ze bij de vuilverbranding om voor hen nog bruikbare

spullen te zoeken. Wijsluiten zwijgend een verbond.

Jedere dag komen ze aan de poort en krijgen een fles

vers water. Soms een speeltje

waarmee ze uren zoet zijn op de heli~site.

Hij wil er wel even voor gaan staan._'You sent me picture, yes?~Vijftien

is hij en lust ook wel een cola and same fooclNee,hij is geen soldaat. Hij_

studeerde engels in het kamp. Wildenaar Europa, maarJnoetnuterug_

naar de geboorteplaats van zijn ouders. Zijn vader was professor aan dL

universiteit in Phnom Penh. Seide ouders zijn vermoord door NUMBER_

ONE.Zijn oma is met hem naar.Thailand gevlucht en na de verkiezingen.

gaat hij naar Phnom Penh, naar de universiteit. Nu smokkelt hij met_

vrienden goederen vanuit Thailand naar Cambodja. Alswij iets nodig __

hebben? Hij kan er voor zorgen .. lDon't forget sent me picture!'.

PLOP
Ik hOOfdealleen maar plop. gewoon
plop
en toen gekrijs
alleen maar plop en danlo'n ravage
Het is hier ook levensgevaa~ijk
al die overneladen brommers. wal doen
ze hier ook
alleen maar plop
Er is een kind dood zeggen ze,
een kind. godverdomme ik heb een kind
kapotgereden

wat een kloten land. wat een kloten
wereld.
Ze willen vijftig dollar
Vijftig dollar voor een kind
Ik word gek. ik word etht gek!
vijftig dollar omdat je kind dood is.
Als Ie mijn kind doodrijden,
ik rou ze vermoorden
maar zij willen
VIJFTIG DOLLAR,
VUmGDDUAR
voor een kind
dat ik heb doodgereden.

Wie neemt er nu 10 een kind mee.
10 ga je toch niet op pad
ze weten loch dal hier allemaal grote
voertuigen zijn
dat het levensgevaa~ijk is.
O. mijn god. ik heb een kind
doodgereden
en zij hebben hel ovel geld
wal zijn dillocb voor mensen
waal hen ik toch in tel'e£hl gekomen.
Ik hoorde echt alleen maal

PLOP.
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_de kinderen dan mee willen nemen. Allesis beter

_ dan teruggaan naar Cambodja. Zij moeten in de-J

'_ toekomst naar een gebied waar de Rode Khmer nog.J~ ~

steeds de scepter zwaait. Er is niets veranderd en I
het is alle-maal poHtiek en alles draait om geld.

_ Denken wij nu echt dat haar kinderen een toekomst

...~ hebben in het Cambodja van morgen? Ze lilcht en
vindt ons onnozel en goedgelovig. Misschien kunnen we dan voor haar bidden, misschien helpt dat. •.

Ze mogen even uit de bus die ze naar een

transitkamp zal brengen. Demoeder vraagt of wij _'

niet kunnen zorgen dat ze

_ met haar kinderen naar Nederland kan. Niet? Ofwe

Een doorsnee zaterdagavond in maart_~93. We zoeken

ons een plaatsje op de oever van de Mekong. Haast ons

installeert zich een moeder met vijf kinderen.

Kinderen met schone kleren en schoenen aan, Een schril

contrast met de famiHe aan de andere kant van ons,

Het past niet in het beeld dat wij tot nu van kinderen

in Cambodja hebben. Weworden nieuwsgierig en __ ~I _

_ _: r. _ _ beginnen een gesprek. Het oudste meisje spreekt een ~~_~~_

, mondje vol frans en tolkt, Ze kinnen mer iedere zaterdagavond. Wachten op papa, die diplomaat iSo,.1 _

Ze zijn een paar maanden geleden teruggekeerd in Phnom Penh. Oe vader werkte jaren in het __ +- _
bu'itenland. Ze wonen nu in het huis waar de vader is opgegroeid. Enze verhuren kamers aan __ -+ _
mensen van UNTAc' Als de verkiezitl8en zijn geweest

gaan die weg en krijgen ze allemaal een eigen~
"kamer met een bad, Dat is een heerHjk _

vooruitricht. Phom Penh is de mooiste stad van de_

hele wereld ..

Tijdens een patrouille op de markt in Poi Pet zien we _

talloze kinderen op zoek naar bruikbaar afval. fn_

bij toeval zijn we getuige van een discussie over __ • '.
•een plastic zak. Deoplossing om zijn kostbaar~~_ " '~~" -,1'0.

-,- . :- -<'

bezit niet te verHezen is er bovenop gaan zitten. _rf"~,~~'~i.t.-
- .••• e:,

Hoehet is afgelopen? Toen we tien minuten later_ .

nog eens langs kwamen was de situatie niet __

gewijzigd.
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ziekenpa's lijn dal ap hem. En we
besluiten wat geld hij elkaar te leggen
om kleding en sthoenen te kopen.
Van mij wil hij het woordenboek
Khmer\Engels. En de spelendoos met
mens elger je niet en domino. De dag
voordat hij worm gehaald om naar huis
te gaan moet ik plotseling iemand naar
Nederland brengen. Ik beiooi plechtig
dat ik de eerste de beste gelegenheid
aangrijp om naar Sok San te komen.
Als hij glOot is komt hij naar Nederland,
studeren. Mijn adres leert hij uit lijn
hoofd. Bij mijn terug keer hoor ik dat de
auto waarmee hij naar huis ging in
Thailand van de weg is geraakt Dat ze
rijn overvallen door bandieten. Hij is in
hel FDS weer opgelapt en per heli naar
hois gegaan. De politieke situatie wordt
ges~annen en ik kan niet meer naar Suk
San. Bladerend in mijn lotoboet op
loek naar loto's van kinderen in
Cambodja untdek ik dat ik geen loto
heb. Wel de herinnering en gisteren
droomde ik dat hij voor de deul stond.

porche en wacht tot ik terug ben.
's Avonds moet ik een hall uurtje aan
rijn bed in het FDS zitten. Dan noemen
we de woorden op die we die dag van
elkaar hebben geleerd. Ik moet een dag
ol tien weg en hij is in tranen. Please
come back. please, please. Nog voordat
de heli waarmee ik terug kom is geland
staat hij op de heli-site. Hij pakt mijn
hand en laaI hem niet meer los.
's Avonds komt hij met eea kussen en
tJOpendeken mijn hul binnen en vertelt
me dat hij bij mij komt wonen. I miss
my mamma. you are my mamma here.
lam your son. Die nacht slaapt hij
gewoon in hel FOS en ik overleg met
een collega.s hoe hij weer lerug kan
naaI Sok San. Met een Un-heli mag
niet meI een voedseltransport via
Thailand mag niet Niks kan en niks
mag. Het wachten is op de llbservel die
hem bracht Die wordt opgeroepen per
radill en zal hem binnenkort komen
halen. Ik ben niet de enige wiens hart
hij heeh gestolen. Ook een aantal

kwamen ze op bezoek en werden door ons verwend. Toen er

voor de vader niets meer gedaan kon worden en hij terug naar

huis ging, was er niet alleen een lege stretcher. Wijmisten de

kinderen die in devoorfiggende maanden een~

'" ,_deel van ons leven waren geworden. __

Door een observer wordt hij in het
hospitaal gedropt Hij is veertien jaar en
de zoon van een luitenant in Sok San.
Khmer Rouge. lijn arm is gebroken en
de genezing gaat niet helemaal goed.
Of de Nederlandse dokte! er even naar
willen kijken. Een paar keer is hij
spoorloos verdwenen uit het hospitaal
en duikt de volgende ochtend weef up.
Op een dag komt hij aarzelend op de
tfap VOO!mijn hut zitten. Gluurt naar
binnen en neemt een appel aan. Een
paar dagen later klopt hij aan en komt
binnen.lnstal-Ieert rich op de grond en
kijkt me verwachtingsvol aan.
You Khmer. me Englisch? Yes? Oh?
Om te bewijzen dat hij slim is sthrijh hij
de meest ingewikkelde breuken en
delingen IIp en ,ekenl re voor. Ik ben op
slag verkocht en beiooi hem een uur per
dag. Hij is niet meer weg te slaan uit
mijn but Natuurlijk hij verdwijnt als er
iemand komt praten, maar zodra ik
weer alleen ben Îs hij er. Als ik naar
een andere locatie ga zit hij op de

