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HET MOREEL DER
TROEPEN

Met wat ••..oor doel de huidige BBT'er ook bij het leger is gegaan, het
uiteindelijke doel ••..an de krijgsmacht is het le••..eren van gevechtskracht.
Defensie hanteert hiervoor de formule: gevechtskracht = materieel x
personeel x training x moraal. Opvallend is dat er geen '+' maar een 'x'
tussen de samenstellende delen staat; dit is om duidelijk te maken dat
wanneer een ••..an de delen zwak is, de totale slagkracht eveneens zwak
is. Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel.

Hue is het gesteld met het moreel van de Nederlandse militair? \Ve
kunnen constateren dat het onder druk is komen te staan, De oorzaken
zijn wel bekend:

de nieuwe taakstelling (crisisbeheersing in het buitenland) valt niet
bij iedere militair e••..en gued. Je huort geluiden als: "Ik ga mijn leven
niet riskeren om in Verweggistan een stelletje struikrovers uit elkaar
te houden!";
de inkrimping van het leger maakt veel mensen onzeker over hun
positie en toekomst;
'voor vclen betekent het nieuwe personeelsheleid, waarin ieder voor
zich verantwoordelijk is voor eigen loopbaan, geen vooruitgang;
de wijze waarop Defensie omgaat met personeel in zake de affaire
Hermens (bevelsweigering), su~ereert dat het stadium van 'bevel is
bevel' maar niet wil voorbijgaan.

I\-1etal deze ontwikkelingen zal menig militair concluderen dat hij
maar één probleem heeft: dat hij geen andere baan heeft.

In deze context legt dan plots de Chef Defensie Staf, generaal van der
Vlis, zijn functie neer. Waarom:; "omdat het 'paarse' regeerakkoord
(... l gelet op de omvang van de bezuinigingen naar zijn mening onvol-
doende waarborgen biedt voor een verantwoorde voortzetting van de
uitvoering van de Prioriteitennota", M.a,w" omdat nieuwe bezuinigin-
gen in zijn ogen ontoelaatbaar zijn, Zijn vertrek is een helder signaal
aan de politiek: Pas op, want het leger pikt het niet langer. Hij lijkt
hiermee de belangen van de krijgsmacht te behartigen en bovendien de
militair, die nieuwe bezuinigingen kan missen als kiespijn, een hart on-
der de riem te steken.
I\-laar is dit werkelijk zo? Van de Vlis heeft hetzelfde probleem als iede-
re andere militair: een vergaand bezuinigingsbeleid, Echter, een chef
defensiestaf 'legt zijn functie neer'; de doorsnee militair daarentegen
'neemt ooslag en komt in de bijstand', Het zou dus kunnen zijn dat het
voortijdig wrtrek van Necrlands hoogste militair geen positief, maar
juist een negatief effect heeft op het moreel van de troepen. Want,
slechts een enkele topfunctionaris kan het zieh veroorloven vrijwillig
op te stappen, terwijl het lager kader zich genoodzaakt voelt te blijven
en de klappen op te vangen.

Redactie



GEEN SECONDE SPIJT
Een terugblik op zes maanden werk bij
UNPROFOR
Op 28 september 1992 werd Adjudant Jos Swrk uit Elburg uitgezonden
naaT het voormalige Jocgoslavië. Zes maanden later op 29 maart 1993
kwam Jas terug in Nederland. Een half jaar lang werkte hij als voorlichter
voor het Nederlandse deel van de Unitcd Nations Protecting Force
(Unprofor). Via een weekblad informeerde hij de Nederlandse militairen en
hun achterban over hel wcl en wec. Inmiddels anderhalf jaar later heeft
EGO-redacteur Jan den Boer een gesprek mctJos.

deeld en dat was op papier drie weken,
in de praktijk twee weken en van die
twee weken heb ik het gevoel gehad dat
ik er één van thuis had kunnen zitten.
Kijk, ik kan niet boos worden op een
sergeant die probeert te verrellen hoe ik
mijn thi vast moet hOllden, maar echt
effectief vind ik <lat nier. En ik vind het
\vaardeloos als ik daar 's morgens om
acht uur op appèl sta en de klasse-com-
mandant roept: "Ga maar naar de kan-
tine want de eerste twee uur heb ik geen
programma voor jullie." Nog ved erger
vond ik het toen er een dag \verd georga-
niseerd voor de thuishlijvers, de fami-
lies, en de meest elementaire dingen er
nit,( waren zoals h.\'. een fatsoenlijke
uitnodiging. Ze wisten exact hoeveel
man er moesten komen, maar er waren
niet genoeg hoekjes voor de thuisfron-
ters etc. Die dingen hebben mij ver-
schrikkelijk gestoord. En de manier
waarop ZIJ daar vertellen hoe JIJ af-
scheid moet nemen, waar zijn \ve dan
toch mee bezig? :\1ag ik dat alsjeblieft
7.elf uitmaken. "Het verbindingsoplei-
dingscentfum kan dit gewoon niet aan",
is een opmèrking die ook regelmatig te
horen was, Zè waren er nice op ingericht.
Alleen heb ik als individu daar totaal
geen boodschap aan. Ik b.lalde gewoon.
Daar wordt tegen je gezegd dat het niet
de bedoeling is uat je VTOUW en kinderen
erbij zijn als er ve[[rokken wordt. Dan
denk ik jeetje, waarom mag mijn VTOUW

mij niet wegbrengen? \'liaMom mag ze
daar niet kijken tot de bus weg rijdt?
Dar is dan kennelijk bcdodd voor mt'n-
sen die dar emotioneel niet aankunnen.
Wij vangen dar op onze eigen manier
op. Ik vind dat ik een eigen keuze dien te
hebben. Uiteindelijk is dat allemaal op-
gelost doordat mijn collega-vrienden me
hebben weggebracht.

Wat voor sfecr trof ;1.' aan in d,' bus op
weg naar Schiphol?
Ietwat gelaten. Daarbij komt dar het
voor het eerst was dat ik in een vliegtuig
7.0Uzitten . .\Iijn ervaringen gingen niet
verder dan een heli. Ik W3Sdan ook wat
blij dat de hus meteen doorging naar het
vliegtuig, omdat ik gewoon niet wist hoe
Schiphol werkte. Ik heh mischien in de
loop van mijn leven wat eelt op mijn ziel
gekregen, en ik bind me dan ook niet zo
snel emotioneel aan wat cr om me ht'Cn
gt'beurt. In Ede praten ze dan over bud-
dy's, ze vertelden zelfs, op die dag voor
hèt thuisfront, dat de dames die achter-
bleven het beste een buddv. konden zoe-
ken hij een lotgenoot . .'.Iijn vrouw vond
d.u lachwekkend. Ik heb ook geroepen:
"Hoezo een buddv?" Ik had ook in
Zagreb geen budd)' nodig. We waren
weliswaar mer één club afgereisd. maar
d.lar zaten ook jongens bij voor
S,lrajevo. Dat buddy-systeem werkt zo
niet. Op het moment dat je hij elkaar
komt heb je anderhalve dag en dan ga je
weer uit elkaar. Dus je lOU wel goed gek
zijn als je je al in de opleiding aan ie-
mand bindt, zonder ook maar een enke-
le garantie dar je ook die zes maanden
samen op gaar rrekken. Bovendien, mijn
vrouw heeft een baan, de kinderen zijn
groot en ze heeft helemaal geen hehoefte
aan een buddy.

ma3r gewoon laten kOl1wn. Er zar nog
een zomervak3ntie tussen en ik heb ge-
roepen: "i\a de zomervakantie ga ik me
daar pas over opwinden." En toen ging
de tijd opeens vlug.

HOIl ;e er op een of andere wi;ze reke-
ning mee dat ;e d,wr wat (werkomt? Het
is toch oorloKsgehied.
Nee, daar heb ik geen seconde aan ge-
dacht. Ik wist dat ik naar Zagreb zou
gaan, en dat ik ook de seeroren in zou
gaan. Ik denk wel dat een van de facto-
ren was d.u de situatie toen anders was
dan nu. Alleen al in Zaweb was er daar-
na meer oppositie, je hoort nu van de-
monstraties voor de kazerneponrt van
het VN-hoofdkwartier, enz. Daar was
toen helcJnaal J;een sprake van.
:slogmaals, ik heb d,lar geen seconde bij
stil gestaan. Je bent een half jaar van
huis. Ik denk dat ik cr gewoon niet zo
erg veel gevaar in heb gezien.

Hebj.c /log een speciale opleidi/lR ge-
L'olg op hct C. V. v. of ben ;e rechtst-
reeks geplaatst?
Het C.V.V. bestond toen nog niet. We
werden opgeleid in Ede omd3t het toell
alleen nog maar de Verbindingen betrof
wat daar zar. Da3r werd ik ook bij inge-

Jos StorkWat be/eh'lIIie hel I'oor ;011 als mens om
daJr /1<I</r toe re gaan, los vall wat het
L'oor ie betekeIlde als fUllctionaris 0111
uitgezonden te wordelI.
Daar begin je met Je mueilijkste \'T;lag.
In een vergadering kwam op een gege-
ven moment aan de orde: wie gaat X op-
volgen? Er waren diverse mensen die
dar. om diverse redenen, nier z.lgt'n zir-
ten. Ik dacht toen gelijk: "Dat wil ik
wel. als ze dat thuis ook goed vinden."
Dar heb ik toen geroepen, m:l<lrwel met
de opmerking dat ik er eerst thuis over
wilde praten. Ik heb dar wen een soort
'midlife-ctisis' genoemd; kolder, maar
toch probeer je op je oude dag nog iers
nuttigs te doen. Daarmee kwam ik thuis,
echt met de opmerking: "Hé, de ouv..e
kan naaf Joego", en thms reageerden ze
gelijk met: "D~lt moet je doen joh, dat is
hardstikke mooi." De achterliggende ge-
d<lchte, en daar wil ik best voor uit ko-
men, was dat ik door mezelf op te geven
precies wist wanneer ik zou gaan en
waar ik terecbt zou komen. Daar heb ik
nog steeus geen spijt van. Ik heb een
klein halfjaar gehad om me mentaal
voor te bereiden en om mijn sociale le-
ven daarop aan te passen. Verenigingen
waar je lid van bent, enz. Ik heb in die
tijd geprobeerd me in te lezen, je weet er
relatie! weinig van. Je leest dan iets ge-
richter kranteberichren e.d. Ik heb er
niet echt naar uitgekeken, ik heb hèt
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In Je Elhurgcf Courant olllso.:hrcd Jos
destijds zijn eerste IIlJrukken toen hij
in Zagreb aankwam als volgt:
';-.Ja de aankomst op het vliegn'ld
kom je in een oud militair kamp.
Diezelfde middag volgt Cl"n eerste
ontmoeting met de gevolgen vall Je
oorlog. Twee Cmudcsc militairen ge-
ven les ovcr mijnen. Het klinkt be-
kend. maar de modellen die ze laten
zien zijn nil'Uw en nu is het menens,
Zij zijn speci3lisrcn op dit gehied en
hebben ,11 ('en groot deel van het
kamp geruimd. Maar wc motten wel
op de paden blijvCll. Daarbuiten loop
je risico. 's Avonds ontmoet je je nieu-
we OMen en o.:ollcga's În het
l"ederlanJsc ontmoetingspunt. Je
Dutchbar. De volgende Jl1or~CI1gaan
we scherfwen:ndc vcsten halen. Kort
daarna brengt een V\X'-busje me naar
e('n oude kazerne in de stad ell dan
sta je in je nieuwe kantoor. Een uur
later hen ie volop a,lIl het werk, De
krant moet cr uit. l\laar de poon
waardoor je hent binnen gekomen
weet je nog niet terug te vindetl.
Telefoontjes moet je aan je jonge
dienstplichtig colle~a overlaten. Ilij
weet de weg. hij zit hier al acht we-
ken, Aan het eind(;' van de middag
hrengt een auto je naar het student(;'n-
hotel waar de sraf al een paar m;un-
den woont. "Het is maar voor één
nacht" zeggen ze erbij, ":\lorgen
gaan we verhuiun." Vanaf Je nieuwe
hehuizing ga je de volgende delg weer
naar je werk. liet ~aat vooruit. Je
weet je hureau al te vlllden. Vanaf dat
moment gaat h(;'t vrij snel. Jo:leen de
weg kennen en je komt 'bekende' ge-
zichten tegen hinnen het gehouw.
Alleen al die mensen daarbuiten hlij-
\"('n nog vreemd, Er lopen hurgers en
militairen van allerlcl natiunaliteiten.
Finnen en Kenianen, Zweden.
Nepalezen. Russen. Fransen en
I"<:igerianen,'

BJtst,lf in elkaar ste(;'kt en d:l,udoor is
het v(;'rtflluwd. :\b<H ook hier \\'(;'(;'rge-
latenheid \V;l1lt j(;' heht geen vergelij-
kil1~sll1at(;'ri:l:l1.Als het ve(;'1primitiever
was geweest dMl had je je deur ook ,Uil
aangepast. DL' eerste z,lterdag dM ik
daar wakker werd was wel een hele rare
gewaarwording, je zit In d,n militaire le-
VL'ntjemaar je hoeft niet op te staan. E_r
IS gcm appl:l, geen mIlitaIr bl'drijt.
Uitslapen. je 'hurger' aandoen, hoewel
1(;'in het l11ilit,lire 1cvcntjl' hhjft litten.
[ht heb ik de t'erste keer ,lIs wOlld(;'rlijk
en'Men.

liet moment dM Jos voor het eerst ge-
confronteerd werd met scherpt. tegen-
stellingen omschreef hij III de Elburgcr
Couram ,lis volgr:
'Op een v;\n d(;'eerst(;' zaterdagen kon
ik er (d(;' sectoren. red.) een kijkje ne"
men. Het W,lS een bezoek met uiter.
sten. Een paar honderd man die een
medaille kregen en puinhopcn.
Afhankelijk van de grootte van Je sec-
tur zijn cr el'n ,untal b,ltaliollS die in
het gebied prolk'reTl de rilst te bewa-
ren. In '\X/est' zijn d:lt Argenijnen.
Nepale7.en. Canadezen en Jordaniërs.
Aan ieder hataljon is een Nederlandse
groep toegevocgd om voor radio-, tele-
foon- en sateliet-verbindingen rl' 7.or-
gen, Het zijn posten van elf m(;'nsell.
Op het sector-hooldkw,lrtier zitten cr
zestien. \Vii hezochten het Jordaanse
bataljon W;lar die dag 'me alp,tradc'
was, lederc militair V:ln de eenht'id
ontvangt die (bg een V~-llledaille
\"Oor zijn werk bij UNPROFOR
(United Nations Prorcning Force) van
g(;'neraal :sJamhiar, of ll,lmens hem van
de commandanr. De Nederlanders bij
die eenheid die bng genoeg aanwez.ig
zijn krijgen tegelijkertijd hun pbk. De
rit naar dc festiviteit is een hele erva-
ring, cen volledig kge aUTO-snelweg
(lie plotseling ophoudt hij een aantal

DI' gegC'l'('lIs dit' it' 1'1/11 dl' lIIf'di,1 kri;gt
::i/n niet ;o/I/v lI',wmellling. \t'ordt het
door/opt'nd sl"mllt'l1der gellhltlkt d,m
d<lthet in l/'erkelJ;klJetd is~
I kt is een soort wiswlwerking. Ik heb
de dure plicht, en ik proheer m(;' d:l:lr
opre..:ht aan te houden. om de waarheid
te vertellen. ,".laar als je d,ur zit weet je
dat ie de waarhetd wat moet Iluanceren.
om gl'Cll sdlrikreactie hij het thuisfront
teweeg te brengen, Dat is nog altijd de
;lChtl'tliggel1de gedadlte. Dan vertl'! It'
nog steeds de waarheid, ma;lr j(;' haalt l'r
de scherpe k:llltjes v,trI,lt.

hetonhlokken. D,1tl eerst een kort be-
zoek aan de verhindelaren van Jorhat.
ZiJ hehben her voor elkaar in hun ge-
huurde huis, [)(;'uten zijn (;'[ niet men
(;'nhet dak is \oor (;'(;'11J(;'el gesneuveld
door een granaatinslag. Kogelgaten
zitten in de muren. :\1au ze hebhen
stromend water en een aggregaat zorgt
voor electriciteit. Verder hebhen ze de
luxt, van twt'e b:1Jkamers en de huis-
kamer do(;'t mer 'geleende' spullen ge-
woon Hollands aan. Twee gem:lkkelij-
kc b;:ltlken, telc\'isie cn een pot koffie
op tafcl. Koken doen ze zelf, De smaak
van de Jordanifrs is toch te afwijkend
van de Nedcrbndse. Dan vertrekken
wc naar de nl(;'daill(;'-uirreiking. Op e(;'l1
grote pMkcerplaats bngs de snelweg 15
alles geregeld. Verkeer is er alleen van
de vele witte auto's met UN erop. Dc
pll'chtigheid is tot in detail geregeld en
cr /.ijn honderd(;'ll burgerhezoekers uit
de omgl'ving. Als :'\al11biar in zijn toe-
spraak 11:1de uitreiking vertelt (bt er
hezoekers zijn van beide partijen,
gonst hct onder het publiek. Tegen een
achtergrond V,lIl \TrWOl'SH' dorpen
maken de Jord:lniërs er een perfecte
show van. Zij exerceren prachtig en la-
ten in een compleet circus demonsrra-
ties zien. Van ongewapend gevecht en
kar:lte rot \'olksdansen."

\'(1(/1 1II.l.lkte ;e 111('(' ill de ('erste periode
/liet de Nedcrl,mdse 1I111it,lirclI?
[k bt'n in de Batsraf tert'l.:lugekotllen, ge-
lijk met een ,1,lIltal essentide funoiolla-
rissen. De S I was bijvoorheeld uit mijn
rotatie. Ik bvam zelfs op cen hureau
waar t'en vaandrig rondliep die er al
twee rna,Hlden Z:lt. Vooral in het hegin
heb ik me niet edlt lekker gevoeld Olll-
dat ik afhankelijk was van de know how
V,\tl die dpl. nlg, ,\1ilit;lir gel.i(;,llwas die
jongen nog niet ver. ll1a:lf door die twee
maanden daar was hij al mccr \Tr-
trouwd en was hij 'alles'. D:1t soon af-
hankelijkheid d,ur kan ik nit't zo goed
ttgen. Ik denk (lat dat in de aard van d-
ke h(;'roeps militair zit..Je bent in Je loop
V,lIl de tijd ,11zo vaak OH'fgeplaatst. Je
komt hij een eenheiJ hinnen en het is ,11-
tijd womkrlijk hoe sndJ'c je daar thuis
voelt. lIet zijn, Tlet als aar, altild v(;'r-
trouwde situaties. Je weet hoc een

Je kUil Ol' die {Ji,l.Itsen IJrob/emell kri;gel/
111('/dl' S,'f/'Cll ,lis ie loto '"m,l.Ik If". V..IllIi,l.Ir
d;lt I'Ce! jiJ/"'s /fit di' all/o gC1/(JIIII'II moest"lJ
wUrdt'll. l\'it't g,.I"...I risicu/oos.
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Dat is overigens wat j'l het l\jOS ;ollr-
/laJl (Juk gedaan wordt.
Ik heb de indruk dat de pers In het alge-
meen daar op voorhand al rekening mee
houdt, en niet .l!leen probeert die scher-
pe kantjes die ik eraf haal rr weer op te
zetten, l1l:l;lr ze zelfs uphoogt tor pieken.
Daarmee zijn niet alle journalisten ver-
oordeeld, want die pieken zijn interes-
sant. Daar wordt over geschreven en Jat
halen ze aan. Wat mij meer stoort is het
volgende. Ik krijg een telefoontje van
een journalist van een regionale krant,
ik noem geen namen, die mij eetl inter-

Dat was re gek. Heel surrealistisch.
Gewoun die hele show in die siruatie,
dan denk je: waar zijn we [och mee he-
zig, dit, in w'n kapotte omgeving.
Aansluitend zijn we 's midJags in het
huis geweest waar de jongens van het
Comcen woonden en dan zie je hoe
luxe die daar zitten. Ondanks dat er
g.1ten in ht,t d,lk zaten. Dat was in
!\'Oyska, daarna zijn we naJ.r Lipik ge-
gaan. In Lipik zijn bijna geen hele hui-
zen meer te vinden. Toen was ik ook
enigzins verbijsterd. Ik li!',! daar met
mijn camera, maar ik ha het gevoel
dat ik daar geen foto's kon maken. Je
geneerde je voor de mensen die daar
op straat liepen. Je \'oc1t je een soort
gluurder. We zijn ook naar een vuor-
malig krijgsgevallgenenkamp gegaan
waarvan ik de naam niet meer 101naar
kan uplepelen. Het was een krijgsge-
vangenenbmp uit de nvct'de wereld-
oorlog. Daar staat een monument mct
cen bronl.t'n plaquette die de platte-
grond van het voormaligt. kamp voor-
stelt. Het museum is volledig aan gort
geholpen, daar hebben ze geprobeerd
de geschi('denis om zeep tc helpen. Dat
is waanzinnig als je dat ziet. Dat was
de cerste ervaring.

view afneemt gedurende 10 minuten en
het dan presteert om te zeggen dat hij ei-
gt'nlijk niet weet wie er d,ur tegen wie
vechten. D;1n denk ik, jungen, ga dan
eerst je huiswerk maken voordJ.t je de
telefoon pakt.

Bed(Jelde lJij dat lJij niet wisl tI',a er ill

joegos/al'ië spel'lt, of tJlaatselijk, waar jij
zat?
:-;ee, ik had op dat moment heel nadruk-
kelijk het idee dat hij überh'lupt ni('t
wist wat er in Joego gaande was. Ik heb
me gestoord aan het feit, en d.lt doe ik
nog regelmatig, dat op het moment dat
het Tbat da;lr ging operen het hele
Verbindingsb;lt, 600 man die daar al
meer dan een hali jaar zaU'I1, gewoon
vergeten werd.

\Vas dat zo? \Vas daar geell enkele aal1-
daciJt meer voor?
~iet ml'er in verhoudin~. \X'at het Tbat
doet is teTl eerste humanitair, en ten
tweede is het veel spectaculairder. Ze be-
leven veel mecr. Ik krijg een jongeman
aan de lijn van een lokale radio en die
vraagt wat meewarig, TlKdclijdend:

"Hoe is het nou met je?" "~(lU goed, de
computer staat aan, ik kijk n,lM huiten
en h('t is mooi weer." De man aan de ,1Il-
dere bnt viel bijna van zijn stoel, want
die was volkomen gefixeerd door alle~
wat cr op dat moment in Banja-Luka ge-
beurde. Ik denk dat hii de indruk had
d,u WIl d.lar allemaal onder 'mociliike
()m~tanJigheden' zaten.

\Vas dat ill de lijd dat de soldaten i'l
Banja LUk,1opstandig u'aren geworden?
Nee, het Tbat zou met twee comp,lg-
nieën opercren, de een zou i)osnië vJ.nuit
het noordell benaderen en de ander van-
UiT het zuiden. Ik n.rtd het wat simplis-
tisch, m,lar die vanuit het noorden hl,b-
ben een voordetachement, een V'erken-
ningsploeg, gestuurd en die zijn tot
Ranja LukJ. gekomen. Ze kwamen op
een fabrieksterrein terecht en daar kon-
den Zt. toen niet mccr vanJ.f. \Xlewaren
dan ook hardstikke blij wen w(' hoor-
den dat ze er pal voor kerstmis vanaf
kwamen . .\tIaar \"()or de Nederlandse
per~ betekent dat dan toch dat alles wat
daM verder geheurde ver~eten werd, en
verdomllle, er zaten daar nog 600 man.

Maar betekent d,Jt eigl.'nliik lIlet dat ze
{'an inddent /1<1<1ri/leident iJoll"n. terwiti
goede journalistiek eigel/lijk de illdden-
tl.'l/ :;011 1110l.'tl.'11 pl<JiltSC'1Iill de lotaliteit
(',lil ZO'IIoorlog?
In Zagreb li('p cen free-lance iournalist
rond die hoofdzakelijk voor de EO
werkte. Hij woonde en werkte in
Zagreb en was kind aan huis hij ons. Op
een morgen komt hij bij ons op het bu-
reau en hij zcgt: ",los, weet iij dat je geci-
teerd bent op tek-tekst?" "Oh ja, wat
heb ik d,lIl gezegd?" En dan krijg ie een
weergave van wat ik g('zegd zou hebben.
Ik zeg: '"jongens, dat klopt niet, dat heb
ik niet verteld." Ik weet nu nog niet hoe
het op het beeldscherm is geweest, maM
als hij mij dJ.t zo verteld dan ..., en toen
mocht ik dan live in zijn EO-program-
ma. Ik ben ervan overtuigd dat ik eerlijk
ben, lll,lar dat hoeft natuurlijk niet i('de-

re journalist van mij aan te nemen.
.\laar als ik vertel wat er aan de hand is,
blaas dat dan niet op. Gebeurt dat wel
dan hoeft het van mij niet meer.

fk hel) (:l:n III1nt,ll doclImelItaires gezien
oIJer journalistiek werk, journalisten
ilall lJet werk il/ ()orlogsgebieden, en Ilmt
mij dali iedere keer optdt (lat is dat die
joumalisten meest,If opereren {'mll/it een
hotel, dat ze dikwijls niet eells het hotel
lIit duwelI eu dat ze t(Jchproberen op al-
lerlei mal/ieren aa/I intorm<Jtie te ko-
men. rj is dus zelfs sprake t'1I11Jioods-
angsl 0111 lIaar het frollt te gamJ en 0111

toch mIlilr 1'1'11l'erhilal te kUlJllen produ.
(.erell blazen ze cr desnoods zelf maar
1'C'1/ paar de wereld in.
.Je m.lg niet generaliseren. Enerzijds heb
ik een aJ.lltal keren contact gehad, uitge-
breide etentjes zelfs, met een juurnalist
vJ.n de Telegraaf die in Praag woont en
met g('regelde tussentijden naar Zagreb
komt om eens te horen hoc of wat. Die
heeft zijn auto vol liggen met radio-ap-
paratuur. Hij luistert gewoon op allerlei
frequenties en vertelr dan in zijn vcrhaal:
'uit vele bronnen is vernomen'. Dat is in-
derdaad een v('nt die n;luwcliiks aan het
frunt komt. Anderzijds hadden wij op
eellS een journalist op het bureau zitten
die zidl lier informeren en die op een ge-
geven moment l{'gt: ~Ik ga morgen n,tar
Banja-Luka". "Nou jongen, kom heel
terug. Succes en ik hoop dat/.e het redr."
En de \'olgende middag be t hij op en
zegt: "Ik sta hier in Banja Luka", en dan
denk ik: hoe krijgt hij het voor elkaar.
Dat ziin twee soorten journalisten.

Wat heeft het l'oor je betekend?
.\let enige zelfgenoegza.lmheid heb ik Je
neiging om ;lf en toe tegen mezelf te z('g-
gen dat ik het goed heb gedaan. Door
me aan te melden, door kennelijk, en u.1t
is een to('valstreffer geweest, het goede
moment te hehben gekoz('n, de goede
plek te hebben gekregen. Ik heb die er-
varing nu zonder een al te groot risico te
hebben gelopen, en thuis is het ook goed
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gegaan. Ik heb echt nog geen sel;onJc
spijt gch<ld van het feit dat ik me vrijwil-
lig hch aangemeld. Wat dat hetreft hch
Ik c.:ht een tevreden gevoel. Ik hch ook
een tevreden gevoel over het werk dat ik
daar gedaan heb. Ik hen ervan overtuigd
Jat ik zinnig werk heh gedaan VOOf de
:'\'ederlandse jongens en meisjes en vonT
het thuisfrom. Dat blct'k uit de reacties.
Als je daar in ('Cil swkjc red<lCrionccl iets
schrijft naar het ThuisfronT, Jan heb je in
no-time een aantal leuke reacties varië-
rend van uithuilhrieven tut hele positie-
ve geluiden, van gedichten tot noem
maar op. Ik denk dat je daarvoor werkt,
en de mensen lezen dat ook. STerker nog,
7.e Helm het. in tegenstelling tor het
blad dat ik hier maak. Dat zullen ze wel
ICZl~n.maar Jaar krijg je zelden of nooit
\V.lt over te horen. Dat is daar ietSjes an-
der~, Sinds ik teru~ ben volg ik de be-
richt~evin~ in de kram vrij nauwgen't,
mischien toch t'en beetje meer met een
gevoel van betrokkenheid, OnJank~ dat
ik eIgenlijk alleen maar Za~reb, Zagreb
linhaf en Za~reb rechtsaf heb gezien'.k
weet beter dan iem.lnd die ef niet is ge-
weest wa.lf het OVCfg;lat, Zo krijg ik,
voor mezelf, steed~ meer moeite met de
situatie daar. Ik \"faag me wel eens af of
je daar zo nodig moet gaan helpt,]} ,lis de
mensen kennelijk niet geholpen willen
wordm, Dat klinkt weer zo ~pijkerhard,
want natuurlijk heb ik medelijden met
zieke men~en, met kinderen en met oude
mensen, die mag je niet zomaar laten
verrekken. l\1aar ja, een heel sprekend
voorbeeld blillt VOOfmij januari. Toen
is aangetoom d;lt ,\1oslims ecn ~Ioslim-
Jorp beschoten heb hen om de Serven de
schuld te kunncn geven. Waar zijn we
dan mcc bezig? ~'Ioeten wc l'r ons wel
mee bemoeien?

Bedullkt POOT dit gesprek.

Juli den /luer

OVi'rheid 1:'11I)()litici hoor ik zeggeIl:
"Mensen moeten geprikkeld worden
om te gJ,m werklm, de wao wordt uit-
gekleed, de uitkeringen bet'roren of UCf-
la..1gd,Als we dat doen, dan zul de bur-
ger minder kieskeurig zijn en lIiet ten
onrechte eell uitkering o1ltl'ungen. "
De suggestie wordt gell/ekt dat het ie-
mands eigen schuld is dal hij valJ de ge-
meensch"p aflYallkelijk is: el1d<l,lrt'all
profiteert.

Rondom me heen: ;ollge mensen, oude-
re mensen die lIit het arbeidsproces zijl1
geu"'!en, l'<ln/)(Jog tot la<lggeschuold,
met een goede of minder goede gezond-
heid, bereid tot I'ee! 0111 1II,l.1raan het
werk te komelI. Ze wil/eli .wll//akken,
nict staatsa!7Jankdijk ziill; nwar er is
geell werk! Of, ze kI/lil/en het werk dat
cr is lIiet Jall. Of, het werk is er slechts
voor ('eli beperkte tild. W'at ze ook pro-
I/erell; ze Mi;t'ell werkdoos, korter, l,m-
ger, gel'<lngen in uitzichtsloosheid.

Dikke ra/JfJ()rtell,gl:mdakt door wetcfl-
sclW/Jfldijke 1.'11overheidsinstel/inKI:'II:
.Vo/ledige werkgdegenheid is el:'llilllI-
sie; /IIct n,l1l1emenSCII met ll'eillir, tot
geell opleidillK knnnen het al helemaal
I/t'rgetell. Voor het individu eell ramp,
voor de samelllel'illg eell tiidbom!'

HlJe kali dal toch, die twee nil,t met d-
kaûr te I'erenigen belhlderingell?

VERGIS IKME?
Of helaas toch niet?