_Tijdens de wacht even praten met kinderen. Eengezelfige

_ onderbreking van soms een saaie bezigheid. Verderop in de

term hadden verschillende onder ons een soort van
pleegkind. Kleding en speelgoed <opgestuurd uit Nederland}

_werd 'I'astg:ehouden tot het filvonete kind aan de poort of

_op het kamp kwam. Oevader van deze kinderen lag in het

_fOS (hospitaal) omdat hij op een mijn was gelopen. Iedere dag
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De oorlog in Noord-Ierland blijft voorpagina-nieuws. Vredesbesprekingen
halen weinig uit, om de zoveel tijd is de wereld weer getuige van een moord
of een explosie, en \voedt de zovechtc vader, zoon. of broer ten grave gedra-
gen. De Ierse scenarist/regisseur Jim Shcridan levcrde met The Boxer ccn
tamelijk pessimistisch maar zeer levensecht drama af, dat duidelijk raJ.k-
vlakken heeft met zijn vorige werk. Plaats van handeling: Belfast anno nu.

nooit uok maM mogen laten v'allen op
een andere man, Zodra .\laggie en
[)anny een peur keer samen ûjn gellell,
krijgen ze daar verkapte opmerkingen
over te horen. Bovendien is de v'lder van
Maggil', loe Ilamill, een belan~riik man
binnl'll Je IRA, waardoor zij zelf nOl-;
~tren~er in de g,ltell wordt gehouden
dan andere Houwen, Het feit dat Joe
onderhandelingell voert met de Ikitten,
wordt hem hoven dien binnen d••.eigen
gelederen hepaald niet door iederel'll in
dank aÎgellomell. en ook dat ma,lkt dat
de spanning steed~ meer uploopt. Ook
Liam, de zoon V,111 .\1aggie, I_iet de
vriend~chap tussen lijn moeder en
Danny met stijgende onrust aan.
Uiteindelijk komt het tot een afgrijselij.
ke uitbarsting van onderlinge haat en
verdeeldheid hinnen de gel1lel'llschap.
waarhij I.iam onhedoeld een cruciale rol
speelt.
Ik lerse seenaristiregisseur Jim
Sheridan. die l1let The Boxer opnieuw
zijn eigen politieke bewogenheid in een
suhlieme vorm hecit gegoten (de film
werd g('kozell om het festival van Berlijn
te openen!) hl.cit zlln succes niet kado
gekregen. \X'eliswaar werden hii nl liJn
jongere broer thui~, vooral door zijn va-
der, enthousiast aan~emoedigd om iet~
Illet theater of muziek te gaan doen,
maar de weg hleek ro(:h bng en zwaar.
Xa zijn studie in Dublin, waar hij
spraakmakende theatervoor~tellingen
orgamscerde, duurde jaren en jaren
voord,u Jim ergens voet aan dl' grond
kreeg. Toen het hem niet hkek te lukken
om in Ierland zelf zijn wilde ideeell in
produkties om te zetten, verhui~de hij
n1<"tlijn vrouwen twee jonge kinderen
aanvankelijk naM Amerika, waar hij
eerst no~ weer veel rothaantÎes 11l0l'St
aannemen, om in de avonduren als artis-
tiek directeur van l'en klein Iers toneel-
ge/.e1s<.::hapzijn ambities althans voor
een deel waar te kunnen maken. In die
tijd schreef hij een bock, waarop hij uit-
eindelijk zijn recente film, The Hoxer,
inspin'enk over een katholieke hokser
die een protestants meisJC trouwt.
Diezelfde hokser, Harty .\ldJllIgan (die
ooit wereldkampioen vedergewicht i~
geweest), tramde Danicl Day-Lewis
voor zijn rol in de film. J-:t'nmaal weer te-
rug op Ierse hodem, s("oorde Sherid,lIl
met zijn eerste film, .\lv Left Foot, mer
de ZW,lar gehandicapte Ierse
s("hrijver/~childer Christy Brown einde-
lijk hoog: de film kreeg \-ijf Osc,H-nomi-
naties. 1'11 Daniel Dav-Lewi~ won hem
ook daadwcrkdijk v;)or zijn hoofdrol.
Sheridan hleek in deze al ('\"Cnhevlogen
landgenoot zijn p'Hadep,urd te hcbbl'll
gevonden, want zowel in In The Name
of The bthn (zeyen OSGu"nominaties)
als in The Boxer, speelt Day-l.e\vis dl'
hoofdrol. Emily Watson, die de rol van
.\Ia~it' speelt, formuleert het w: Jim en
Danicl lijkl'll wel een oud echtpaar. De
een hoeft maar eell halve 7.În te zeggen.
(Jan weet de ander al wat dl' ocdoclinl-;
i~. V'ln lo'n IUl\velijk kunnen ""'e nog
hed wat l1lo()i~verw;\dlten ...

.I\bggie is getrouwd met de heste vriend
van Danny. die lIlmiddels zelf ook in de
gevangenis z.it. eTl hl'ctr l'ell zoontje.
Liam. Toch is ze [)annv nooit echt ver-
geten, en ook hij voelt' dat er nog veel
van de Hot'gerc hetovering russen hen
best,l,lt.
Ihnny zoekt zijn oude trainer weer op,
Die is zwaar aan de drank geraakt, llIaM
de komst van Danny inspireert hem vol-
doende om diens traming weer stevig
aan te p'lkkell. D,mny van I.iin kant wil
z.Î<.::h.naast echte matches. ook gaan in-
I.enen voor dl' pupillen van de lokake
sportschool,
Naarmate lhnny langer lil IIIJl eIgen
buurt woont, merkt hij dat er yeel on-
derhuidse sp:mningl'n bestaan tussen de
bewoners onderling. Zo is h(,t een onge-
SdUl'\Tn wet dat vrouwen van manneTl
die in de gevangenis zitten, hun oog

Als Je film heglIlt Zien wc een Jongt" knul
op de hinnl'npb:lts van een gevangenis.
hezig met een SI,ortTrailling. [n de vol-
gmdc beelden h ijkt Jat hij zijn straf er-
op heeft zitten: na veertien jaar wegells
betrokkenheid bij een IRA-,lJllSI,lg komt
hij weer op vrije VOl'tt'tl.
Bij dt" poort krijgt hiJ zijn sporttas ml'e,
en \\ie volgen hern op zijn \\Tg door de
stad. Vrolijk word je da,u niet van:
overal zijn dl' sporell te zien van aansla-
gen en beschIetingelI,
De ontslagen gevangene is Ihnny Flynn.
:"Ju hij weer Hij is, is hij van plan de po-
Jitit'k wat naar dl' 'Khtergrond te drin-
gen, Ilij \vil zich voornamdijk lTIt'tbok-
sen gaan hezighoudt'n. Bovendien hoopt
hij Maggit' terug te zien, die hij ,lIs tiener
achterliet toen hll :H::hter de tralies \ier-
dween.
Hun ccrste olHmocting volgt al snel.