/s het zo dat de menselI Jiit' het geluk
hadden een opleiding te klil/nen uolgell,
passend werk l'(mdeJl, in de hoog-tech-
nologische samclIJel'illg (nog) JIIeekllfl-
IIC/I, gezeKend zip' met een (!log) goede
g('zolldheid e" die daarbij (nog) de
kracht hebben Wil lmor IJ/lil plekje te
l'I.'ehlell, is het zo dat zij echt menen d,a
iedereen dat moet kll/lIIe,,? Dat ieder-
eell die mugeliikheden 1.'11ddt geluk
moet kl/nI/en hebberd

\t!<l1 mi; betreft hegint het steeds meer te
liJken op eell striid tIlssen dl.' 'hal'e' Ol
de 'hm'e 1I0t', de II/JclJtigell en de III,lch-
tdozen, de werkendellen de werkelo-
teil, de Kezomfell ell dc zieken, de jOlige
melIselI ell de bej,ldrden, mellsen die
meekull"en 1.'11menselI die het in deze
salllelllel'inK niet kUl/llell bijbenen.

\Vat dat betreft ZOIIik me KrdJg vergis-
sell,
De lIorige slrijd was die l'all de uitgebuite
,Irbcider tegen de bezittell1ie kIdsse.
Moet de volgende strijd II/S5l:'IIde machti-
geil en de machteloZCJl, dl.'slrijd tusscn de
werkenden "" dl.'niel-wer/f;.'nden zijn?

Wat mij hetreft, ik hOOI/dat ik mi; ver-
gis.
Die sodale en morele blamage wil ik
lIiet meemdken!
W,1t ['imf jij?

Stel'en
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DE DURF ONTBREEKT

\Vat voor de duvel is cr in de trots der
natie gevaren? Zijn we het plotseling
verleerd om in de topsport mee te ijveren
op het hoogste niveau? In de oude
Olympische sporten arlcciek en zwem-
men stond het cr al beroerd voor. Dat
was misschien nog wel verklaarbaar uit
de typisch !':ederlandse halfbakkenheid
waarmee deze takken van sport worden
beoefend.
Maar ook in de profsport valt schijn-
baar geen eer meer te behalen. De voet-
ballers in Amerika deden het relatief nog
het best met een plaats in de kwartfina-
les. 11aar neem de fietsers. Geen renner
schijnt de pedalen nog rond te kunnen
krijgen. Kijk naar Wimbledon en de
Open Amerikaanse kampioenschappen.
Tor voor kort d;lChten we dat de
Nederlandse tennissers aan een verove-
ringstocht rond de wereld waren begon-
nen en nu vliegen ze er
op z'n laatst in de twee-
de runde uit. \Ve sma<:h-
ten naar de winter, want
Nederland is nog alleen
goed ill schaatsen, een
sport die na het afscheid
van Koss nog alleen in
Nederland wordt beoe-
fend, korfbal niet mee-
gerekend.
Het grootste su<:<:esdat
de Nederlandse sport de
afgelopen periode hoek-
te, ere wie ere tue komt,
kwam op na:lm van een
p,lard dat kon dansen
op muziek. Dat gebeur-
de tijdens de Wereld-
ruiterspclen, het groot-
stc evenement in eigen
land sinds de Olym-
pische Spelen van 191IL
Die waren trouwens in
1918 nog heel klein. Op
het dansende paard lat
een topsportster, die wel
iets weg had van dat
paard, en ze konden het
dan ook zo goed vinden
met e1ka:lr dat ze eerste
werden op het onderdeel
dressuur.
\X'as dit geweldige suc-
ces de voorhode van een
toekomst waarin wc nog
sle<:hts gouden medailles
halen bij het onderwa-
terhockeyen, het fietsen
op driewielers en het
a<:hrcrste voren hardlo-

pen? Of is het toevallig een slechte zo-
mer geweest en moeten we 1994 ge-
woon vergeten?
~k vrees dat ~et in doorsnee geen t~)cval
IS, maar een strul:tureel probleem, zo-
als het NNterlands Olympisch Comitê
het noemde. Ik heb de wijsheid niet in
pacht, maar op gevaar af te worden he-
schuldigd van natte-vinger-werk zon ik
todl de samenhang van al die sportieve
ellende willen proberen te dniden.
\Vaar het, naar me voorkomt, in zit, is
dat .0Jederlanders niet geboren worden
om in extreme siTUaties een extreem op-
vallende rol te spelen. \'('e krijgen al eeu-
wen ingt"pompt dat je vooral norm.ul
moet doen en niet te gek. \'('e zien extre-
me prestaties mer e('n zekere weerzin
aan, we vinden mensen die extreme
prestaties leveren eigenlijk niet bij ons
passen. Wc zijn gewend ons leven te

bouwen op ecn scala van zekerheden,
terwijl bijvoorbeeld het bestaan als top-
sporter alleen maar onzekerder wordt.
Her niveau van de topsport is voor de
~cwonc sterveling hijna onbegrijpelijk
hoog geworden. Er wordt hijna geen
grote prestatie meer geleverd. of je ver.
neemt hoe die met behulp van weten.
schappelijke insritmen, professoren, fy-
siologen, traim'rs en psychologen tot
stand zijn gekomen.
Elke topsporter van wereldni~'cau be-
schikt tegenwoordig over een heel gezel-
schap van hegeleiders. dat voortdurend
op zoek is naar nieuwe methoden.
Dat doen wc dus niet in 1':ederland. Dat
iemand boven de middelmaat uitsteekt.
is tot daaraan tol.', maar je moet in die
dingen niet overdrijven. Het mooiste
vinden we als cr een Ellen van Langen is,
die zomaar Olympisch kampioene op de

800 meter wordt, ter-
wijl ze daar nog geen
drie jaar op heeft ge-
traind. Dáar genieten
we van! En als ze daar-
na wel echt gaar rrainen,
raakt ze geblesseerd.
Oh, wat sneu! Een an-
der land zou inderdaad
een heel bataljon weten-
schappers en praktijk-
mensen heb hen gemobi-
liseetd om zo'n parel te
beschennen tegen bles-
sures, maar hier zijn er
alleen de intuïrie en bet
gezonde vetstand van
één trainer, die ber zich
maatschappelijk eigen-
lijk niet kan veroorlo-
ven om trainer te zijn.
Hij mag blij zijn als zijn
pupil her en der \vat ga-
ges ontvangt, waatvan
ze hem een deel wil af-
staan. Anders zou hij
zijn kosten er niet eens
kunnen uithalen.
De Van L1ngens komen
bijna niet meer voor.
'Spontaan' of als betrek-
kelijk onbekende een
grote overwinning beha-
len is een uitzondering
gewurden. De topsport
is even als de kunst niet
meer alleen een kwestie
van talent. Even belang-
rijk is het investeren in
talent geworden. En dat
vereist durf.

Hans vall \Vissen
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HERKENBARE SITUATIES IN
TIJDSBEELD REALITY BITES

Jongeren hebben het nict makkelijk in de jaren ne~cntig. Van onze eigen
icu~digc landgenoten weten we dat uit de artikelen die cr met grote regel-
maat over dit ondcn~'crp in de kranten en opinie-bladen verschijnen, maar
ook de Amerikaanse schoolverlaters worden op ccn weinig zachtzinnige
manier met de realiteit geconfronteerd. In Rcalin' Rites, een Amerikaanse
film van de nog maar 28-jarigc regisseur Ben Stiflcr die zijn sporen als tele-
visie-maker al verdiend heeft, doen zich lal1(UC herkenbare situaties voor
uit de directe omgeving van iedereen die zelf jong is, opgroeiende kinderen
heeft of anderszins raakvlakken heeft met de hoop des vaderlands. Nergens
larmoyant of schrijnend, maar over de hele linie toch reëel genoeg om dat
jonge volkje dat het leven nog voor zich heeft, niet op voorhand te benijden.

• T ragi-komedie
De makers noemen Realitv Bites 'een
komedie over liefde in Je laren negen-
tig', maar komedie is niet helemaal het
juiste woord. Ik zou eerder kiezen voor
tragi-komedie, Het verhaal gaat ook
over veel meer d;ln alleen maar liefde.
Cemraal st,l;ln Lelaine en Troy. Ze heb-
ben net hun college-periode met goed
gevolg ;:afgesloten, en filosoferen, als de
film begint, over het levell in ht,t ,llge-
meen en hun eigen toekomst 111 het bij-
wnder. Ze 'hebben' niks met elkaar, al-
lhans, Troy is verliefd op Lebina maar
zij weet dat nier.
Een etentje met haar ouders sterkt
Lelaina in de overtuiging die ze toch al
had: zo wil ze in elk geval nooit worden!
Ze g,tat met haar vriendin in een flatje
wonen. en krijgt een ha.mtje bij her pro-
duktie-te;:alll van een televisit'program-
ma. De presentator en ha,ls van het spul
is een opgehlazen nitwit,
Lelain;:a, die afstudeerde als
de heste van h<lilr jaar in tele-
visit'-m<lken, verveelt zich al
snel dood. Als ze een paar
onvergeeflijke (maar wel heel
geestigc) grappen uithaalt
staal ze op straat. Pas dan be-
seft z.e d<lt d,lt misschien niet
zo verstandig was, want pas-
send werk is voor iemand
met h,ur kwalific;:aties niet te
vinden. Ze verdoet haar ta-
lcnt in het ene sukkdige
baantje na het andere.

• Video
Gelukkig blijft ze haar
idealen trouw: met haar vi-
deo-recoHler legt l-e op een
heel persoonlijke manier vast
wat 7.emet haar vrienden en
vriendinnen meemaakt en
bespreekt. Stof genoeg, want

v.I.II.r. Ben Stil/er, \'('illoll.:l
Ryder ('/1 Et/uw H.:lwke in
Re.:l!ity Rites
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Troy, die zijn geluk in de muzu ..k be-
proeft als gitarist in een bandje, komt na
een paar weken bij de twee vriendinnen
hinnenwandelen omdat hij geen Jak
meer hoven zijn hoofd heeft. Leuke film-
pjes over het stel hemelbestormers larde-
ren het lopende verhaal over de manier
waarop hun diverse carricres zich ont-
wikkelen, en hoc hun relatieproblemt'n
d,larmee verweven raken. I.elaina maakt
op een dag n.l. kennis met een geslaagde
yup, iemand die, oh toeval, in het tele\'i-
sie-weun zit en die, al snel under de in-
druk van Lelaina's utiginele ideeën en
haar beeldig smueltje, wel wil proht,ft'n
h:lar videofilm uitgezonden IC krijgen.

• Ontgoocheling
Intussen ziet Tra\' de \'erhintenis met le-
de ogcn a,Ul, maar trots als hij is, bi/'t hij
lit'ver zijn tong af dan dat hij Le ;:aina

vertelt hoe de vlag erhij h,lngt, Hij geeft
de vourkeur aan hokkig gedrag, waar-
door ze nog meer van hem vervreemdt.
\Iaar hoc gaan die dingen: de mensen
die I.elaina's film in handen krijgen den-
ken dat ze bl,ter weten hoe het moel, dus
ze sleutelen wat ;un haar materi'lal, snij-
den er ('t'n pa<lr zogenaamd leuke vond.
sten doorheen en halen cr net dat per-
soonlijke uit waar ze zelf juist waan ge-
ht'cht W<lS.De avond van de presentatie,
waar zowel zij als haar vriend zich veel
van hadden voorgesteld, wordt een hit-
tere ontgoocheling voor l.eLtina,

• Casting
Het verhaal ontwikkelt zich uiteindelijk
toch tot een rom,l1lce met een happy ell-
ding, en ,lis kijker gun je d,H de heide
hoofdrolspelers wel. Dat de casting bij
eeTl dergelijke film zt.t'r belangrijk is,
spreekt voor zich. Ic Illoet over sterren
beschikken die hee jong zijn, maar die
toch voldoende professionalitl'it en er-
varing hebben om alle nuanceringen en
emotionele wendingen vall Je karakters
te begrijpen en ook nog in te vullen, plus
voldoende naamsbekendheid om de film
çommerciecl ook nog een heet je te trek-
ken ...
\'{'inona Ryder als l.elaina bleek een
gouden keus, Ze speelde al op haar zes-
tiende, ht'eft illmiddels een respect<thele
staat \.,Ul dienst onder de belangrijkste
regisseurs opgebouwd. maar ziet cr in

deze produktie precies uit als
het enrhousi<lste schoolmeisje
dat ze moel zijn. Ethan Hawke
is iets ouder, en heeft iets min-
der ervaring. Tocb viel hij on-
middellijk op in 'Dead Poets
Societv' als een v;m de scholie-
ren die door leraar Rohin
\X'i1Iiams voor de rest van zjjn
leven in de goede richting wordt
gestuurd. en liet hij in '\'\'hite
Fang' ook praçhtig werk llen.
l\-let z'n vette haren en 7:n onre-
gelmatige gdlit is hij een jonge-
re en lets minder gepolijste uit-
voering van die ,lI1Jere succes-
volle All American Boy, Kevin
Costner. Re!;:lsseur (~en Stiller
speelt in de film zelf de rol van
Lelaina's geslaagde yuppie-
vriendje, en blijft daarmee heel
dicht bij zijn ci~ell werkelijk-
heid. Hij keilt Je lijdensweg die
een jong talent moet afleggen
om ooit. hed rnissçhien, ergens
iets te mogen laten zien of pro-
heren.

Lt'ul1l1re Uilll Opzeel.:llld



kelijker worden. Alan Alda, een \';ln
mijn lievelingen. krijgt altijd maar weer
onsympathieke rolletjes tot mijn ver-
driet. Dit keer is hij een Amerik.lanse
specialist die zijn eigen naam belangriJ-
ker vindt dan het gezamenlijk succes in
het gevecht tegell her onverwoestbare vi-
rus.

ROCK AND ROLL JUNKIE
Kenners zeggen dat ons land maar een
echte. onvervalste ruck-artiest kent, en
dat IS Herman Brood .. \tet het portret
Rock and RoU Junkie kreeg Brood dan
ook een verdiend cinematografisch ma.
numentje aangehoden. en hij mag cr
trots op zijn. De makers laten de hemin-
nelijke. veelzijdig begaafd(. muzikant
(hij is ook een getalenteerd ~thilder en
graficus) van alle kamen zien: als jongen
(met een hanelijke moeder die haar bui-
tenbeentje alle vrijheid gunt die hij no-

AND mE BAND PLAYED ON
Nu AIDS de vorm van een wereldwijde
epidemie heeft aangenomen, is her moei-
lijk voor te stellen Jat 't nauwelijks vijf-
tien jaar geleden is dar artsen voor het
eerst met deze moderne pest werden ge-
confronteerd. en niet wisten \V.lar ze
moesten beginnen met hun research.
And Tbc Band Playcd On is een indruk-
\\'ckkende film, bijila ('en gedr.llllarisccr-
de documentain', over die allereerste ja-
ren. Je ziet hoc twee artsen in een
Afrikaans land vuur een raadsel staan
als er ergens een groep slachtoffers van
t'en onbekende ziekte bij<Tll is gehracht.
Eenmaal [('rug in Amt'rib, krijgen ze uit
allerlei richtingen voortdurend nieuwe
signalen dat er ergens iers onheilspel-
lends broedt, aJ weten ze niet \v.lar ze
aan moeten denken. "laar in de loop
van een aantal jaren tekenen de COntou-
ren zich steeds duidelijker af. De angst
binnen homofiele krin~en neemt toe als
duidelijk wordt dat zij de ~rootste risi-
co-groep vormen. maar te~e1ijkertijd
wei~eren ze weer om zich te laten stig-
matiseren. Juist in Amerika was bijvoor-
b~kl het homo-contact via badhuizen
een recht dat ze zich niet wilden laten af-
nemen. omdat ze bijna nergens upcnlijk
voor hun geaardheid konden uitkomen.
En tussen de bedrijven door registreren
de statisti~che cijfer~ de manier waarop
de ziekte als gevolg van onwetendheid
eEl ontkenning om ZICh heen grijpt. De
film is een onthullend doçument hurnain
geworden. waarbij ook de ijdele concur-
rentiestrijd tIlssen artsen onderling. en
de afgrijselijke positie van homofielen in
grote delen van de wereld \veer eens aan
bet licht komt. :-'1atthew :\Iodine speelt
een prachtige hoofdrol als bezielde jon-
ge medicus. Richard Gt'Te in (Ie rol van
homofiele choreograaf is ook opzienba-
rend omdat de gerucht('n in Hollywuud
dat zowel hij als l.ijn mooie vrouw
Cindy Cra wford homofiel respectieve-
lijk lesbisch zouden zijn, steeds n.ldruk-

dig heeft). als kleine crimineel, als pop-
muzikant, als echtgenoot, als hartver-
warmende vader van zijn enige dochrer.
en als junk ('"aIJ'aren twt;>t;>gram spted
per dag'.). Zijn iverse vrouwen komen
aan het woord. zijn manager, band Ie-
den, en Henn.\ll zelf natuurlijk. Ilij
blijkt ook in deze film een absoluut
fenomeen, ongrijpbaar en halancerend
op de rand van wat kan en niet kan.
maar aardig. gre~tig. verrassend en zerr,
zeer begaafd. Een prachtfilm!

DE VLINDER TILT DE KAT OP
Een jonge knul, levmsgeni('fer en hcrg-
beklimlllt;>r. krijgt te horen dat hij
.\1ultiple Sclerost;> heeft. Zijn wereld
stort in, logIsch. Zonder zijn vriendin
iets te zeggen. vertrekt hij naar de bergen
om nog één keer te klimmen. Als hij te-
rugkumt begint hij aan een bestaan van
toenemende aftakeling, ontoegankelijk
voor de mensen in zijn omgeving. Alleen
zijn broer weet nog wel eens tot hem
door te dringen. Als zijn vriendin na tien
jaar terugkomt in zijn leven, hedt ze een
verrassing voor hem die zijn be~taan
aam.ankelijk danig op zijn kop l.et.
maar die hem ook weer nieuwe mOt.d
geeft voor de jaren die hij nog heeft.
Willeke van Ammelro()" maakte, na een
paar korte films als vingeroefeningen,
haar eerste lange speelfilm, en het werd
een stukje vakwerk waar ons land over
de grenzen hoge ogen mee kan gooien.
Het onderwerp is serieus, maar ze la.tt
het waar het hoort: in het volle leven. De
huwelijksmoeilijkheden van de broer
van de zieke krijgen daardoor ook veel

A/Uil Alda CII Matthew "'-Iodin/!

\'('illeke l'ull Amme!rooy regisseert

aand,lclu, en de h;lrde grappen en mor-
bide opmerkingrn behoeden het geheel
voor een overkill aan semiment.
Daarduur is de balans tussen licht en
zwaar perfect bereikt. De pico houfdrol-
len doen de rest.

SIRENS
\'('e gaan lekker voorbij aan de baaierd
van geweld- en actiefilms die de zomer
en nazomer over ons uitstrooien. voor-
namelijk uit Amerika natuurlijk. en wc
bepalen ons tot het kleinscbalige
Australiscbe pareltje SircllS. Britse me-
gaster-in-wording Hugh Gram speelt de
rol van een jonge Engelse priester die
wordr uitgezonden naar Australië. Van
de Anglicaanse kerkvaders krijgt hij het
verzoek mee om even langs te gaan hij
een beroemde schilder (Sam Neill), die
voor een tentoonstelling in Engeland een
aantal spraakmakende werken heeft in-
gezonden, waarvan 'Venus aan het
Kruis' wel de meeste beroering heeft ge-
wekt. :\let zijn muizige vrouwtje (Tara

T<l1<lFil~g/'1<I1d(m) in SirclIs

Fitzgerald) voldoet de priester aan het
verzoek. maar zodra ze een voet over de
drempel hehben gezet bij de schilder,
diens/'onge gezin. en zijn drie ravissante
mode len die ook onder zijn dak wonen.
verandert er van alles in het leven en
vooral in de benepen gt;>moedstoestand
van de jeugdige echtelieden. De priester
zelf. maar vuoral zijn vrouw raken ge-
heel beinvloed door de nonchalante
maar vooral onbedorven manier waar-
op er in het artistieke huishouden wordt
omgesprongen met seks, naaktheid en
kuisheId. Perfecte casting, schittcrt~nd
~pel en een hetoverend decor (dat plus-
punt hebben alle films die in Australië
worden gedraaid) m.lken Sircns tot een
mu~t voor fijnproevers met gevoel voor
hl~tnric en gevoel voor humor. ..

Lv.O.
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ZINGEVING TE KOOP

Frl.'l.'kPol

Als ie echt 'J!e::ier ill /)(:! letJcn wilt heb-
hen, krijg je dat alleen I'oor elkaar als de
dingen die je lioei werkelijk de moeite
U',M,d zijn. En dtll is /'oor it'dercen ~'er-
schillend. Globaal genomen k/ln je zeg-
geil dar als de dingen ;11 je 1(,l'el/ /lief
gailn zoals ie wenst of ie niet 'Jet gc/!oel
gel'en dat het werkelijk de /1/oeile U'a.lrd
is, je leliCiI er bepaald /lid gelukkig lIit-
ziet. Dat gemis aan gelIIk of zillgcl'Îng
klln je prolJercn te (-omp.'/lserCIJ door
weer naar a/uiere dingclI te zoeken die je
dal gevoelmischien wel gel'clI. Je zegt je
lidmadtsch"p op I'an hel Humanistisch
VeThOlld en wordt hijl'oor!Jeeld lid /'<11/
de ,\lederltlllds } ICTI'orllllie Kerk omdat
je meer structuur ill ie leven lIodig hebt
en een lel'en i/1 !Je/ hiernama<lis ie bij-
zonder l}Tettig 1'()orkml1t, de 1Jekrfming
Ol' het aardse h.'l'ell. liet olll?,ekel.'rde
kiw I/<ltullr/ijk ook bet ?,ef'al zijlt, ollui.:lt
je die stmctll/Jr 1111juist als !Jee! beklem-
/IIelld Nl',l<lrt cn je meer l'ri;!Jád ,wdi?,
hl.'bt 0111 je eigen vleugels te kUllllen uit-
S/,kW. Dan is eel/ lidmaatsd}tlp I'CIIhct
Humanistisch Vcrboud beslist eell zin.
lIig alternatief.
,\i<lar wie lIil't l'I.'e! floor de geesteli,ke
u/cre/d /Joelt, kali natmtrlijk zill/ heil

zoekeli op de mdrkt, ill de (lJl/Slllllptie.
Je koopt een wasmiddrl dat nOR witta
wast dali wit. Je schaft je het meest
IJlezierige m,hllldl'erlialld adlt dat cr be-
staat of het tll/ernielltl'ste sc1Jeeraflfla-
r<latft'aarmee je nog gl,ldder dan glad je
gezid}t kunt laten zien, met een kritisch
tlit?,ez{)(hte aftl.'r-sfJiwe zodat hele scha-
reil I'rouwen of III,UlIICIIje nakiiken. En
als dit je <lchteraf <lflemaalnil.'t het l'er-
wachte /JI.'I'rl.'digl.'lIdegel'ol.'/ op/aert
I'an ziltl'olle bestedingf'll, kun je Fisher-
I/hUlfriends etell, zod,lt 11.'zonder excu-
ses de hefe dag door kl/llt l(Jpen jmlken,
afs u'e de red,11II1.'mogen ge/rwell.
Het hOl'ellstaande komt we/licht IWKal
cynisch OUI.'ren schetst eell noga/nl.'lIrf)-
tisch beeld l'all de mens, dil.' de ene illu-
sie 11<1 dl.' iJl/dere lIajaagt. Zo is het ook
fm/oe/d.
Dali komt d,hlr IIORhij d,lt lIit een r('(ell!
xwatschltiR ollderzoek is gebleken d,lt
me('T dan Je fJelft lhW de U'1.'rkt.'lIde/11('1/-
sen in /Jet u'erk niet gelukkig is 1'11[<lst
heeft ('all stress. Dit !Jetekellt dlls dat tl.'-
l'I.'£,III1I.'IISellhun lI't'rk als een last erl'<1-
rm, en dat dl.' meeste deskundigen, die
zich OIJWilt l'Oor gebied dan ook //let Jr-
beid bezig hOl/dell, zich jJrenlang heh-

!JCIIl'I.'Q;istill de idee ti.lt ar!Jl.'idéén 1-'<111
de /Je/angri;kste dil/gm ill !Jet 1I.'I'enis die
I'ofdol.'nillg sdJenkcn. En de meeste 1111.'11-
sen ge/Ol 'en dat llOg st('eds. /',l",do;r;aa/
genoeg. zitten de !//('IISell dil.' ~eell werk
hebhelI slIl<lchteml op werk te ll'<lChlt'lI
en menseli die wel werk hebben smach-
ten naar eell II.'/'I.'nzonder, of met .milt'r
u,'erk. Ala<1r werk lel'crt wel geld op. ,1lll.'t
geM k1l1lje kof/eli, niet <llIeelll'oor 11.'eer-
ste lel'l.'nsbehoeltl.'n. lII<1ar1/11 ook i<' zin-
geving. Kunnen wc OIIS ongelukkig zijn
te f}(J/len komen eli dl.' geestelijke /i'eKIt'
in OIIS lel 'eli f'1I1Iel1lIlet zilll'olheid?
De l'raag is: hoe kunnen we lel 'eli. zod,lt
we het lel'l.'lI <lIszilll'ol en'<ln'l/? \'(lal/-
neer 11'(' dit., ('raag bij herhaling zul/en
stellen di/1/ ollszelf ell a,1II,mderen, klln.
nl.'n er P<lSKoede ,mtwoon/I.'n eli feiteli;-
ke oplossingen komen. Dolt is niet al/een
werken ,Wil een f}{,ter miliell of ,Ii/ll 1.'1'11
betere toekomst. m<l,lr begilmen met
werken aan mensen eli werkell met /1/1.'1/-
sen. \V/ij zijn !Jet ulf die het llmeten
dOI.'II.Er zit niets muiers op. De rest, dl.'
after-s1JaI'e. hs1Jerlllall(rientis l'1Ihet ko-
IWII l'all IIndere zingel'ingsf,mdllkten.
het zijn allema,7! illusies.

STRIPS OVER
MANIVROUW-RELATIE

Een vrouwelijke chirurg duet op de
vrouwenafdeling van een ziekenhuis
h<lMronde langs de bedden. \X'anneer ze
is vertrokken is ze voor twee patiënten
onderwerp van gesprek: heiden vinden
het een leukeJ'onge arts. Op Je vraag
van t'cn van e twee dames of ze ge-
trouwd is en ze van de ander verneemt
dat ze al jan'n samenwoont met t'en
taxichauffeur veT:l:w:htde vragenstelster
: "Goh ... toch zonde van zo'n meisje".
Dit is één van de ruim negentig door
.lost? Vonk gemaakte strips uit haar be-
gin dit jaar verschenen bundel Ik ben -
Ik was. Dt' ~trips, waarvan een groot
deel eerder werd afgedrukt in het femi-
nistisch maandblad 'Opzij'. gaan over
misvcrstanden en vooroordelen in dt'
man/vrouw-verhouding: thuis, IJl het
café, op het werk, bij de dokter. enz. Er
is haast gcm aspekt van dit onderwerp
waarover in dit ,1lhul1l ni('t c('n even
fraaie als duidelijke strip is te vinden.
Uit dit heerlijke kijk- en leesboek druk-
ken we ter aanmoediging (en ter over-
denking) bij~aalldc strip over twee jOJl~-
geliefden af.
Jnsé Vonk: Ik ben - Ik was.
De Harmonie. Amsterdam. 1994.
96 bI,.
124,90, (WH).
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IN GESPREK MET .
Henk Bos,
VOORZlffiR VAN HET LAliDEUJK BERAAD VREDESORGAKISATIES EK
BESTUURSLID VAN HET HUMANISTISCH VREDESBERAAD Henk Bos

Het Humanistisch Verbond kwam sep-
tember 1980 naar buiten mer de zoge-
naamde Kernwapenverklaring. Hierin
swnd dat niet alleen het gehruik maar
ook het bezit van kernwapens ethisch
onaanvaardbaar is. Deze verklaring
kwam niet lOm33T uit de lucht vallen. Er
was een pinige discussie aan voorafge-
gaan. Hcnk Bos venelt Jat hij al in 1975
een eigen verklaring binnen het
Humanistisch Verbond in bespreking
bracht om de meningsvorming rond het
kernwapenprobleem op gang te bren-
gen. Dat er grote verschillen van inzie,hf
bestonden was van meet af aan VOOT le-

der duidelijk. De moeizame hesluitvor-
ming werd afgesloten met her tellen van
de neuzen. Een meerderheid bleek met
de verklaring in te stemmen. De uit"
spraak was vooral gericht op de poli-
tiek, bedoeld als oproep om morele ar-
gumenten toe te laten bij de politieke
standpuntbepaling. Naar de leden van
het Humanistisch Verbond [Oe had de
verklaring wel geen bindend karakrer
maar de voorstanders konden zich er up
bl'roepen en kregen daardoor een tlinke
steun in de rug.
Bij de discussie over de Kernwapen-
verklaring bleef de 'gewone' conventio-
nele hewapening in ,l?,wte lijnen buiten
het gezichtsveld. Als reden daarvoor
geeft Henk Bos aan, dat er binnen her
humanistisch mensbeeld in feite geen
plaats is voor een ethische erkenning
van het gebruik van geweld tegen men-
sen. Er werd dus vooral gesproken over
de keuze, die sreeds weer gemaakt moet
worden, tussen het grotere en het klei-
nere kwaad. In die tijd, hoc lang alweer
geleden, stond de treinkaping bij het
Drentse dorp Wijster volop in de pu-
blieke belangstelling. Het ging bij die
kaping om de ,\1olukse zaak. Er vielen
doden te betreuren en de overheid
maakte cr met gewdd een eind aan. De
vraag of de kaping een groter kwaad
was dan het geweld van de overheid
bleek eenvoudiger te stellen dan te
beantwoorden. JooP Jen Uyl gaf als
zijn persoonlijke mening, dat er in dit
soort zaken geen winnaars zijn maar
slechts verliezers. Ook voor het
Humanistisch Verbond was de keuze
moeilijk. Een dilemma waarin het ver-
lossende woord niet voor iedereen ge-
vonden kon worden.

Henk Bos was persoonlijk als enige ja-
ren met het gewcldsuaagstuk in de slag.
Afkomstig uit een gereformeerd gezin,
waar God, Nederland en Oranje hoog in
het vaandel stonden, was hii kapitein ge-
worden in het leger. Door zijn groeiende
twijfel o\'er de juistheid van dit alles

kwam het moment waarop hij de mede-
verantwoordelijkheid voor het militaire
bedrijf niet langer wilde dra~en. Hij
kom voor 'omscholing' tot humanÎs.
tisch raadsman.
I'aast de inspirerende invlued van Jaap
V;1I1 Praag, één \.an de oprichters van het
Humanistisch Verbond, was ook de in-
vloed van zijn vrouw voor hem van gro-
te betekenis. In zijn nieuwe werkkring
was het hem niet begonnen om mensen
tot het humani~me te bekeren of ze tot
dienstweigering aan te zetten. Hij wilde
mensen helpen tot die keuze te komen
die bij hen paste.

Zijn eigen keuze was intussen gemaakt,
zodat hij, in z'n vrije tijd, met overtui-
ging mee ging doen aan het werk van de
\"fedesheweging. De grote vredesdemon-
stratie van 1981 in Amsterdam was in
voorbereiding. Het Humanistisch
Verbond had zitting genomen in het
Overlegorgaan tegen Kernbewapening,
samen met kerken, politieke partijen,
vak honden en vredcs()fganisatie~. Over
de Haag of het Humanistisch Verbond
deel zou nemen aan deze demonstratie
kon het hoofdbe~tuur het echter niet
eens worden, 1.odat tT van meedoen
geen sprake kon zijn. Toen dir vaststond
besloten de voorstanders tot de oprich-
ting van het Humanistisch Vredes-
beraad, zodat bij het verzet tegen de
atoomhewapening ook de stem van het
humanistisch volksdeel kon meeklinkelI.
Het be~tuur van het Verbond ging daar-
mee akkoord.