THEBOXER
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GOOD WILL HUNTING
Amerika heeft een nieuw wonderkind
ontdekt: .\-larr Damon. Deze piepjonge
scenarist/acteur is binnenkort te zicll in
Good \Vill Hunling, naar een scenario
dat hik' samen met zijn ieu~dvricnd Ben
Afflec schreef, en waarover nu al wilde
Oscar-geruchten de ronde doen. Gus
van S<lnt heeft de film geregisterd, en
zijn naam bleek voldoende gewicht te
hebben om Robin Williams in de he-
Iangrijksre bijrol te kunnen casten.
Goud WiJl Hunting gaat over een jonge,
geniale knul die. als gevolg van een or-
deloze jeugd, dreigt te ontsporen. Zijn
wiskundige gaven worden net op tijd
ontdckr door een leraar van de school
waar hij als schoonmaker werkt. Om uit
de gevangenis ce blijven, moet Will vrij-
willig met crll psychiater gaan praten.
Dat blijkt de man die bij de stoere ma-
cho veel oud zeer uit de weg weet te rui-
men, zodat hij uiteindelijk een leven te-
gemoet gaat waarin hik"zijn exceptionele
begaafdheid volledig an benutten. De
film zit ongelooflijk knap en vooral vol-
wassen in elkaar, ondanks het feit dat
een groepje tieners de dienst uitmaakt.
Vooral het psychologisch inzicht dat er
uit spreekt, geeft je het idee dat Damon
zelf ook over meer dan gewone ~aven
moet beschikken. Binnen enkele maan-
den is hij te zien in zijn volgende grote
film: Thc Rainmaker, onder regie van
hancis Ford Coppola.

THE SECOND CIVIL WAR
Er komen erg veel slechte knok films,
ranzige seks-komedies en sentimentele
draken uit Amerika, maar eerlijk is ecr4
lijk, ze weten ook wat ~oede satire is.
Wie heeft genoten van klassiekers als
l':etwork of Dr. Strangelove, zal zeker
ouk Thc second Civil War kunnen
waarderen, waarin het hete hangijzer
van de immigratie aan de orde komt. De
gouverneur van Idaho sluit op een dag
de grenzen van zijn staaf voor alle bui-
tenlanders. Juist dan wil de regering er
een vliegruiglading oorlogsweesjes uit
Pakistan droppen ( de film speelt in de
nabije toekomst). AI snel staan over-
heid, leger, lokale milities en de machti-
ge media tegenover elkaar. Het script
werd geschreven door Martyn Burke,
die op het idee vour zijn film kwam toen
hij een documentaire aan het maken was
over de situatie aan de Mexicaanse
grens ...Belangrijke rollen worden ge-
speeld door o.a. Beau Bridges, Ehsabeth
Pena, James Earl Jones en James
Coburn, regie voerde .Ioc D:lllte.

UNAGI
Uit Japan komf de Unagi (De Aal), die
dit jaar in Cannes een \.an de twee
Gouden palmen voor de beste film won.
Unagi is een merkwaardig inconsistente
tragi-komedie die vooral verrassend is
door de on-Japanse stijl. Wat begint als
een heftig drama, eindigt uiteindelijk
met een nogal karikaturale knokpartij in
een kapsalon. De hoofdpersoon is een
man die zijn vrouw met messteken om
het leven brengt als hij haar op overspel
betrapt. Nadat hij acht jaar in de gevan-
genis heeft doorgebracht, wordt hij we-
gens goed gedrag ontslagen. Hij krijgt
van de bewakers de aal mee, die hij al
die tijd als huisdier in zijn cel heeft ge-
koesterd, en die hij regelm:uig in ver-
trouwen neemt. Zijn redasserings-amb-
tenaar bezorgt hem de kapsalon. Kort
daarop weet hij het leven van een meisje
te redden. Dat vourval brengt hem lang-
zaam maar zeker weer terug in de we-
reld van de 'gewone' mens('n.

KISSTHE GIRLS
De thriller Kiss The Girls mikt, wat sfeer
en intrige betreft, duidelijk op het enor.
me succes dat Seven vorig jaar genoot.
Ook in Kiss The Girls gaat het om een
intelligente s('rie-moordenaar die vol-
gens een zeer onalledaags patroon te
werk gaat. Hij onvoert en vermoordt
goed opgeleide meisjes, meestal studen-
tes. Als op een dag de nicht van een ou-
dere rechercheur ook blijkt te zijn ver-
dwenen, wordt hij hiL.het onderwek in-
geschakeld. Bclangrij ste punt van over-
eenkomst tussen Seven en Kiss TIlc Girls
is de zwarte acteur ,\lorgan Freeman,
die in beide films de kalme, oudere
speurneus speelt die uiteindelijk achter
de dader komt. In Seven krijgt hij hulp
van een blanke jongeman, Ihad Pirt, in
Kiss Thc Girls van een blanke jonge
vrouw, Ahsley Judd. En al moet Kiss
The Girls het, vooral als gevolg van het
veel te lang uitgesponnen slot, afleggen
tegen het puntgaaf afgeronde verhaal
van Se\'cn, \ve hebben ze heel wat slech-
ter gezien.

LvO
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Een hdicoptcrhasis ergens In
Nederland; ccn helicopter stijgt op,
vliegt o"er land, vlic~t o"er eetl land-
huis en volgt daar een jongen ol een
crossmotor, Luitenant Gis )crts
han~t uit de heli en scheldt zijn won
verrot. 'Wacht maar tot ik thuis
ben!', schreeuwt hij nog woedend
als de heli wegvliegt.
In de film 'Schatjes' gaat het er ex-
treem aan toc, de kinderen reageren
agressief op de strenge maar vaak af-
wezige vader, het gaat zelfs lover
dat ze hUil ouders het huis uit treite-
ren en pa het leger erbij moet halen
om zijn huis terug te krijgen.

OF MOETEN WE ZE DRILLENt
Uiteindelijk winnen de kinderen
maar kunnen ''"'c in de aftiteling le-
zen dat de dochter toch met een mili-
tair trouwt.
In 'Thc sound of musje' gaat het cr
heel anders aan we. Ditmaal worden
de kinderen zodanig gedrild door
hun vader, die ook militair is, dat ze
geen persoonlijkheid meer overhou-
den en er een ••..rijge ••..oehten juffrouw
voor nodig is om te 7.orgell dat ze
weer kinderen kunnen z-ijn. AI zin-
gend en dnnscnd weet zij uiteindelijk
zelfs de strenge vader te vermurwen.
Nu zijn dit \'Oorbeelden uit films
maar hoc gaat het er in werkelijk-
heid aan toe met jongeren en defen-
sie?

Discipline
Nu kun je natuurlijk ni~t generaliseren;
ik ken bijvoorbeeld persoonlijk vier zo-
nen van militairen waarvan cr éC:.n7.df
ook militair is geworden en een ander
daarentegen modekoning is geworden.
De moeder van twee van hen heeft Je er-
varJllg (tat militam: vaJers hun gezin
drillen ;llsof het hun eigen. kleine privé
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garnizo('lHjc IS.Toen ik tbarover enkele
psychol(lgieboeken raadpleegde hleek
dat kinderen heel verschillend kunnen
reageren op extreme discipline; ze kun-
llen er hed agressIef v,m worden, zich
afzeut.n tt'gen het gezag of zich afreage-
ren op anderen. Of ze kunnen er juist
heel timide van worden t'll zich terug-
trekken in een eIgen werelJ!e. Het lijkt
er op dat de makers van 'Sch;ltjes' en
'The sound of music. dergelijke psycho-
logiehoeken hehben gekzen voor hun
films.
Vóór dt. jaren vijftig W;1Seen streng ge-
disciplineerde opvoeding heel normaal.
Totdat do(tor Spo(k kwam, die zelf ook
een zen stn.nge opvoeding genoten had,
en hij gooide het roer OTll. Ilij schreef
een revolutionair boek waarin hij alle
jonge oudt:rs opriep om meer naar hun
kinderen te luisteren. Sommige oUtIns
vatten dit idee ook wen tt. l'xtreelll op
wa,lTJoor er in somml!-\e~ezinnen totale
;1I1;\Tchielosbrak, Dus werd Or. Spock
zestig jaar later aangeklaagd door de-
zelfde generatie dIe hij zelf had helpen
0p\"(leJen.

Thc lost genera ti on
Er is ook \vd wat \-óór discipline te zeg-

gen. Sommige jongeren zoeken dit' disci-
pline zelfs op. Nit,t voor niets ontstaan
er jeugdbc\\.q:ingcn, variërend V:lIl de
p,Hlvinderij tot ell met de bendevor-
ming. Die j{'ugdbewegingen ontstonden
in Nedt'rland rond Je jaren '20 en had-
den duidelijk hun uitstraling op de lon-
geren.
Zo spreekt .I. van Hessen in het bock
Tussen crisis £'11 oorlog van 'een gi-
deonsbende een soon exclusive voor-
hm.d~' dIe ~Lm o;lk niet tt'n. onrechte
door de overigt: al of niet gt:organiseerdt:
jeugd als cen elite werd beschouwd'. liet
gaf je dus een kick als je erbij kwam. Er
lag natuurlijk wcll'Cn druk op de ieugd-
beweging. omdat die een vourbce1dfunc-
tie in de schoenen g{'scho\"en kreq:.
De jeugdbeweging ging zelf uniformen
dragen, ontwikkelde haar eigen rituelen
en liederen, geheimtaal en ideaal. De
jl'ugdbn.veging liet haar eigen geluid ho-
ren. r\f~elopen was ht.t mt't het n,lkau-
wen \.;1nwat de oudere generaties voor-
s(hre\"en. Van Hessen zag (Jvt'rigens
\"(loral de voordelen van de jeugdhewe-
ging Hl. l.yrisch gcwonlen mijmert hij
dan ook: 'Jeugdbewe~ing is het kr,lCht-
centrum, het leiderscorps van de jeugd,
straks van de maatschappij. Jeugd-
beweging ISdt' baromettT van het maat-
s(happelijk geweten. haar vernieuwende
bron, haar ~toothrigade, haar voor-
trOt'p. '
:\bar IU dc eerste wereldo(lrlu~ duikt
ook voor het eerst de term 'the lost genc-
ration' op, waarmee de teleurgestelde
jongeren wcrden aangeduid. Ze haJden
zich met enthousiasme uitgesproken
voor de oorlog. ,\!aar nu die was afgelo-
pen, keh'n ze terug op cen oorlog die
miljoenen doden had geelst.
1':a die oorlog kreeg de jeugdbeweging
steeJs meer vat op Je jeugd, maar met
de opkomst van de jt:ugdbeweging nam
ook hct anti-militarisme onder de jonge-
ren roe. Sterker JlO!-\; van de dit'nstweige-
raars tussen 1920 en 1940 kwam zeer
waarschijnlijk Jrie kwart uit de jeugdhe-
wegmg.
Tijdens de tweede werelJoorlog werden



de jcugdbondcn door de bezetter verbo-
den of met rust gelaten en hieven ande-
fcn zichzelf op. Omdat jongeren nog
niet zo zeker van zichzelf waren, kwa-
men 7.epas laar op gan~. Kortom. als het
menens is, heeft een longere nou een-
maal niet altijd een Hllwasscn houding
paraat. Het aandeel van de jeugdbewe-
ging in het verzet kwam dan ook pas in
de loop van 1943 op gang. Het verbod
op de padvindershonden leidde enoe
om ille,pal en in het geheim door te
gaan. Het AJC organiseerde al in een
vroeger stadium enige reddingsacties.
Dit onder andere vanwege haar joodse
leden.
Na de tweede wereldoorlog kan er niet
meer van een 'lost generation' gespro-
ken worden omdat de jeugd net als de
volwassenen wel degelijk de handen uit
de mouwen heeft gestoken en geholpen
heeft bij de wederopbouw, in plaats van
bij de pakken neer te gaan zitten.

Internaat
Behalve de jeugdbewegingen die min of
meer vanuit de jeugd zelf omstonden,
hestond er in de samenleving nog een
andere methode om jongeren strak op te
voeden, te disciplineren en evenmeel
klaar te stomen voor het leger: het imer-
naaf.
Wam hoe gek het ook klinkt, er was een
tijd dat het leger wel blij was met het be-
staan van die oorden omdat het imer-
naat gezien werd als een soort van voor-
opleiding voor een latere carrière in het
leger.
Zo wordt er in het boek Ueroepsf1or-
ming ;'1 ;lItcmaatsvemalld zelfs op ge-
wezen dat het internaat qua vorm veel
lijkt op de oude centra voor de vorming
van ridderknapen. Ook geldt de militai-
re academie als een klassiek voorbeeld
voor het internaat. De ontwikkeling van
het internaat begim al (lissen 1600 en
1800. Na 1800 maakt de kostschool-
opleiding van jonge mensen buitenshuis
plaats voor organisatievormen die zich
meer op het leger richten. De 1ge eeuw

vormt het hoogtepunt in de ontwikke-
ling van de internaatsopvoeding. In
\Vest-Europa gaat de voorkeur van de
gegoede burgerij en de betere standen
zelfs uit naar deze \vijze van opvoeden
van de jeugd. Ook in ons land stijgt het
aantal internaten en hun leerlingen.
In de 201' eeuw loopt het aantal interna-
ten weer in aantal terug. Daar zijn een
aamal redenen voor, zoals de verander-
de ()plei~ing van .de jon~eren. In plaa~s
van hen 10 eerste lllstantle voor te berei-
den op hUil maatschappelijke status, in
dit geval die van de elite, en pas in een
later stadium een verdere specialisatie in
te lassen, treedt de vervroegde beroeps-
opleiding meer ol? de voorgrond.
Bovendien wordt de Jeugd meer en meer
onafhankelijk. Er ontstond een duidelij-
ke tegenkracht tegen de afhankelijkheid,
beperking, discipline en onvrijheid, die
de kostschool aan de jongeren oplegde.
Hel internaat werd immers steeds vaker
gezien als een autoritair en ondemoaa-
tisch oord. Het internaat zou een gezon-
de volwassen wording in Je wel};staan en
de keuze in sociale contacten beperken.
Verder handhaafde het internaat verou-
derde normen en frustreerde hel Je per-
soonlij kheidsontplooiing.
Ook werd de beuekkelijke rust en af.
zondering van het internaat bedreigd
door de komst van radio, televisie en
transistortoestellen. AI die apparaten die
Je hcle dag op top\"Olume rock 'n' roll
uitbraakten, frusueerden de leiding
meer en meer.
Er werd een oplossing gevonden: men
vond voortaan dat het internaat geen

'opvoedingsmachine' kon zijn. De staf
en de leerlingen moesten maar aanvaar-
den dat cr verschillen waren. 'Zomin als
de kleurloze cadet een preferabel soort
cadet is, zomin is de lastpost een minder
acceptabele man, mits hil' enthousiasme
ophrengt', luidde het r echtige advies
van Luitenant-Generaa der Genie A.V.
van den Wall Bake. En Van I-lessen
voegde hier nog vergoelijkend aan toe:
'waar gezonde diversiteit en rivaliteit he-
staan is niets verloren, eerder veel ge-
wonnen.'

Vliegtuigen of tanks
Het lijkt erop dat wij tegenwoordig een
aardige balans hebben gevonden tussen
discipline en vrijheid . .\lede dankzij dr.
Spock heeft de jeugd nu ook zelf wat in
te brengen. Internaten zijn er alleen nog
voor moeilijk opvoedbare kinderen en
kostscholen vinden wij in Nederland
niet meer. Een negatief aspect van deze
grotere vrijheid is o.a. dat de pad vin-
dersgroepen wel steeds vaker plaats ma-
ken voor jeugdbendes.
Door onJer andere de privatisering,
nieuwe beroepen en het groter worden
van de wereld zijn de jongeren van van-
daag de dag steeds minder gemakkelijk
te bereiken. Het gevolg ddarvan is dat de
traditionele pijlers in de samenleving,
zoals de kerk, het gezin, de buurt en
eventuele collega's steeds minder in.
vloed hebhen op de levensstijl, de part-
nerkeuze en de vriendenkring van de
ltmgeren van vandaag. Ook het leger
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in het blad behandeld \vordcn de jeugd
aanspreken', vertelt Klop. Hij kan daar
nog aan toevoegen dat de jonge leden
vaak allemaal van dezelfde school af-
komstig zijn: 'Ze steken elkaar aan.'
Ook de Nationale Reserve houdt wer-
\'Îngsacties, 'en die leveren no~ de mees-
te nieuwe leden op. Toch zijn het cr nog
steeds weinig', meenr Klop. Hij stelt vast
dat het in toraal om ongeveer 150 jeugd-
leden gaat.