Uiteraard waren niet alle leden van het
Humanistisch Vredes beraad pacifisten.
Alleen over ht.t vraagstuk van de kern-
wapens bestond volledige overeenstem-
ming. Toch is in de loop der jaren, onder
invloed van het internationale politieke
gebeuren en door een voortgezette dis-
cussie, her Beraad in de richting van het
pacifisme opgeschoven.
,\lode! voor deze ontwikkeling staat de
kwestie van militairt, interventie door de
Verenigde Naties bij gewelddadige con-
flicten. Henk Bos zegt hierover: Als de
Verenigde Naties op een effectieve en
rechtvaardige wijze door interventie zou
kunnen hijdragen aan de beheersing van
dit soort conflicten, zou ik cr vrede mee
hebben. ,\har noch de Veiligheidsraad,
noch de V!' als geheel treden op als een
werkelijk supra-nationaal orgaan. Vaak
spelen ollzuivere motieven een over-
heersende rol. Soms wordt de VN gt'-
bruikt voor acties die in het verlengde
liggen van nationale belangen, alle
mooie woorden over mensenrechten en
een nieuwe wereldorde ten spijt. Ook
het vetorecht van de vijf permanente le-
den van de Veiligheidsraad werkt in die
richting. Het vervolg is dat er vaak selec-
tid wordt opgetreden: wel tegen het
landje-pik van Irak, niet tegen het bezet-
ten van allerlei gebieden door Israël.
Ook persoonlijke motieven kunnen een
rol spelen. Het Amerikaanse optreden in
Somalië wa~ daarvan een voorbeeld. De
suggestie\"e hedden en verhalen op n'
en in de pers riepen een sfeer op van
'hier moet iets geheuren, mgrijpen is,
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noodzaak'. Presidem Bush van de Vcrc-
ni&de Sta teil greep dit ogcnbhk aan om
hij het einde van Zijn carriêrc nog een-
maal te s..:hittcrcn. De soldaten kwamen
Jus in actie. Overigens is Somalië een
schoolvoorbeeIJ om aan te tonen dat il1-
terventit: niet werkt. dat cr gecn echte
oplossingen van tc verwachten zijn.
Een bijkoml'nJ feit is dat de militaire op-
leiding niet spoort met de opgedragen
taak. Ook is het waar dar de militairen
maaT slecht uit de voct{'11 kunnen met dl'
vaak onduidelijke opdrachten. De poli-
tiek roept maar wat en de militairen
moeten maar zIen.
Het staat als een paal bOH'1l water dat
het uitbreken van gewelddadige conflic-
ten heter voorkomen kan worden dan
genezen. Preventieve m'l'ltregelen \"Cf-
dienen absoluut de HlOrkeur boven in-
terventie als de hel eenmaal IS losgeb.lr-
steil. Hier ziet Henk Hos een taak weg-
gelegd voor de l':GO's, de niet aan rege-
ringen gebonden org:ll1isaties zoals de
\'redcsbeweging en de mcnscnrechtenor-
ganisaties. Zij kunncn tijdig signalen ge-
ven als het ergens dreigt mis te gaan.
Va,lk is daM ook de nodige kennis aan-
wezIg die tot oplossingen of tot compro-
missen kan leiden. Het gaat cr om wegen
te wijzen waar alle partijen het belang
van zien, In de Somalische kwestie bij-
voorheeld is geen oplossing mogelijk
zonder de stamhoofden in te schakelen
en zonder terdege rekening te houden
met de wijze van benadering \'an conflic-
[(:n zoals daar nu eenm,lal gebruikelijk
is. ,vlaar er z.ijn meer lessen te leren uit
~e opgedane ervaringen van de laatste
Jaren.
In Cambodja werd aanvankelijk succes
geboekt. Er was een begin van overeen-
komst met de Rode Khmer. Er werden
verkiezingen gehouden. De voorgeno-
men ontwapening ging echter niet door,
zodat de situatie in Camhodja opnieuw
zorgwekkend is.
Het al weer oude contlict tussen Grieken
en Turkcll occr Cyprus is bcvrorcn
doordat VN soldaten een bufferzone he-
zet houden die de partijen scheidt. Maar
hoelang moct dit nog duren? Een oplos-
sing is niet in zicht.
In de kwestie Koeweit zijn de signalen
met betrekking tot het conflict over de
olievelden niet opgepakt. Voor de
VerenIgde Staten glllg her om hun in-
vloed in het \,.Iidden-Oosten en mct na-
me om de olieprijs. Pogingcn \'an onder
andere Gorbatsjov om de zaak zonder
geweld te regelen zijn door de Ameri-
kanen gefrustrcnd. Door druk en mani-
pulatie wisten LC Je Veiligheidsraad ach-
ter zich te krijgen zodat ze hun gang
konden gaan. Intussen weet iedereen dat
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her Amcribanse optreden een dure flop
genoemd k.m \vorden. Saddam zit stevi-
ger in het zadel &1l1ooit.
Kortom: militaire interventie blijkt gem
goed middel om reeds uitgebroken CUI1-
flictCll mee op te losselI. Binnen het
Humanistisch Vredesheraad bestaat
hierover gl'en wrschil van mening. Er
moet ahsolme voorrang gegeven wor-
den aan pre\'entil~, aan voorkomen,
Daarom werkt het Ikra,ld van harte mee
hinnen het Landelijk Beraad Vredes-
organisaties aan het uitwerken van de

Agenda for Peace. In dit stuk heeft
Bomrous Ghali, secrctaris-generaal van
de Ven'nigde :'-Iaties, een opsomming ge-
geven van manieren waarop geweld
voorkomen kan worden. Hier ligt één
van de taken \'an de Vredesbeweging
voor de komende tijd.

'V/im H<1rms

Dil artikel is oz'crgt'lwmell uil 'I Kal/ aI/ders,
llt"l'l''IId<l",/dijks lijdscJiri(IIJ(JOf l'en I'ft"t'lha-
me en/ee/IMf!' w,'re1d.



De ZOOII l'an de timmerm<11/werd minis-
ter-president. Hij stelde tiat er bestuurlij-
ke maatregelelI noodzakeliJk zijn, Il',ldr-
door zowel oud als jong zul/en proteste-
ren, Kortom, de hel zal losbarsten, zo
formuleerde hij dat.

De orthodoxe rabbijn Van de Kamp
schreef in zijn culun/ll ill het Nieuw
Israelietisch \'(/eekhlad: 'Dat het ontbre.
ken l'all de religieuze stem up regerings-
niveau nog we! eens problemen ZOII

kunnen oplet'eren,' Hij stelde Fader:
'Konden wij zonder meer amIs/naak
maken op het feit dat de samenleving ill

wezen een christelijke, dus een religieuze
is. !'.let een kabinet ,lis het huidige ligt
dat anders,'

ZOII de rabhijn het losbarsten 1'(1/1 de
hel, zoals Wim Kok het steMe, wat te let-
terli;k hebben opgenumen?

In dezelfde week, tijdens een jOl/geren-
bijeenkomst i" Biddinglmizen, waren er
gelukkig geruststellende wuorden l'an
evungelist RotlJllizen. Hij hield een O!I-
wekkingsverhaal antier de titel: 'Geloof
jij in Jews (overigens, toevallig ook tie
ZOOlI l'all een timmermlln) om niet ill de
hel te komen?'

Weliswaar stelde hij dat tie hel een reali-
teit is. Af,tar niet het stereotylJe van zwa-

--~----

HEL

t'e! en l'lI1/r, De hel olllschreef lJi;als "de
afwezigheid t'all God", "De hel is niet
door God gepland, Illaar heeft Hij moe.
tel/ lilt/ken lIit noodzaak, omdat Hij re.
speet heeft 1'oor mense" dic ,111derswil.
lcn kiezen. ", aldus de evangelist.

Dc kiezers die deze paarse CfJ<lliticheb-
ben mogelijk gemaakt, kunnen dus weer
rustig ga,/II SI,lpOI. 1{opelijk is ook l'oor
de rabbijn een samenlel'ing zonder /Jct
CDA eell amwaardlJ,nl! '!Jel'.

Cor Out

Militaire dolfijnen
Twee militaire dolfijnen van de
Amerikaanse marine zijn uit de
dienst ontslagen. Zij mogen nu van
hun rust gaan genieten in het park
Gult World in Florida. De twee dol.
fijnen lagen in San Diego, waar zij
werkten als schepenbewakers en
deelnamen aan sonar-onderzoek.
Er zijn nog zeventig dolfijnen bij de
marine werkzaam. De vrijlating van
de dieren is het gevolg van het in-
krimpen van het leger sinds het ein-
de van de Koude Oorlog.

Volkskr,ml 5.9- 'Y-I

Hierboven een puzzel waarbij de vier
juiste woorden van elk zeven letters zo-
wel horizontaal als verrikaal dienen te
worden ingevuld.
De omschrijvingen luiden als volgt: 1-
ijskonijn; 2-voge!; 3-treinstoppcr; 4-la-
ter arriveren.
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BEWUSTE BALLINGEN

WOORDEN OP

DE WESTENWIND
llEl VE~HU[~S H SCHJlJlHS Uil SU~IUME

WOORDEN DIE

• Grote verschillen
Dar opvallende kenmerk is hoc verras-
send weimg dezt' mensen eigenlijk ge.
meen lijkt;>lIte ht'bben, buiten hun schrij-
vers...:hapen hun keuze voor ;\"t;>dcrland,
De onderlinge verschillen zijn groot,
soms enorm. waarbij ik minder zaken
als leeftil.d, gt;>slacht, opleiding bedoel
dan wel JUn soóak en culturele achter-
gronden en ideeën, alsook - het moet ge-
zegd - hun literaire kwaliteiten, Hier is
hela,ls niet de ruimte om uitvocrig op dit
hoeiende aspect in te gaan, laat staan
dat ik er w<l<lfde-ourddcn aan zou wil-
len ver hinden (zoals ik in een reeensie
Lts), In tegendeel, die verschillen wekten
eerder mijn meuwsgicri~heid en lust tot
dOOf\Tagen aan berrokkt'nt'n op. Sterker
nog, ze maken misschien wel voor een
bel<lIlgrijk deel - naast de vormgeving en
de ss schittt'rl'llde, paginagrote fotu's -
de charmc \';\n dit bock uit.

~IC~H SlUtC.iilTlI~OWHI! IlICHIH VlN H~PE~

in de ledtijdsvolgorde zoals in Woorden
op de weSTenwind opgenomen (en in dt;>
punretten~alerij hiernaast afgeheeld}:
Alhen Hdman (1903), Hugo Pos
(l913), Rud)' Hed,lCht (EU2), Paul
.\Iarlee (1938), Thea Dllelwijt (l~nH},
Asmd Roemer (1947), C:hitra Gajadin
(1954) André Pakosi (1955), Anil
Ramdas (195:-1) en Cándani (1965).

DIEP WORTELEN

Fr.mk Spoelstra

11iehd Szuk-Krz)'Zanow~ki/Michici van
Kempen: \Voorden op de we~lcnwind, In de
Knip\cheer, Amstndam 1994.244 bIJ..geIl!'
f,49,50,D
(-) OoI.: door de prijs /'dll f. 25,-- (i.I'.III. eell
el'l/J1w/ige sllhsidü' /'dn IJe/ Milt. Buitell-
lands{' Z.1kell). Al/een de ElIKds{' edili/'
'Veep-rooted U'ords' is Ilog l'er/.:riig!>allrbij
lIitg/'I'eri; Voe/noot U Amsterdam; de
Nederlandse is lfitl'erkodJt, 1lI,1,lr liKt wit'
weet 11O~hi; ('ell {'"keIe /meklJ'lIlde/.

• Een vervolg
f let is dan ook verheugend dat genoemd
duo met een 'vervolg', of mtTr een aan-
vulling, is gekomen en d<lt zij dit keer
(nu zonder subsidie) uitgeverij In de
Knipscheer en Opll1CUW vormgever
Henrik Barends bereid vunden er weer
nu zo'n prachtige uitgave van te maken,
Onder de al even poëtische en betekenis~
volle titel \"ourden op de westenwind
worden een aantal Surinaamse <luteurs
(vier vrouwen en zes mannen geportret-
Teerd die allen, mcer of minder van har-
Te, hebben gekozen voor een bestaan III
Nederlandse 'ballingschap'. Zoals de sa-
menstellers in hun inleiding schrijven: de
tien SlIri'l<lamSe schrÎÎwrs bui/en hun
Ke/worteland die in dit hoek aan het
woord komen, completeren Of/U calei-
doscoop Fan de Surinaamse let/eren,
En zo ontstond mer dir tweede boek te-
vens een dwarsdoorsnede ,'an het SUTi-
naal/lse schrijven aan de Noord;:ee, lJall
doorgewinterde auteurs die ,\'ederlaluJ
soms al meer J<ln een halm.' I.'t'/lW kell-
nen, tot auteurs die '/(J~ met de tro/Jl.'l1-
wind in h/ln haren ronddwalen, onzeker
van hun bestaallsmidJe!t:n en zoekend
/laaT hel pTecaire el'cllwicht vall het dan-
stnekell lIall een lIietfllJ plI!Jlick 1.'11recht.
doen ,1<111 de eiKi'r1in/mTS/,
Hiermee wordt - zij hel heel voorzichtig
en dat is begrijpelijk - meteen ook ielS
aangeduid over et'IJ opvallend kt;>ntJlt;>rk
van dit boek . .\tIaar alvorens d,lt te noe-
men eerst de namen van de tien auteurs,

lil 1992 kwam, under Je dichterlijke ri-
tel Woorden die diep wonclen, een hoek
uit met foto's cn teksten van en over ver-
tellcrs en schrijvers uit Surinamc. Groot
formaat. zwaar wegend maar nier
zwaarwichtig cn heel muol vurmgege-
veil. Alleen alom her uiterlijk een aan-
trekkelijke aankoop (""), die nieuwsgie-
righeid wekte naar Je inhoud. De kunst-
zinnige forograaf .\lichd Szuk-Krzyza-
nowski cn de Surinaamse litcratuurkcn-
net en puhlicisT .\lichid van Kempen de-
den verslag in woord en beeld van een
speurtocht door Suriname naar, waT cr
nog rest van een aantal oude, \Tclal ora-
le, culturen. Ze schetsten purtn:ncn van
viif vertellers (waaronder l'ell vertelster)
en vijf schrijvers uit verschillende cul.
tuurgroepel\: dl' Kara.hen, de Sarama-
kaners, de stadscreolen, de hindostanen
en de Javanen. Van deze tien 'auteurs'
werden ook oorspronkelijke verhalen en
gedichten opgetekend in hun ei~ell taal
en voorzien van een Nederlandse ver-
taling.
In meerderc opzichtcn ccn hijzonder
noek,

Portretten van Surinaamse schrijvers
in Nederland

16 - EGO I OKTOI~ER 1994



SCOUTING: GROOTSTE
JEUGDVERENIGING VAN NEDERLAND
Het militarisme voorbij of waarom de survival track
geen stormbaan mag heten.
Veel mensen zullen hij het woord "scouting" denken aan de aloude pad vin.
derij, met z'n tradities zoals de eedaflegging en hel dragen van uniformen.
Het zal deze mensen niet verhazen Jat het Ministerie van Defensie een ~rotc
sponsor is van de \Vcrcld Jamboree. die volgend jaar op een terrein in
Biddinghuizen, gemeente Dronten, gehouden zal worden. Een heel andere
groep mensen, op een of andere wijze betrokken bij het hedendaagse seau-
tin!? heeft een ander beeld: groepen kinderen en jongeren leren door allerlei
aCfl\'itciten met elkaar samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen.
Plaatselijke groepen maken zelf uit of dil geüniformeerd gebeurt of niet, de
jonge scout zelf staat centraal. Als je dat weet, is het begrijpelijk dat binnen
scouting zelf de discussie gevoerd is of men Defensie wel als hoofdsponsor
wilde van de \Vereld Jamboree in augustus 1995: op geen enkele manier wil
men het beeld van de semi-militaristische organisatie bevestigd hebben.