A'l()flk Helder

Conclusie
Het leger is afhankelijk van de jongeren
en lijkt zich dar ook te beseffen. Ook
lijkt het erop dat het leger wel dourheeft
dat de jungere de afgelupen 50 jaar sterk
is veranderd. Van een gedrild, gediscipli-
neerd en voor het leger klaargestoomd
wezen is anno 1998 niet veel meer over.
D, /"ongerr van nu is zelfbewust, heeft in
vee gevallen een kritische houding en
een grote hek. Het wereldje van de jon-
gen~ van vandaag bestaat niet meer al-
leen uit het braaf rondhossen in een pad-
vindersuniform en liedjes zingen rond
een kampvuurtje. Er zijn nog wel jeugd-
bewegingen. en nog steeds hehben deze
hewegingen hun eigen taal, rituelen en
hijeenkomsten. !\taar daarvoor moet je
tegenwoordig terecht in de dampende
veehallen waar jongeren massaal bij el-
kaar komen om te hakken en te zagen
op housemuziek. Of om te headbangen
en te slammen op pop-concerten en me-
tal-festivals. Andere jongeren zijn de he-
le dag druk in de weer met het scoren
van veel geld en materiële hezittingen.
Het leger ingaan is voor de jongere niet
meer een voor de hand liggende keuze.
De jongere kijkt nu eerst war het leger
hem of haar te bieden heeft, zeker nu de
dienstplicht is afgeschaft en het leger net
als ieder ander hedrijf moet concurreren
op de arheidsmarkt. Toch is het leger
ook vandaag de dag één van de grootste
werkgevers voor jongeren . .\laar liefst
50 procent van het leger hestaat uÎt jon-
geren, en je vindt ze dan ook in alle
soorten en maten binnen de kazerne-
poorten, van de gabher tot de studiepik.
.'.'logen jongeren willen of kan je ze nog
drillen? Het lijkt erop dat de jeugd in
1998 dat al voor zichzelf heeft uitge-
maakt. Je kan de jongere nog wel dril-
len, maar dan moet hij of zij het zelf ook
willen.

2.

.1.

-::= ..:::---
5,

~'tWOR'VT 4.
HIEl<, VOOR- JE

4EDActiT !'I

~IKSTE M4Af!.EN .'.'/ 3.
poE NOU MAAR qEWocrJ

WA'" Jë crEZE!:;!>
WORDT.'

./'1)'/' ;;..........",iil\
..., ....~A ROfv1".:.:'. . .

mC&%

MAAl( ......

o

moet met sTeeds met'f nicU\vc beroepen
en functies gaan concurreren.
Hoe vindt hd leger dan tegenwoordig
zijn nieuwe recruten? De meeSTe mensen
kennen de reclames wel, maar nnk de
vereniging "Ons Le!?er' draagt een steen-
tje bij. Zo brengt zil elke maand her blad
ARMEX uit. Zo publiceerde het blad al
tien laaT geleden, in het maandelijkse ru-
briekje 'In gesprek met', pesprekken mt'T
o.a. drie jonge leden dIe hoopten een
plaatsje tc verwerven in het le~er. Nu,
tien ja:u later, zijn van die drie cr twee
nog steeds lid. Peter Klop van het secre-
taria:u van 'Ons Leger' anrwoordde ver-
der op de \'faag of ze er nog steeds

jellgdleden bijkrijgen: 'We krijgen nog
steeds nieuwe jeugd leden maar of ze lid
hlijven, dar schommelt wat, het hangt
ervan af of ze volwaardig lid willen wor-
den of niet. Ze moeten dan namelijk
dubbele contributie gaan betalen waar-
door ze nog wel eens willen afhaken.'
Hoe komen ze dan aan die nieuwe le-
den? '\'X'e gaan maandelijks naar de
scholen en bieden de jeugd dan 2 acties
plus hrt blad aan, dat slaat kennelijk
eventjes aan en dat hangt dan vooral af
van wat er op de voorplaat staat. Staan
er op die voorplaat tanks of vliegtuigen
dan is er meer belangstelling. Het hangt
er dus ook vanaf of de onderwerpen die
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het andere album. Zijn strips en teke-
ningen verschijnen in tal van kramen
en tijdschriften (o.a. Vrij Nederland,
NRC Handelsblad en het muziek tijd-
schrift Oor). Toch gaan niet alle lezers
van deze bladen plat voor zijn humor.
Gcwige bijvoorbeeld de ingezonden
brieven die soms in het NRC
Handelsblad verschijnen zijn er ook
velen die weinig met het werk van deze
"virtuoos van de zwarte humor" op
hebben.
Zijn talrijke fans zullen evenwel ieder
nieuw bock mct gejuich begroeten. Dat
zal Zeker ook het geval zijn voor zijn
bock Kamicl Kafka's nog niet vcrzamel-
de werk. Deze keer geen tekenwerk
maar een hundeling columns, bizarre
moppen, melighedcn, omsporende ge-
dichten, toneelstukjes, dialogen en
quasi-diepzinnigheden. Dit alles ingeleid
door niemand minder dan Prof. Dr. Ir.
P.Akkern1<1ns, alias Kees van Kooren.
Aan clichês geen gebrek, schrijft deze in
zijn voorwoord: "Warm is het hier",
"Scheve toren staat daar" en "Leuke
vrouw heeft die meneer" : gedachten die
elke seconde tot in iedere uithoek van
onze aarde gedacht worden. Gedachte
maar niet bedachte gedachten! Wie be-
denkt er nog wel eens iets uit het niets en
ins Blaue hineÎn?"
Het antwoord is in ieder geval
Kamagurka, daar getuigt dit boek van.
Enkele voorbeelden,

StJrookje:
Er was eens een man die op sterven lag.
En hij leefde nog lang en gelukkig,

TOlleelstuk:
~tan, onderaan de keldertrap: Misère!
Er staat water in de kelder!
Vrouw, bovenaan de trap: Veel?
Man: Twee bakken Spa Rood en een
fles Vitte!!

Kama urka
De Vlaamse tekenaar van strips en car-
toons Luc Zeebroek, beter bekend on-
der het pseudoniem Kamagurka (in
België Kama), produceert al jarenlang,
in een onnavolgbaar tempo, het ene na

hoorde gebruiken. Om het woord een
enigszins magische klank te geven voeg-
de hij er een extra m en een h aan toe.
Her aardige aan het werk van deze
Gummbah is de tegenstrijdigheid tussen
zijn ~ctekende absurde situaties en wan-
staltige personages enerzijds en de dood-
gewone, uit het dagelijks leven gegrepen
teksten anderzijds. In "Hoe Eddie in
balhe7.Ît kwam" springt een grote, naak-
te vrouw woest op en schreeuwt tegen
haar echtgenoot, een klein kereltie ;
"'\'('at is er in godsnaam zo moeilijk aan
het vernederen van je eigen vrouw?!!"
Ander voorbeeld. Een man zit aan het
bed van een nau\\'e1ijks toonbare patiënr
waarvan alleen het hoofd hoven de de-
kens uitsteekt en zegt tegen hem : "Ach
jongen, in een volgend leven lach je hier-
om!"
Voor wie zich aangetrokken voelt tot
deze maffe humor is ook deze derde
bundel van Gummbah beslist ecn aanra-
der.
Gummbah : Hoc Eddie in balbezit
kwam. De Harmonie, Amsterdaml
karus, Antwerpen. 1997. t 12 blz.
119,90.