~a een gesprek met Joost van Alkema-
de. sectorhoofd afdeling ontwikkeling
bij het landelijk bureau van Scouting
Nederland in Leusden en een bezoek
aan het Jamboree-rerrein in de Flevo-
polder komt een beeld naar voren van
een organisatie, waarm zowel een meer
traditionele als een eigentijdse manier
van werken beide een plaats hebben;
veelzijdig dus. maar misschien ook wat
tegenstrijdig.

• Vroeger
In de jaren vijftig bestond de padvinde-
rij: kabouters en welpen. gidsen, akela's
en oehoe',>, in groene. bruine of blauwe
uniformen met altijd een das en een
hoofddeksel, Jongens ell meisjes waren
strikt gescheiden. evenals de katholieken
en prmesranten/buitenkerhlijken. De
geüniformeerde groepen waren op
woensdagmiddag en zater&lg in een na-
bij gelegen bos of op een sloot te vinden,
bezig met het hijsen van een vlag, speur-
tochten, veel geknutsel met hout en
touw, het behalen van insignes en het
verridnen van hun goede daad. Op
Haden Powell-dag, in febtuati, mocht
men in uniform naar school. opgesierd
met een bosje sneeuwklokjes met klim-
op. Baden Powell, een gept'nsioneerde
Engelse generaal. die in Zuid Afrika ge-
vochten had, richtte in 1907 op Hrown
Kamp Island (Zuid Afrika) de hoy-
S(;()utsop vanuit zijn ideaal dat de we-
reld er heter uit ZOII zien als kimleren op
jonge leeftijd al k'Cfden zich aan te pas-
sen in een groep, gedisciplineerd op te
treden en zich gezamenlijk ao.:hter een
ideaal te scharen. Tot "cr na de Tweede
\'('ereldoorlog vormden zijn ideeën het
gedachtengoed van de padvindersgroe-
pen in ~ederland. Zo heeft het beeld
van een wat militaristischt' organisatie
wortel kunnen schieten: de vlaggen, de
ecd, het strakke grnepsoptreden. Bij dit

alles moeten we de tijd. waarin dit beeld
omstaan is, niet uirdakken; ook de so-
cialistische jongerenorganisatie. de AJC.
droeg uniformen en marcht'erde met
daggen \'OllfOP door de str,ut. Dit ci-
taat van llarry :\lulisch geeft de situatie
aardig weer (uir zijn \'('enken Voor de
Jongste Dag): ~ (... }.-een jeugdbewcging
uit die dagen, wier politieke doel was. a-
politic~ te zijn en iongen~. u,it .~leli.nkse
beweglllg weg te honden,. , HIJ dUIzen-
den defileerden wij voor Baden rowen,
die het toch niet over zijn hart had kun-
nen verkrijgen. de lintjes \'an zijn borst
te halen: een oude heer in uniform, gek
op blote jongensbenen. ver weg op een
tri hunl'. \,\-'il'in uniform. Iedereen in uni-
form." :\lu isch schnjft over dt' situatie
van voor de oorlog, die echter niet wel
wrschilde van die in 1958.

• Veranderingen
De opstand tegen hiërarchie, collectivis-
me en gezag van eind jaren zestig ging
niet ongemerkr aan de padvinderij voor-
bij. Hn ledental vid terug en men zag in
dat met de versnippering over vier lan-
delijke organisaties de toekomst niet
vcd goeds te hieden had. In 1973 \•...ordt
één scouting-organisatie opgericht voor
jongens en meisjes van alle gezindten.
Dit is echter alken in Nederland ge-
beurd. andere landen kennen de schei-
ding tussen geslachten en richtingen nog
wel. Ook op wereldschaal bestaan Cf
nog steeds twee organisaties, gescheiden
naar sexe,
Scouting Î'\ederland kem op papier een
democratische structuur, via pLlatse1ijke
groepsradt'n en districrsraden zijn cr af-
vaardigingen naar een algemene leden-
vergadering. De plaatselijke groepen.
waarin vooral jongeren tussen 17 en 25
jaar actief zijn, hebben zo doende het
meest in de melk te brokkelen. Je kunt
alleen lid van scouting zijn als je 'ook ac-
tief bent in een groep, veel mensen van
boven de veertig zal je in de organisatie
niet aantreffen,

• Vrijwilligers
Alle plaatselil'ke groepen worden geleid
door vrijwi ligers en vrijwilligsters.
Datzelfde geldt voor de meer bestuurlij-
ke kant: vrijwilligers regelen, organise-
ren, overleggen en onderhouden gehou-
wen en m,neriaal.
Voor hen worden tal van kadertrainin-
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/OKistieke St/'/I'I I'<lllDc(cllsic

~l'n georganiseerd, zowel dOOf vrijwilli-
gers op Jistrictsnive,lu als door de wei-
nige beroepskrachten, in dil,'Ilst van
Scoutin~ Nederbnd. Deze trainingen
z.ijn hed()('ld 0111 nieuwe spelvormen
voor de verschillende groepen tc intro-
dll(;crcn en tc oefenen, maar ook om een
bijdrage aan de persoonlijke Hlrming
van leiders en leidsters te gn'cn: hoc
functioneer jij. hoc werk lij ;;;lmen?

• Verschillen en
overeenkomsten
De plaatselijke groepen hebben een gro-
te autonomie hij her bepalen van hun
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~ouJing ren opzichte van traditie en uni-
torm. hoewel het officiële beleid nog
steeds van heide zaken uitgaat.
Zo kan men in het blad van Scouting
:\'cJcrland uiteenlopende vcrs1J.gclI le-
zen: van een groep waar het tenue voor
aanvang gecontroleerd wordt en de vlag
gedisciplineerd gehesen wordt tot een
groep waar alleen de das gedragen
wordt op de spijkerbroek en de activitei-
ten telkens anders van stMt gaan. Zo
verschilt ook Je inhrenjl, van de scouts
zelf op het programm,l van groep tot
groep. \VeI is vanaf de jaren '-ewiltig een
stt'rke ontwikkeling zichtbaar in de rich-
ting van 'vrij spelen' en 'het kind cen-
traal'. Wordt aan de Bevets, de jongste
groepen, nog een landelijk ontwikkeld
spc1programma aangeboden, als de kin-
deren 'welp' of 'kahoutcr' zijn gewotden
(of 'esta'), en nog later bij de SCOutS,
groeit de verantwoordelijkheid van de
deelnemers voor het eigen programma.
Zo spelen in heel Nederland de Bevers in
eenzelfde fantasie-wereld, met alledei fi-
guren die namen dragen als Lappezak,
Hippe Springvccr en Pompedomp; bij de
wat ouderen ligt de nadruk op de omge-
ving verkennen, samen op avonruur
gaan, grenzen verleggen en vooral: actief
zijn.
Ondanks de vt'rschillen tusst'n alle groe-
pen, ûjn er toch duidelijke overeen-
komsten: het dragen van de dassen als
groepskenrnerk. het ;lccenr op S,lmen
doen, samen voor elkaar krijjl,en, samen
dingen ontdekken. Van sterke unifor-
miteit, zo men ,",,'ilst'nli-militarisme, is
nog slcchts zelden sprake. Of echter alle
kinderen en jongeren zich thuis zullen
'loden bij zo sterk jl,roepsgerichte activi-
teiten is natuurlijk de vraag, maat niet
iedereen hoeft natuudijk scout te wor-
den.

• Nieuwe ontwikkelingcn.
Swuting profileert zich nog steeds als
een a-politieke orjl,anisatie, maar de he-
dendaagse prohlemen op her gehied van
bijnJorbedd milieu t'n vluchtelingen
g,tan aan veel groepen niet onopgemerkt
voorbij. Landelijke uitspraken of acties
kunnen van scouting niet verwacht wor-
den, wel is sprake van veel pla,ltselijke
activiteiten up het gehied van milieu,
spt'clgot'd voor kinderen in Bosnië
wordt ingel;llJleld en groepen hebbt'll
contacten met asic!loekerscentra in Je
buurt.
Ook is op een enkele pl,latS een scouting
groep opgericht voor kinderen V;ln mi-
granten, dit" meedraait in het geheel van
scoutinggroepen tcr plaatse.
So.:outing kent t'en wereldwijdc versptei.
ding, wat het mogelijk Illa;lkt coJltacten
te leggen met groepen o\'er de hele we-
relJ. Zonder nu zelf ,un ontwikkelings-
samenwerking te doen, probeert men zo
meer hegrip voor verschillende culturen
te kweken. Volgens zegsman Joost van
Alkemade is zo nu en dan CCIi raeistiso.:h
jl,duid te horcll vanuit dc mt'cr traditio-
nele hoek, dit gebeurt echter hoogst l_el-
den en her hetreft dan een heel kleine
minderheid.

• Twee Jamborccs
In 1995 wordt de \X'ercld ),llllbort'e, bij-
eenkomst voor alle scouts V;ln over de
hek wereld, in F1cvobnd gchouden. Als
voorhereiding daarop vond in augustus
van dit jaar op henelfdc terrein alvast Je
Europew J<\Inboree p1<1ats.\Xlaren op de
Europese bijeenkomst zo'n 10.000
S~~.Illts,met 3000 vril'willigers aanwezig,
hll de \\'?ercld J;IJll )oree volgend jaar
worden 45.000 menscn verwacht. Eell



gigantische or~anisatic, die niet alken
grote inzet van vrijwilligers (die hier-
voor vakantie nemen en VOOT hun eigen
eten moeten betalen!) vraagt, maJ.f na-
fllurlijk ook "cel geld of bijdragen in na-

rum. De lijst sponsors vermeldt Coca
Cola, KL\l. Ahold en ook het ~1ini-
steTÎe van Defeilsie. De bil. dragen vall
Defensie liggen vOOT;'!l op ogistiek ge-
hied: boogtenten, viertollncrs, stoelen en
tafels. Verder blijken, hij rondvra3g.
veel jonge militairen 3etief tt' zijn als
vrijwilliger. ,'vlet een soepele verlofrege-
ling kunnen ûj met hun deskundigheid
en ervaring een belangrijke bijdrage le-
\TrCn 3,1n dt, organisatie.

De doelstelling van de \X!ereld JJ.mhorce
is om de basis voor een hetere toekomst
te leggen door de jeugd uit de hele w{'-
reld hij elkaar te brengen. De tenten-
kampen op het Jambon'Cterrein zijn 1.0
ingericht dar zoveel mOf.\elijk nationali-
teircll bij elkaar gebracht worden, het-
zelfde geldt voor de groepen die allerlei
activiteiten ondernemen: samen hete-
kent hier samen met jong~'ren uit andere
landen.
Organisaties als het Wereld i"-iatuur
Fonds en Greenpeace leveren een bijdra-
ge door het organiseren van excursies en
programmaonderdelen; de Sirius zal, in-
dien niet aan de ketting gelegd tijdens
rén of anden' actie, in Lelystad liggen ter
beZIchtiging, In het European Devc1op-
mmt Village kunnen scoU[s zich bezig-
houden met het oplossen van problemen
die zij in hun omgeving regen komen. De
Survival Track leert groepen om samen
O\'er allerlei hindernissen te gaan en bij
circus BoltiIll kunnen SCOutSzelf optre-
den. De zl'C\'erkt'nners hebben hun
thuishaven in Zeewolde en zullen met
hun ldievletten op avontuur gaan.

De Nederlandse grot'pen vaak in spij-
kerbroek me.t das.' de bui!enl.~ndsell.f(~~-
pen meestal m umform. En bl) de 0 ICle-
Ie hijeenkomsten iedereen in het pak.
D,H hoort nu eenmaal bij scouting, waar
verder het milieu, de internationale sa-
menwerking, eigen verantwoordelijk-
heid en samen doen centraal staan, en al
helemaal bij de beide Jamhorees. Ook al
wurdt dit alles met zelfvertrouwen en
een hedenda,lgse uitstraling gepresen-
teerd, toch was er tijdens de pers-presen-
Tarie, overigens gehouden naast een aan-
tal boogtenten en op de hekende groene
STOeltjes, een licht defensieve toon:
"Nee, Scouting heeft niets militairs, de
survival track is geen stormhaan ..•
\X'aarom eigenlijk nier? Veel activiteiten
van scouting, denk ook aan het grenzt'n
verleAAen, vinden in een gewij7.Îgde vorm
plaats bij de militaire opleidingen, mèt de
erhij hehurende ideologie: samen er door
komen, mel de groep kom je er wel.
Dit beperkt zich echter regenwoordig
nit't meer tot de krijgsmacht, voor ma-
nagers, afdelingen van bedrijven en voor
vakantiegangers worden precies dezelf-
de activiteiten georganiseerd, vaak ook
met dezelfde doelstelling. Het is aan ie-
der voor zich om te bepalen ,vaar de
grenzen tussen collectief en individueel
optreden liggen, het wordt p.1Sgriaelig
als het collectieve te ver doorschiet of
van bovenaf met sancties wordt opge-
legd. En van excessen op dat terrein bij
Scouting i'\ederland is bij mijn weten en
zien geen sprake.

laan MeretlS
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Je kunt mcr stemverheffing en stecds
weer uitroepen dat cr cr~cns onduldhare
misstanden zijn. Daaraan kun IC tuCVOl'-
gen dat t"e aan die misstanden een einde
zult ma '{'n.le k~nt zelfs maatre.selen
treffen om lar cmde re bespoedigen.
:\1aar als die misstanden Jl'saJnicttemin
blijven voortbestaan zullen al JOUW
goedbcdoclJc woorden en daden al.
leen maar je eigen geloofwaardig-
heId ondermijnen. Er komT reil mo-
ment wa,lrop de prcsidcm \',\0 het
machtigste land Ter wereld J,lad-
werkelijk Je Junta van het kleine
II:lÏti 7.:11moeten verjagen als ze
niet door een olieëmhargo, een dreI-
gende resolutie van de veiligheids-
raad {'n voor een invasie odctl(;nde
mariniers daartoe bewogen worden.
De tijd is voorbij dat grote landen
kleJnt' landen zo maar konden
hinnenvallen. alleen omdat

de een sterker dan de ander was. lange
tijd in de geschiedenis was dat voldoen-
de grond rot interventie. Inmiddels is er
meer nodig om hij de ander hinnen tc
komen, Hct overigens in discussie zijnde
heginsel van de staatssoevereiniteit ver-
bicdt het overschrijden van andcrmans
staatsgrenzen, tl'nzij de intetnati{)nak
vrede en veiligheid daadwt'rkelijk op het
spel staan, er sprake is van volkercn-
moord, t'n zulks minstens door de
Veiligheidsraad van Je VN wordt ge-
const,lteerd, Een dictator dil' dl' dcmo-
cratisch gekozen president heeft ver-
jaagd en mensenrechTcn schendt is on-
voldoende reden om militair tl'gen hem
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op re treden. Er zijn d'lIl ook voldoende
llicrators van dit soort voor handen om
te beWIjzen dat dit hef geval is. Om te
kunnen ill~rijpen is het heden ten dage
van belang om toestelTlming te hebben
van de Veiligheidsra'ld, en wel in de
vorm van een resolutie die aangeeft dat
met alle noodzakelijke middelen iets on-
dernomen m,lg worden. Wat dat hetreft
fungeert de veiligheidsr,ud in bepaalde
gl'vallen eerder als een legitimatie-Ills-
trument voor interventies door nationa-
le staten, dan dat zij zelf dl' initiatiefne-
mer is, Ook nu weer blijkt dl' VI" meer
in dienst van de VS te functiunefl'n dan
omgekeerd. Overigens is het doel van
Clinton natuurlijk lovenswaardig,
Helaas voor hem, geldt als l'en van de
helangrijkste criteria voor de binnen-
landse rechtvaardiging van militaIr op-