Het is met humor hetzelfde als met
smaak: daar valt niet over te twisten. Van
ccn grap. mop of cartoon komt de één niet lIi:

meer bij en vertrekt een ander geen spier. Het ~
lezen en vooral het bekijken van deze pagina's zal aan
de één welbesteed zijn en voor de ander ecn gegronde
reden snel te stoppen cn vlot door te bladeren naar een
interessanter onderwerp.

Gummbah

Ook her afgelopen jaar rolde het ene na
het andere boek weer van de persen. Bij
deze grote hoeveelheid nieuwe uiTgaven
ook een aantal boeken van meer of min-
der bekende tekenaars. Zo verscheen er
een derde bundel mer rekenwerk van
Gummbah, een verzameling invallen en
gedachten van Kamagurka, een eerste
bundel van het trio Reid, Gclcijnse en
Van Tol en een dikke verzameling ZOt-

gelijke grappen van de meest productie-
ve tekenaar/schrijver van Nederland,
Peter van StraalCn.
Zoals onlangs al vermeld in een n:dac-
tioneel commentaar; Beelden spreken
soms sterker dan taal, reden voor de re-
dactie om in deze Ego uitgebreid stil te
staan bij de beeldentaal.

Van de o.a. van de Volkskrant, Humo
en Nieuwe Revue bekende cartoonist
Gummbah ~.erscheen een meuwe
bundel. Titel: ••Hoc Eddie in balbezil
kwam", Vaak \vordt deze rekenaar -
vanwege zijn stijl Joch meer nog door
"I.n z\varte humor- vergeleken met de
V aming Kamagurka. Toch is hij afkom-
srig van eigen bodem en luistert hij naar
de ocr-Hollandse naam Gertjan van
Leeuwen. De tekenaar "pikre" het pseu-
doniem Gummhah van de bekende
rockzanger Iggy Pop toen hij deze het
woord "'gum ba " (zoiets als klootzak)
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Doordenker UIt het korte verhaal
"Plastisch gespruken" :
De meeste mensen die beweren dat ze
heel weini~ belang hechten aan hun
uiterlijk, kunnen dit beter up de radio
verkondigen dan op de televisie.
Bij ht:t lt:zen van deze teksten zie je als
het ware de tekenin~en van Kamagurka
op je netvlies verschijnen,
Kamagurka : Kamiel Kafka's nog niet
verzamelde werk. Icarus, Antwerpen/De
Harmonie, Amsterdam. 1997. 96 blz.
f 19,90.

Fokke en Snkke
De eenden rokke en Sukke zijn de gete-
kt:nde helden van het drietal Reid,
Gelt:ijme en Van Tol en nu gebundeld
uitgekomen als Fokke en Sukke hebben
altijd wat. Erg op\"allend tekenwerk is
het niet. Toch zijn ze voor het merendeel
wel grappig. Dat komt door de combi-
natie tekening en teksl.
In de prent "rokke en Sukke zijn nooit
te beroerd om in te vallen" lezen ze, ge-
zeten in de koninklijke 7.etel,de troonre-
de voot. Vraagt Fokkc: "Kun jij dit
lezen?" Aarzelende rranie van 5ukke:
':..bondgenoten .. ,ufnee: ,..Iandgenoten".
In "Fokke en Sukke geven interieurtips"
staan de maatjes achter een tafel met
boeken en zegt rokkc: " .., en terwijl uw
man de kast in elkaar 7.et, legt u de hoe-
ken vast op kleur". \X'ailTSukke nug de
volgende suggestie aan toevoegt: "Ikzelf
leg de blauwe altijd graag in het mid-
den". Zo zijn cr nog talloze gt:slaagde
grappen waarvan er elders op deze pagi-
na enkele te zien zijn.
Dat ik niet de enige hen die gecharmeerd
is van deze vorm van humor blijkt wel
uit het feit dat de tekeningen eerder zijn
gepuhliceerd in o.a. het Amsterdamsch
Studenten \'{'eekblad Propria Cures, de
Utrechtse uitgaanskrant TOU, het strip-
blad Incognito en het maandblad van
het Gt'Ilootschap Onze Taal.
Ronaid Giphart voorzag deze hundeling
cartoons van een inleiding en tracht
d.larin letterlijk de lezers ervan te over-
tuigen daar mee zo snel mogelijk re stop-
pen en op zoek te gaan naar de gags van
zijn ~abbers Fokke en Sukke,
Reid, Gcleijnse en Van Tol : Fokke en
Sukke hebben altijd wat. De Harmonie,
Amsterdam. 1997.96 blz. f 17,90.
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Peter van Straaten
Voor verlamelaars van het werk van
Peter van Straaten is zijn productie nau-
welijks bij te houden. Zo'n kleine hon-
derd titels met strips, tekeningen en pro-
za \"erschenen inmiddels van zijn hand.
Alleen het afgelupen jaar al kwamen er
vier hij: een set ansichtkaarten (EGO,
april 1997). de traditionele "Perer's
Zeurka!ender 1998" (EGO, november
1997), de prachtige catalogus bij de im.
posante overzichtsexpositie van zijn
werk in Hergen op Zoom (helaas af~elo-
pen) en Het da~elijks leHn in duizend-
en-een tekeningen.
Bij dit laatste boek wil ik even stilstaan.
Peter van Straaten illustreert hoeken van
anderen, tekende strips (Vader en Zoon)
en schrijft iedere week een aflevering
van een ft:uillewn (Agnes) en tekent een
politieke prent voor Vrij Nederland.
Sinds 197.3 ("~1oeder ik ben niet geluk-
kig") verschijnen er ook nog van hem,
met de regelmaat van de klok, albums
met zogenoemde wrgelijke grappen.
Een gellTewaarin hij tot grote hoogte is
gestegen. Het stramien van deze schrij-

ncnde grappen is sinds zijn eerste bundel
nagenoeg hetzelfde gebleven : snelle
schetsen met daaronde een tekst die te-
zamen em eenheid yormen en bij de kij-
kcrlle~,erde nodige gedachten en emoties
oproepen.
Een voorbeeld. Een echtpaar, waarvan
de man een kaal hoofd heeft, bezoekt
een man, aan allerlei apparatuur lig-
gt'nd, in een ziekenhuis. Zegt de vrouw
tegen de patiënt: "Jij hebt tenminste al
je haar nog".
Peter \'an Straafen heeft een geweldige
antenne voor gemeenplaatsen, siruatit:s
en uirdrukkîngt:n waarachter hele werel.
den schuil gaan.
Je moet dit hoek natuurlijk niet ter hand
nemen om het even in één ruk uit te le-
zen/kijken. ,\bar met een gezonde dose-
rÎng van tien per dag (naast dt: dagelijkse
kalenderprent) moet het zelfs voor de
somberste geest mogelijk zijn op een re-
delijke wijze de lente te halen,
Peter van Straaten: Het dagelijks leven
in duizend-eu-cen tekeningen. De Har-
monie, Amsterdam, 2S0 blz. f 34,90.

Wim Heij
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van Nino Rota. Woody Allen legde de
macht van de radio in zijn prille jaren
neer in de even vermakelijke als hisro-
risçh interessante Radio Days, waarin
de ene hilarische jeu~dherinnering de
andere opvolgt. In This Boys Lifc,
jeugdherineringen van de Amerikaanse
schrijver Tobias Wolff aan zijn tirannie-
ke stiefvader, is de huidige ster
Leonardo Di Caprio voor het eerst te
zien, met een prachtige Robert DeNiro
als zijn tegenspeler.

Jeugdherinneringen
Andere beklagenswaardige kinderen
spelen de hoofdrol in het schitterend
vormgegeven, gedeeltelijk autobiografi-
sche epos Fanny en Alexander van
Ingmar Bergman. Na de dood van hun
vader hertrouwt de moeder van de
lQ-jarige Alexander en zijn jongere zusje
met een strenge dominee, die hun tot
Jan toe gelukkige jeugd opeens met
zijn sçhrikhewind verandert in een
nachtmerrie. En wie Ladro di Bambini
heeft gezien, vergeet ook die twee
kinderen niet meer, die door een goed-
willende politieman op sleeptouw
worden genomen maar uiteindeliik
volkomen buiten hun so.:huld diep in de
problemen raken. Van kort na Je oorlog
dateert die andere beroemde Italiaanse
film, Ladri Di Bicidcue, een al even
puntgaaf stuk neo-realisme over een
vader die samen met zijn zoontje een
fiets steelt omdat hij die voor een arm-
zalig baantje nodig heeft. Een van de
klassieker~ uit de filmseschiedenis! In
diezelfde stijl werd ClIlema Paradiso
ook gemaakt, zij het een halve eeuw
later. In deze hartveroverende film haalt
een filmregisseur herinneringen op aan
zijn jeugd, toen hij als vijfjarig kind
mocht helpen in de cabine van de plaat-
selijke film-operateur. Ook Fellini legde
ieugdherinneringen vast, in Amarcord.
Daarin speelt hij vooral met adembene-
mend mooie beelden, die lang blijven
hangen, evenals de schitterende muziek

Zij debureerde met de film als regisseu-
se. Naar mijn oordeel kreeg ze veel te
weinig aa.ndacht bij het g!.ore p~bliek,
want het IS een zeer aangrijpend docu-
ment humain' waarhij Foster het boven-
dien heeft aangedurfd om voor de cru-
ciale rol van het iongerje nu ems niet een
reclameplaat je te nemen, maar een kind
dat bijna lelijk te noen1l'n i~. Juist dat
maakt hem nog aandoenlijker dan hij,
met zijn oude-mannetjes H'rstand in dat
kinderlijfje, al is.

Iedereen weet dankzij c moderne psy-
chologie langzamerhand hoc belangrijk Je
jeugdjaren zijn voor de verdere ontwikkeling van
een mens. Toch beweren schrijvers vaak dat ccn
moeilijke jeugd ecn goudmijn is, en vecl van die goud-
ml]nen zijn "eer verfilmd. Illustere figuren uit de wereld van
de film hebben ook vaak zeer onthullende uitspraken gedaan over
hun eigen jonge jaren. Zo vertelde Anthony Quinn dat hij voor zijn
tiende jaar nog nooit ccn normaal toilet had gezien, en dat hij tot zijn
twintigste jaar permanent honger had geleden. Ook Cliot Eastwood herin-
nert zich dat hij met vader, moeder en zmjc jarenlang rondreisde op zoek
naaf baantjes, en dat het, tijdens de crisisjaren, niet ongewoon \vas als men-
sen in kippenhokken woonden, Tom Hanks, wiens vader en moeder allebei
ettelijke malen hertrouwden, weet nog dat hij dric moeders, l'ijf basisscho-
len en tien Imhen had persictc" voor zijn tiende verjaardag, Liza J\1inelli
heeft echter fantastische herinneringen aan haar jeugd, min of meer binnen
de murcn van de MGM-studio waar zowel haar moedcr Judy Garland als
haar vadcr Vincente Minelli werkten, Ik mocbt altijd op lJet toncel spelen,
en ik heb affe grote dansers van diefJtbij meegemaakt: Fred Astaire, Gene
Keffyen vauzel[spreketzd mijlr eigcfl moeder...

Bijzonder kind
Een andere kinderrol die me altijd zal
bijblijven is die van Adam Hann-Byrd,
die in Liule Man Tate de hoogbegaafde
maar depressieve zoon van ongehuwde
moeder Jodie Fo~ter speelde. Foster was
zelf vanaf haar derde jaar actrice, en
wist dus precies hoe het was om als
wonderkind door het le\'en te moeten.

Kindersterren
Natuurlijk spelen kinderen ook belang-
riike rollen in een groot deel van de films
die er in Hollywood worden gemaakt.
Sommige van de jeugdige acteurs en ac-
triçes doen het zo goed, dat ze met hun
eerste rol al de volwassenen naar de
kroon steken. Zo was Tamrn O'Neal
met haar tien jaar de jongste die ooit een
Oscar won: in 1973, voor haar rol als
kind van een malafide verkoper vao en-
cyclopedieën (een rol van haar eigen
paps Ryan O'l'.'eal) in Paper Moon. Drie
laar geleden won Anna Paquin, die toen
twaalf was, een OKar voor haar rol als
de dochter van de Joofstomme Holly
Hunter in de bejubelde produktie Thc
Piano. Paquin was onlangs weer te zien
in de betoverende film FI}' Away Home,
en ze blijkt zich te ontwikkelen tot een
kalme tiener die de vroege roem goed
weet te hameren. Arme ~tacauley
Culkin is het heel anders vergaan: de
jongen die een paar jaar feleJen enorm
populair was door zijn ro als het 'verge-
ten' kind in de hit Home Alone, wordt
opeens aan alle kamen uitgespuugd nu
hij een bleke, slungelige puber is gewor-
den.
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Ouders en opvoeders
Voor What's Earing Gilhen Grapc, de
tweede rol van Je wen nog piepjonge
DiCaprio, kreeg hij een Oscar-nomina-
tic. Hij speelt het jongere, autistische
broertje van Johnny Depp die een veel te
zwaar leven heeft, doordat hij de kost
moet verdienen voor het hele gezin, dat
verder nog bestaat uit zijn vijfhonderd
pond zware moeder en 7.ijn twee jongere
wsters. Johnny Depp als Gilbert is
mooi, maar Lea steelt dl' show!
In Steel Magnolia's staan een moeder en
haar zieke dochter centraal. De do<:hter
trouwt, en weet dat ze vanwege haar
nierziekte t;;ccn kinderen m,lg krijgen.
:\laar ze WIl zo graag een b,lby, dat ze
het risico toch neemt. Het gevolg is dat
haar nieren her begeven. Ze overleeft het
uiteindelijk niet. Een heerlijke draak met
prachtige rollen van 5atly Field als de
moeder, en de nog beginnende Julia
Roberts als de dochter die zelf zo graag
moeder wil lijn, Ook lekker melo is
Clara's Hean, waarin Whoopi
Goldberg als een trotse, zwane keizerin
het huishouden komt doen voor een
echtpaar dat van elkaar aan het ver-
vreemden is door de dood van hun ba-
br. Het zoontje des huizes hecht zich
vanzelf gretig aan de zelfbewuste nieuw-
komer, en ontdekt op een bepaald ogen-
blik dat Clara zelf ook ('('n drama met
haar eigen kind heeft meegemaakt. In
Lorem.o's Oil krijgen Nick Nolte en
Susan Sarandon te horen dat hun zoon-
tje Lorenzo aan een zeldzame ziekte
lijdt. Ze rusten niet voor ze een geleerde
hebben gevonden die bereid IS te werken
aan een gcneesmiddel. Vooral het acte-
ren van het mooie jongetje maakt deze
film tot een memorabel drama .. \looie
:\1e1 Gibson speelt in de actiefilm
Ransom een stet'nrijke vader wiens
7.00ntje op een dag wordt ontvoerd.
Aanvankelijk laat hij de politie het werk
doen, maar na een poosje ncemt hij zelf
het heft in handen met een zeer riskante
en gewaagde zet. I.oopt natuurlijk goed
af, maar tot die tijd een en al spanning!
Eveneens uit Amerika kwam recentelijk
Liar, Liar waarin een vader, om her ver-
trouwen van zijn zoontje terug te Win-
nen, besluit om een etmaal niet te liegen.
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Geen eenvoudige opgave, want hij ver-
dient zijn brood als gewiekste advocaat.
Vuornamelijk bedoeld als slapstick,
maar Jim Curey kre('g de kans om eens
te laten zien dat hij hij al z'n bt'kkentrek-
kerij ook best overtuigend cen liefheb-
hende vader kan spelen,