treden tegen een andere staat, dat zulks
in het n,ltionaa! beLlllg moet zijn. Maar
dat is nu juist een problcl'lll. lIet piep-
kleine Ibïti is geen bedreiging voor de
Amerikaanse veiligheid, noch de veilig-
heid in de regin. Het schenden van men-
senrechten is niet netjes, m,ur daar
draaien ze in Turkije ook de hand niet
vnor om en dil' trouwe NAVO-bondge-
noot wordt nok niet met een invasie be-
dreigt. Het probleem van de vele vluch.
telingen waarmec de VS worden opge-
sdlt'ept is natuurlijk l'en vervelende aan.
gelegenheid, ma,lr d,tt valt misschIen wel
te regelen, Voor veel geld en dank van
de AmeriLunse regt'ring is Suriname al

bereid gevonden die vluchtelingen voor-
lopig te huisvesten, _\laar, daarhij komt
dat het Amerikaanse Congres tegen een
invasie is, de publieke opinie nil't voor
en de media het afraden. Clinton zal met
een invasie, waarbij voorlopig alleen
Argentinië met 600 man van de partij
wil zijn, moeten wa..:htell tot hij zijn her-
vormingsplannen op het gehied van Je
gezonJheidszorg door het Congres heeft
geloudsL Hij kan overigens buiten het
congres om intervenii.'ren, maar heter is
het om dit met een zekere instemming
van het congres te doen, Hij zal voorts
moeten wachten tot duidelijk is dat de
strt'llgere bewaking van Haïtiaanse

grens een eind heeft gemaakt aan de
oliesmokkel uit de Dominicaanse
Republiek, en tot het moment wnrop
zich voldoende andere staten hebben

aangemeld om een internationale VN-
vredl'slllacht te vormen die na de

invasie het land naar nieuwe
verkiezingen bn leiden.
Bij Je lichtpuntjes voor
Clinton is in elk geval een
niet onaanzienlijk waxi-

nelichtje: Het vorige
kabinet heett al
laten weten
eventueel de
300 mannlers
die we op de
Antillen hebben
wel voor de vre-
desmacht te wil-
len bestemmen,
Kennelijk kunnen
die d,l;lr gemakke-

lijk gemist worden.
HelaJ.s had I"ederland nog geen officieel
verzoek ontvangen, maar als hl,t om in-
tervenirell in de boze buitenwereld gaat,
dan zijn wij roomser dan de raus. \x!ij
werken met een geherstrw.:rureerde
krijgsmacht, waarvan volgl'lls de
Prioriteitennota de herstructurering nog
vicr jaar in beslag zal nemen. De huidige
krijgsmacht is een veulen dat volgens de
minister in bepaalt-le gevallen al als vol-
\vassen trekpaard kan tUllctiol1eren. En
daT nu is ecn evident geval van dieren-
mishandeling.

1.erlll W/ecke



EEN KIND UIT HET WATER

[k heb geen naJc1i~(' gevolgrIl onder-
vonden V,Ul de Tweede \X'ercldoorlog.
Toen was ik een blond jongetje, nu een
grijze VlfT-ter. \'\'(' hoefden niet Ollder
tc duiken: mijn vader was te oud 0111

dwangMbeiJ te doen voor Je Duitsers
en ons gezin heeft de oorlog ovcrkTfd,
zonder al te HTI ellende. Het W,lS wel
een schok ll1 Je familie, Toen we hoor-
den dat een oom was doou.c,cschorrn
door de SS, maar dat leverde in mijn la-
tere InTIl toch geen trauma op . .\Iijn va-
der was get'11 :"JSB-cr (wals Boerenleider
Roskam, geen familie), maaT hij was
ver honden aan de BS (Binncnbndst,
Strijdkrachten) voor administr.ltid
\\Trk. Geen landverraad. n1,I;lr ook geen
heldenJ,lucn. Niets om je voor tc scha-
men, niets om trauma's aan over te hou-
den.

Toch l.it 111('over die Tweede \Vercld-
oorlog wel iets dwars.
_\1ijn leeftijdgenoten en ik hebben die
oorlog bewust meegem:ukt. Tussen
mijn 9de en mijn 14de levensjaar ben ik
gewoon opgegroeid, heb ik gelachen en
gevoetbald, mijn huiswerk gt'daall en de

pubt,rteit doorleefd. rvia,H er was ook
altijd die Duitse bczettiug en die oorlog,
Er was de angst vuor de Duitse miliui-
ren, Er W:lS :lllgst voor bombardemen-
ten. Er was de walging O\Tr de juden\Tr-
volging, ook in on/.(;' str,lat. Er was de
hongerwinter in Amsterdam, met de
aanbppelschillensot'p uit dt' gaarkeu-
ken, de suikt'rblett'n en de tul pc bollen,

Ja, voor ons blijft dat ons leven lang: De
Oorlog. \'(Iij kUllucn dit' nooit vt'rgeten,
\vant wij weten n1t't hot' het is om op te
grueicn in vredestijd, T~Kh is {'r aan on-
IC generatie nooit iets gevraagd OVt'f die
oorlog. \Vij wareu kindt'rcn In de oorlog
en na (k oorlog mochten de volwasse-
nen v,l11toen z('ggen hoe ze dat ervaren
h,ldden. \'(lij niet. \'(Iij warcn de kinde"
ren. Wij konden niets hehhen meege-
maakt.
\'('ij waren immers te jong om deel te
hebben kunnen nemen aan het verzet?
\'(Iij waren imnll'rs te Jong om -fout' ge.
weest te zijn?
Toen waren w{' ouk te jong om een me-
ning tC hebben, en nu wc oud zijn IS nie-
nund meer geintt'resst't'nl lil unzt' mc-

ning. Daar raak ik niet van gefrustreerd,
ik heb cr geen slapeloze nachten van, ik
slik daar geen medicijnen tegen, en ik
beklaag m{' ook nu nog nit't.
~bar ik weet wel, dat we toen ook ge-
voelens hadden die g(~kwetst werden.
We hadden ook toen ogen die vreselijke
dingen zagen. \'\'e waren kleine potjes
met grote oren, die \Tel hoorden. \X'e
hadden pIjn en \n' hadden angst. Alleen:
we hebben cr na de oorlog nooit over
mogen praten, of hever: \ve mochten cr
wel OI'er pr:lten, lllaar niemand luister-
de, \V;lIlt we waren immers maar kinde-
ren~

Het \vonderlijke dot't Zich nu voor, dat
er wel weer ,laJldacht IS (en terecht) voor
de tweede generatie kinderen, die na de
oorl()~ geboren zijn en problemen heb-
ht'n, omdat hun ouders in de oorlog om-
kwamen of omdat hUil ouders in de oor-
lug 'verkeerd' waren. En cr ~.Ijn zelfs
derde gener,ltÎe nakomelingen die aan
het woord komen met hun problemen .
.\taar wij, de oorlogskinderen, die daar-
na 'gewoon' groot zijn geworden, alsof
er niets in hun leven gebeurd is, zijn
voor dl.' rest van hun leven inderdaad be-
hamlcId ,lis menst'n die nooit in hun le-
ven iets hebben meq;emaakt. En dat
vind ik gek, want ik denk dat die
Tweede \'\'ereldoorlog zelfs heslissend is
ge\Hoest voor mijn larcre opvattingen. Ik
kan er misschien niet direct een verhand
tussen leggen, maar ik vermoed het wel.

Als buitenlandcommentator voor dl'
Vara-radio had ik indertijd vaak kritisch
commentaar op de Amerikaanse oorlog
in Vietnam of de bewapening en de
Koude Ourlog. Regeim;ltig reageerden
luisteraars met de opmerking, dat ik
"zeker de Tv,'eede Wereldoorlog niet
had meegemaakt", terwijl mijn kritiek
juist gebaseerd was op persoonlijke er-
vanng met oorlog, Ik heb mij altijd geër-
gerd ,un de onbeschaamdheid waarmee
rechtse politici en journalisten gemaks-
halve. hun ('igen T\veede WerelJoorlog-
ervanng etalcerdel1 als on\veerlegh;l;lr
bewijs, dat "wij, denkende mensen, na-
tuurlijk instemden met de Koude ourlog
en dat wij vóór \X!ashington en vóór de
kernwapens zijn". "'lensen, even oud als
ik, monopoliseerden hun oorlogserva-
ring als iers dat oll"ennijdelijk moest lei-
den tot steun aan de VS.

In mei 1945 was ook ik heel hlij, dat de
Geallieerden ons bevrijdden. En ook ik
hewonderde de Amerikanen en hun ma-
nier van leven. \\le genoten van de
AmeriLunse films en de Amerikaanse
muzi(,k, Ma,lr later ging ik ook bejl,rij-
pen, d;lt wie vandaag een kind uit het
water redt, daaraan niet het recht kan
ontlenen om morgen een kind in het wa-
ter te gooien.
Nu \ve over Je Tweede \VerelJoorlog
kunnen praten, vra,lgt niemdnd ons er-
na,lL Wij /.Ijn niet zielig, wij zijn geen
verloren generatie, maar ons \"t'rhaal is
nog niet verteld l'n dat is misso.:hiell wei
een bl'etje jammer, voor Je geschiedenis.

Karel Rosk.mr
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Over de oorlog die Nederland kOTt na de Tweede \Vcrcldoorlog uitvocht in
Indonesië zweeg men als het graf. Het is nauwelil'ks voor te stellen maat lan-
ge tijd deden geschiedenisboeken deze heuse oor og af met "twee politionele
aClies". Velen hcl,bcn in de loop der jaren gepoogd dit verwrongen beeld
enigszins bij te stellen. De man die daar zonder eni~e twijfel de méeste moei-
te voor heeft gedaan (èn met het meeste succes) is Anwn P. de Graaff.

SOLDAATININDIE
Notities van blijvende waarde

~Ict zijn Indië-trilogie ("Oe heren wor-
dcn hedankt", "De weg terug" en
"Brieven uit het \'c1d"), o\'('r de echte
lotgevallen van de meer dan honderd-
duiz_end Nederlandse dienstplichtigen
die gedurende de periode
1946-1950 naar Indo-
nesië werden gezonden,
heeft deze voormalig ser-
gea nt-gewonden verzor-
ger werkelijk een munu.
ment van een buek afge-
Jt'verd. In zijn daarop
volgende vierde bock
("~let de T.N.I. op
stap") beschreef Dl'
Graaf£. op indringende
WIl ze, de konfrontatie
van een groep oudstrij-
ders met hun vroe~ere
vijanden. Dramatlsl"h
hoogtepunt van dit boek
is het ge/.<lmenlijk (van
~vriend en \'ijand") be-
zoeken van het strijdge-
bied van weleer. Een
daad waar vele oud-Indië
g;1ngers volstrekt niet
over re spreken warcn,
maar dir terzijde,

• Dagboek
Naar ;1anleiding van zijn
verschellen boeken krecg
Anton P.de Graaff veel.
vuldig persoonlijke getui-
genissen V<II1andere oud-
Indië militairen te horen
en te lezen. In dit k;1der
kwamen hem ook de
dagboe kaa nreken ingt'n
van de oorlogsvrij\,villiger
(OV\XI"cr) Adrie van der
Heiden onder ogen. Dil
d;lgh()(:-k trof hem zozeer
dat hij met toestemming
van betrokkene deze aan-
rekeningen herschreef tot
"~otities van een sol-
daat. liet dagboek van
soldaat A,A,van der Ikl-
den".

• Bevrijders
Adrie van der Heiden wist gedurende de
Tweede \X'ercldoorlog. door onder te
duiken. met \'Cel mueite ;1;1n de
ArbeitseiTlsatz (gedwongen tewerkstel-
ling in Duitsland) te ontkomen. Haasr
vanzelfsprekend kwam hij vervolgens
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bij de ondergrondse (het verzet) tereelu.
In oktober 1944 werd de grond zo heet
onder zijn voeren dat hij bcsloot, met ze-
ven amkrcn, het Hollands Diep over te
steken naar het bevrijde Hrabanr. Ilij

meldde zid1 bij de Can3dese troepen en
helandde, Tl,leen oplcidinl; 111Iklgie. als
pionier in Nijmegen. Na de bevrijding
gaf hij zil"h als OVW'er op voor dc he-
vrijding vall Indië.
Op 15 oktober 1945, tijdens een verlof-
periode, werd hij gesommeerd zich tcr-

stond hij zijn onderdeel (1-8 JU.) te meI-
den. Via :"oord-Fr<lnkrijk en een korte
opleiding in Engeland vertrok hij, eind
Ilktllbcr 1945, mer de ":Nieuw-Am-
sTerdam" uit dl' haven van SomhamrHlIl
richting Indië. De uitzcnJpcriode was
duidelijk afgcb.tkcnd : één jaar. De wer-
kelijkheid liet J,ndcrs zien. Stelselnlatig
werd het verblijf van zijn eenheid \TT-

lengd. Uiteindelijk, na te zijn afgekeurd,
kon hij pas op 12 januari 1948 Indië de
rug toekeren.

.Janken
De Joor Amon P.de Graaff sob~r, m;1;1r
ongcmecn boeicnd, herschreven bclcve-
nissen van Van dcr HciJe geven een re-
alistisch heeld \";\n het leven van dezt'
sold;lar te velde in Indië. Over dc ang-
sten ("Het is een zenuwenoorlog, waar

Je staksre man nog aan
bpnt gaat."), het verlies
van maten, hct uirocienen
van gnvcld (".,. sta te jan-
ken. Voor hct e~rst van
mijn leven heh ik een me-
denl('ns geJood."), de on-
redelijke vcrhoudingen
("Wij snakken met 150
ll1;1nin een henauwd ruim
naar luchr, de officieren
hehhcn allcmaal een clgcn
hut t'n dl' onderofficieren
delen een hut met twee
man. Zijn wij dan geen
mensen?"), de genceskun-
digt: verzorging (""met een
str,lk ver hand zal het wel
lukken" terwijl er sprake is
van dubbele gescheurde
enkelbanden) en een kren-
terige overheid (het fixeren
van het aantal gratis te ver.
sturen hrieven).

De bueken van t\nton P,de
Graaff. zeker ook dit
nieuwste hoek, hebben een
universele waarde. Na-
tuurlijk de periude betreft
een episode uit de ge,;chie-
denis (bijna een halve eeuw
geleden) en Indië veq~elij-
ken met hedendaagse VN-
uitzendingen zou werkelijk
van de dolle zijn (het be-
trof dl'stijds immers niets
minder d;1n een ordinairc
guerilla-oorlog) en toch
overstijgen zijn boeken tijd
en plaats ... omdat ze gaan
Olier de wederw33rdighe-
den van de krijgsmacht-
mens. Dat maakt ook deze
bewerkte daghoekaanteke~
ningen van deze OV\X"n
uit 1945 tor een (haast)
verplicht boek vour de
(ionge} militair van 1994!

Wim Hei;

Am. p, de Graaff: ~oti[ics van een sol-
daat, Het dagbuek \'an soldaat A.A, van
der Heiden. Van Wijnen, Franeker.
199-1.91 blz, geill. f 19.95.



ZWAAR VERVOER
Het aardige van militaire dienst is dat je zo af en tnc met dingen in contact
komt waarmee je in het normale leven nooit iets te maken zou hebben ge-
had. \Vapens, schietbanen, injectiespuiten, hoofdverbanden en infusen, za~
ken waar je in je eigen leven altijd met een grote bocht omheen bent gelopen,
worden als de normaalstc laak van de wereld ter hand genomen. Soms ont~
Jek je bij jezelf cen verborgen talent, soms ook niet.