Tranen met tuiten
In Slingblade, een van de grote successen
van vorig jacu, komt een man na el.'n
kwart eeuw uit de gevangellis. Hij Ont-
moet een kleine Jongen, en ontdekt al
snel dat het kind te lijden heeft van l.'cn
zeer hardhandige stiefvader. Die silUatie
kent hij maar al te goed uit zijn eigen
jeugd. De film ill.lakte in êên klap een
stcr van scenarist Billv Uoh Thorntoll,
die ook de hoofdrol sp~'elde.
Tranen met lUitm zijn t'r ook gehuild hij
de schitterende film 1.adybird, Ladybird
van de Urit Keil 1.oach, waarin een moe-
der uit de ouderlijke macht wordt ont-
zet. !\let een niell\ve vriend krijgt ze nog
drie kll1deren, die haar (10k allemaal
\vorJen afgenomen. Vooral de rol van
de lOt dan toe onhekende Chrissy Rock
gaat door merg en bet'n. Ze kreeg er dan
ook een Palm voor in Cannes, evenals
Brenda Ulethyn voor haar hoofdrol in
die andere ijzersterke Britse tearjerker,
Secrets and Lies waarmee .\.like Ixigh
vorig jaar hoog scoorde. Blethyn speelt
een moeder die na jaren lllet haar inmid-
dels volwassen dochter wordt gecon-
fronteerd, die Ie na de geboorte heeft af-
gesman voor adoptie. Echtscheidingen
waar kinderen bij betrokken I-ijn, lève.
ren natuurlijk ook stof voor honderden
lekkere huilfilms. :'\eem Shoot The
1\1oon, een van mijn persoonlijke favo-
rieten. De echtscheiding van schrijver
Albert Finney en zijn dromerige vrouw
Diane Keaton wordt gadegeslagen door
hun vier dochterries, van wie vooral de
oudste zich de situatie erg aantrekt. Een
en al drama en emotie, maar wat een ni-
veau! Veel beroemder echter werd
Kramer Versus Kramer, waarin Dustin
Hoffman en .\Ieryl Stre<'p touwtrekken
om de liefde van hun zoontje, wanneer
ze uit elkaar gaan. \Vat zullen er bij die
film veel tr,men ZIjn gt'plengd door alle-

maal mensen die er iets 111 herkenden!
Snotreren was ht,t ook bij When A Man
Loves A Woman, waarin de doorg;l;lI1s
vrolijke .\leg Ryan cell jonge moeder
speelt die het voor de buitenwereld hele-
maal gemaakt heeft met haar knappe
man, haar baan en haar !\vee kleine
nlt'isjes, maar die in het geniep stevig
aan de drank hlijkt te zijn! Vooral het
ernstige nudste kind heeft veel te stellen
met mams! Ryan speeh verrassend goed
en overtuigend. Toch zIen haar miljoe-
nen fans haar liever in een film als
Sleeplcss in Seatlie, waarin ze een ro-
mantische redactrice van een tijdschrift
speelt, die roevallig op de radio een jon-
getje hoort dat een nieuwe vrouw zoekt
voor zijn treurendc vader, die sinds een
j.lar weduwn,lar is. 't Werd eell van de
grootste successen van 1993, niet in de
laatste plaats doordat de comhinatie van
de lieve .\teg Ryan met de al even SVIll-
pathit'ke Tom Hanks zo goed bleek te
werken, en door de verbluffend goede
en vooral geestige rol van het jochie. Uit
Japan kwam vorig jaar de oogstrelende
documentaire Village Of Dreams, waar-
in de jeugd van een succesvolle, tekenen-
de tweeling werd nagespeeld. En 0, wat
was iedercl.'n vorig jaar vertederd lOen
de Tsje<:hische film Kolya de Oscar voor
beste buitenlandse film won. De vijfjari-
ge jongen die de titelrol speelde in deze
tragi-komedie over el.'n oudere vrijgezel
die voor geld een huwelijk sluit en op.
tTnS wordt opgezadeld JIlet een Russisch
stiefzoontje, was lelf meegekomen om
de prijs in olllvangst te nemen.

Nederlandse films
Van eigen bodem tenslotte twee mooie
kinderrollen. In Ciske De Rat maakte de
toen 12-jarige Danny de ,\hnk lijn op-
wachting als het kleine schoffie dat door
zijn moeder 10 afschuwelijke wordt be-
handeld, dat hij haar uiteindelijk ver-
moordt! De film zat goed Jll elkaar,
maar eIgenlijk \vas Danny veel te leuk en
vooral veel te 'modern' en te goed door-
voed om echt te kunnen overtuigen. De
\"Crsie uit 1955, met de magere, armoe-
dige Dick van de Velde als Ciskc, maakt
een veel diepere indruk. Danny de
.\tunk is intussen uitgegroeid rot een
Hl!wassen zanger/acteur. Voor mooie
jongensrollen ht'hhen we nu, althans
nug heel even, Olivicr Tuinier, al is die
inmiddels ook al aan het puberen . .\1aar
zijn schitterende rol in De Kleine Blonde
Dood, waarin hij het zoontje van een
jonge schrijver speelt, Jat uiteindelijk
aan een hersentumor overlijdt (naar een
autohiografische roman van Boudewijn
Buch) staat gelukkig voor altijd op cellu-
loid, De kleine Tuinier hleek zelfs in
staat om Antonie Kamerling die soms
nit,t veel raad wistlllet zijn rol van jonge
vader, te inspireren tot een serie hartver-
scheurende scènes ...

U begrijpt dat ook voor dit verhaal weer
geldt; tien titels noemen is er duizend
weglaten . .\1aak uw keus, kies uw genre,
en geniet. \ValH al \\'ordt elke film in
principe \'oor de bioscoop gemaakt, de
video is eell heel acceptahel alternatief.

Leo I'<lll Opuelalld



VROUWENCONFERENTIE

Op 3 april is er vanaf tien uur in het Coornherthuis
een conferentie voor vrouwen.

Onderwerp:

ARBEID - ZORG - CARRIÈRE

's Ochtends discussie over deze thema's in subgroepen, met o.a. personeelsfuncrionariscen.

's :\liddags zijn de vier directeuren personeel van de landmacht, de luchtmacht, de marine en de
marcchauscc uitgenodigd. Zij komen venellen hoe zij uitvoering geven aan de laatst besloten
maatregelen die door de tweede Kamer aan Defensie is opgedragen. De bedoeling hiervan is dat er
daardoor meer vrouwen bij Defensie komen werken en ook langer blijven werken.

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN:
gij het Coornhenhuis, tel: 030-6914060: ;'vIw. L. Spit, ,\tw, K. Joachim
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0499-5711143
O,)0-293ïH08
0317-410205
0418-67.1703
00-4947617.1578
O,H.6234907
00-49-24.'45995
020-6323785
0521.343384
024-3229069
0.'18-591675
0IO-4.'11i2192
00-4942llI844:;
0:;11-472J85
0118-629g44

0.)0-6914060
OJO-6914060
U30-6914{)60of 6920906 (Ego)
030.6914060

HlKlfdkrijgsmachl-
raad'man
I'lv. HKR~I

Coomherlhui,
(ra.ldsman)
(raadsvrouw)
(raadwrouw)
(raadsvrouw)

]. P. Uoostl de Vrie,
].]. (Joan) "lerens
K. (Kla,ien) "an BranJwijk-Wilrjer

]. Uan} den lloer
K. (Karen) Joachim
I.P. {lrma)Jacoh,
'\.CF.. (Anita) Wiu<"11

030-69144.16
O.~0-6914436

faxnummer: 0.10-6918998
faxnummrr: 030-6918998

026-.1519188
026-3629745
"ia bureau lIKR:"l

0321.3189.14
020.49tl4g24
03.)-4557722
0.143-454645
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