Na twee maanden pleisteren en verban-
den hij de geneeskundige troept'n be-
sloot men mij naM een riischool tc stu-
ren teneindt: een groot rijbewijs te beha-
len, benodigd voor het type ambulance
waaf ik, eenmaal paraat, op zou gaan
rijden. De rijschool hevond zich in het
zuiden van het land en werd hevolkt
door vriendelijke zuiderlingen met hele
zachte G's.
's Avonds vlogen er vleermuizen en ui-
len. Ook waren er konijnen, egels en
padden re bekijken en kon je bingo spe-
len in de kantine. Soms werkten de
vrachtauw's zowaar ('il her eren was
goed. Er mankeerde eigenlijk maar één
ding en dat was ik.
Ik kan namelijk gt'cn auto rijden. Oké,
ik kom vooruit in zo'n ding en uver de
lijdensweg die mij naar mijn rijbewijs H
heeft gevoerd zal ik verder zwijgen. Ik
heb het roze papiertje maar gebruik het
zo min mogelijk. Het kader begreep
daar niets van; Hoe kon ik 'het' nu heb-
ben maar her niet gebruiken? "Ach"
wuifde ik weg: "Ik heb immers ook een
gasmasker, een pio-schop en een helm
die ik nauwelijks gebruik!"

De drie piepjonge heroeps waarmee ik
een kamer deelde hadden kort tevoren
hun eerste rijhewijs gehaald. Avonden
lang gingen de gesprekken over versnel-
lingsbakken, tweedehands modellen en
prijzen, APK en de insrructeurskaart
waarop van dag tor dag de vorderingen
met de vrachtwagen werden bijgehou-
den op weg naar het volgende praktijk-
examen. "Hoe ver ben jij op je kaart?"
vroegen ze mij regelmatig. "Ik mag al
geheel zelfstandig de lichten en het olie-
peil controleren", antwoordde ik d.ln en
verzonk weer in mijn bock.
Recht vooruit rijden durfde ik na ver-
loop van til'd wel, het was vooral her
achteruitrij, en dat me n,lchtmerries he-
wrgde. Binnen tien seconden was ik in
de grote speigels ieder gevoel van rechts
en links kwijt. De vrachtauw rolde iede-
re kant uit die het l.df koos, met elke
corrigerende stuurbeweging vergrootte
ik de chaos . .\liin linkerheen zwolop,
tot twee keer de dikte van mijn rechrt'r,
in verwoede pogingen de koppeling op
haar plaats te houden en nog schokte
het grote groene ding allerlei richtingen
op die ik nooit hedoeld had. Iedere mor-
gen stond ik extra \'foeg op om mijn bed
geheel opnieuw op te maken. lSachten
lang koppelde, remde, gaste, schakelde
en stuurde ik in mijn slaap om 's mor-
gens zwaar hezweet wakker re worden
onder een grote prop dekens en lakens.

De instrucreurs deden er echt alles aan
maar na een paar weken hegon het ake-
lig stil te worden in her legering;;ge-
bouw. Rondom mij heen slaagde het he-
le peloton, pakte de plunjebaal in en ver-
trok. De pelotonscommandant besloOT
die laatste week maar eens een ritje met
mij te makl;'n om te zien hoc het nu ver-
der moest. Hij was gelukkig fijngevoelig
genoeg om zijn helm af te [aten. Na af-
loop stond zijn geZIcht somber. "Van
den Ikrg, ik moet een keihard oordeel
vellen" verzuchtte hij. "Eigenlijk vind ik
je niet zo geschikt om chauffeur te wor-
den, wat denk je l.elf?" "Het is nooit
mijn droom geweest om vrachtwagen-

chauffeur te worden, sergeant-majoor",
antwoordde ik. ""(lat moet ik trouwens
als historicus met een groot.rijbewijs be-
ginnen?" Opgelucht dat ik het zo spor-
tief opvatte zei hij nog: "Nou, als je je
zelf opgegraven beelden wilt vervoe-
ren." "Archeologie is een heel ander vak
hoor!", maar de pelotonscommandant
luisterde al niet meer en tekende nvij-
gend dl;' papieren die mij onrhie\'en van
de plicht nog langer aan zwaar vervoer
deel re nemen. Daarna drukte hij mij de
hand en namen we afscheid. En weh
had ik even de pest in....

eoen Udn den Berg
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Opland: Da~ Kuud ..De
Harmonie, Am~lerdal11. 199".
6.• blz. f 19,90.(WH).

IntegcndceL Het hiedt de
lezer/kijker in il'"derhl..val een
immer intrigerende verscheiden-
heid aan prenten van zeer hooh
mveau.

door de politil"h'" signalUur en
het karaktt:r (d'lg- of weekblad)
van het periodiek waarvoor hij
tekent. Daar is, met octrekkinl;
tot Opland ..nil.ts mis mee.

".Nu NEDERL~N[) WOlu,T OPGEHEVEN ....•
DE Plf:NsTpllCHT A~aE.S(HAFT .... ~
IjE.T PARLEMENT VooRrAAtl ~O~ SLECHTS
BcTERIMM'ZAKJEb ZAL PLAKKEN ....•
DE PRINSEN or BOW,IRE. Wl DI~(O BEGINNEN .••
E~ AlLE.EN NoG WoSTo.PouTIE. ZAL 'ZlJN
VERZOEK 11(U uw WAPENS BIJ MIJ
IN TE LEVEREN ...•

Politieke prenten
van Opland

De nestor van dl: vaderlandse
politieke tekenaars, de 66-jaril{e
Opland (ps. Rob Wout), hl'cft
op zijn geheel eigen wijle de po-
liticus Luhhers uitgeleide ge-
daan. In Dag I{uud laat OpbnJ
dc nwest opmerkelijke zaken Uil
het twaalfjarigc ministl'r-presi-
dentschap van Lubbers de revue
passer.:n. Van de kruisrakel1en
tot en 1l1l.'"Cde ommameling van
de verzorgingsstaat, de af-
schaffing van dl' opkomstplicht
en de mislukte Europesl' carriê-
rc. Dl' tekeningen, die el'rder in
De Groene en ik Volkskrant
vers..:henen, zijn, zelfs na zoveel
jaren, nog steeds het aanJa,htig
bekijken meer dan WJ<lTd,
Ook in deze bundel valt het
weer op hoc groot de verschillen
zilll in Opland's tekenwerk, De
t<:keningen uit De Groene (vier-
kant formaat) zijn eenvoudig
VJn opzet en veniinil{; die uit De
Volkskram (rechthoekIg) n1l'er
n-rhalend van 0PZl'"ten gemoe-
delijker. Ook een groot en onaf-
hankelijk tekenaar als Opland
laat zi,h enigszim bl.'invlo<.'l.kn

Liefdeszaken
Van de hand van actrice, danse-
res en fotomodd (en om hde-
maal compleet te zijn ook nog
ex-minnarcs van Henry :\tiller),
Brenda Venus, ,.er,cheen dit
voorjaar licl Stille-hintcnbnek.
'De ideale minnaar \H'l't wat zijn
geliefde wil ... En niet wil'.
Afgaande op de tilel en de naam
RrendJ Venus waren mijn ver-

wachtingen over dit boek be-
paald niet erg hoog gespannen.
Lezing van dit buek heefr deze
vooringenomenheid nier weg
kunnen nemen. Inregt:ndt:t:1.
liet hoek is een aaneenschake-
ling van tnKjes en fodjt:s (dit,
Ilooit mis/ukkell) waarbij de
(mannelijke) It:zer stap voor >tap
wurdt ingewiid in de mysteries
van 'de vrouw' met het uitl,indl'-

lijke oogmerk "de man"lt: r1lilkt:n
tol de perfecIt: minn;I,lr. In de
epiloog spreekt I"renda Venus
haar lezers nog l'en keer inJrin-
l;end toe: Wel ..her{'u, Jlu jullie dc
sleutels 1Je/J/Jcng"krCgClI tot de
/I/ereld der l'cr/cidillg I'all l'ell
t'rouw, moeten il/llie die ul( ook
gaan Rcbruiken. Tal llall lIIamlell
door dl' <'1'1111'''111'''1.'1/ ziin erin
gl's/,ugd d"or de goudeJl de'" I,'
R,I<III ( •• ,j. Gok jil !Jebt !JUlipo-
tentieel (... ) cn ik h,,!>ie I,et KC-
rceJscIJal' gegel'ell.
Ik ht:weer niet dat hel allemaal
onzin is WJt Bn'nda Vl'nus in
haar hoek Iwweert ..maar de sug-
gestie dat een man en e('"nvrouw
t:en werkelijke relatie met elkaar
kunnen opbouw('n via de wijze
adviezen \.an dal' 'perfecte men-
tor in liefdeszaken" betwi]fel ik
ten 7eerste.
Brenda Vl;nus: Het SliIlc-hinten-
bock. Hel Spt:Clrum, Utrecht,
199 .•.. 158 bb ..f 19,90, (WH).

Begraafplaatsen
""lenige 1\ederlander IOOpl tij-
dens een vakantie in het buiten-
land, rIIogdijk op Janht.'Vcling
van l'en reisboek ..wel eens een
\.erwaarloosde hegraafplaats op.
Buitenlandst: dud('"nakkns heh-
ben juist dour hun vervallen
slaal vaak nog iets romamisl"h.
DaM hoef je in Nederl,lr1d niet
om te kumen, zo is de algemene
upvatting, want daar woruen de
oude graven (al dan lJil'"tuit wi-
nigheids'''t:rwegingen) 'ge-
ruimd'.
In TOl in eeuwigheid. '01" reis
langs luisterrijke hegrcufplaat-
sen' weerlegt de bekende journ,l-
list (en oud-medewerker van
EGO) Siel~e vall der Iloek met
grote ~telligheid deze gedal,:hte.
Voor zijn boek maakte ue auteur

t:en rondgang langs de meest on-
bedorven begr'lafplaatsen \.an
:\"ederland. Hij doorkruisIc het
gt:ht'le land ..bezocht rooms.ka-
tholieke, protestanl~l', joodse en
algemene Iwgraafplaatsen. grote
l.n kleine, heel oude (huneocd-
den) en \'<111llleer rel,:ente d;llum,
in de stad en op het platteland.
Het resultaat van zijn ,peurlO,ht
is een meer d,1Il le~enswaardige
serie reportages over Ix'graaf-
plaatsen in Nederland. De meest
.:urit:uzt: dudt:nakker die Van
der Hoek met een bez'lt:k \.erecr-
de ..was z,mder enige twijfel die
van :\1arkt:n. Op ,Ie hegraaf-
plaats van dit voormalige
Zuiderzee-eiland treft men geen
~erken met nams'"naan, Joch
sle,hts raaltjn rIIt:1nummers.
Wie wi weten Wie er onder de
nummerplaat jes bel;ra\Tn lig-
gen, moet 7ich lol dt: lokale pre-
dikant wenden.
Sielse van der Hoek: TOl in eeu-
wij.\heid. Het Spectrum,
Utreehl. 199 .•. 18.• o.b.. geill.
(foto's van Daniël Kuning).
f 2",90, (\"H).

Filippijnen
Hl,t \'erhaal vall de, b,'gin dil
j'l'IT uitgekom("n .. roman Dubbd
gezegend van dl' filippiJnS('

Sl.:hrijfstcr :\"inntchka Ros,a dol't
stt'rk denken aan de wijzc waar-
op Ferdinand :\tarcos aan de
macht i, gckomen.
Hoofdpersonen in deze kloeke
roman zijn (de tweeling) Hl'Ctor
en Katrina Ba,has dil."zil"h via
leug('"n, bedrog ..fraude en cor-
ruptie tot het centrum van de
macht weten door te dringen.
Wanneer Hel,:(or het 101presi-
dertlskandid'lat weet te hrengen
hebben "Zijne (toekomstige)
Excellentie" en zijn tweelingzus-
ter Katcrina (":\Ievrouw-Zelf")
zi,h ontpopt tot W<1TemIJnsters
die niets nalaten om hUil doel te
bereiken.
Via l'en vertruuwelinge van de
Ba,b,ls-kliek schelSt Rosca in de-
7e rolllan een indring<:IlJ beeld
\.an een wereld waarin corrup-
tie ..machtsmishruik, terreur en
politieke wrwording de hIJven-
toon \'Oeren,

De schrijfster (die onder het
\larcos-regime les rIIaandt:n in
de gevangenis verbled) ontving
voor deze zwarte komedie in
1993 TIl!.'Amercan B,ook
Award.
Ninotchka Ro~e;l: Duhhel gae-
gend. Ambo, Haam/NOl'ib, Den
Ha'lg. 199 .•. 248 hlz. f 35,00,
(\'-'H) ..

24 - EGO / OKTOBER 199.•



Prisma1
liel"l':roolje
"'oord'''.<hat:::::- ...

hoekdelen ol'er een toenemende
acçeptatie van ook andere ziens-
wijzen. Natuurlijk is er kaf on-
der het koren. Natuurlilk lijn er
ook vraagtekens te zetten hij een
aantal opvaltingen van l.orna SI.
Aubyn over ldfdoding, abortus,
euthanasi •.•, or~'1antransplanta-
tic, wiq;edooJ, miskramt"n,
aids, ontmanteling van voorma-
lige concentratiekampen e.a., al
was h(.t allt"t"nmaar Jat veel on-
derwerpen wel heel kort worden
behandeld. :-Jiettemin, een zin"
nig boekje d,u veel SlOf tOt na-
denken biedt, alsmede een aan-
tal rituelen als ~teun bij verdrit."t-
verwerking.
Lorna St. Aubyn: Bewus( ster-
\'cn. Ankh-Hermt:s, Deventer
1994,129 blz. f29,5"0. (FS)

Bebouw IJet lalld alsof je cCl/wig
zuil lellen: leef alsof je morgen
zult sterl'CIl. Dit gezegde gaf
Lorna St. Aubyn als motto mee
aan haar bock Bt"wust ~tef'•.cn,
Spiritueel omgaan met de dood.
Wie zou er tegen die mens- en
milieuvriendelilke aansporing
bezwaar willen maken? Dat kan
Mld•.•rs li~en hij de inhoud, of
mischien al eerder hij de Uil-
gangspunlen van de auteur in
haar inleiding; Bij de poging tot
cen mcuwc t'lsle op ,Ic dIJod te
kU1/1C11gaan we lIit t'an hepaaldc
vooruJldt'rsrellingell: -dat we I'e-
Ic Illalen ct'rdt'r IJeh/Jl'IIgt'ledd
en ziJll gcst(Jrt'cll: -dJt de licha-
melijke gehuone de beperking is
CIl de dood de bet'riidillgó -dal
OIlZC ûel hct tolaa! Fan al ollze
I'orige Ieljens UI/wat.
Wie alleen vertrouwd op hel ei-
gen \X'csters rationele denken
kan hier stekels overeind voelen
komen. Wie wel •.•en~ kennis
nam van publikaties uit (Jf over
andere culturen (dat kunnen (Jok
'gewone' romans en verhalen
zijn. wal, bijv. het hier elders
b•.•sproken 'Ségou') zal al minJer
vrt"emd opkijken. Trouwens, de
sterk gesleg •.•n belangstelling bi)
t"t."ngroeiend publiek. en
schoorvoewnd ook in weten-
schappelijke kringen - voor za-
ken als r<'incarnatie, bilna-dood-
ervaringen, alternatieve gt"nees-
wijzen, andere voedingsgewoon.
ren, het horen van stt"mmen,
droomsymboliek etc. spreekt

Wim Jfeij
alaf Ondcrddilfden

frallk Spoelstra

Visie op de dood

Ségou

Monument van Afrika
--

deu hiografie is dat ook.
lan Bell: Robert Louis
Stevenson. lJe I'rom, Baam
1994,296 blz. geil!. f 49,50.
(FS)

In april dit jaar eindigde ik een
r•.•c•.•nsie van 'Ilcl valse leven',
het Antilliaanse epo~ van
Maryse ConJ': (Guadeloup •.•,
1937) met de wens dat zij, na
Toni fl.1orrison, nu ook de
Nobelprij~ voor literatuur zuu
krijgt.n. Immers. aan de vereiste
van een, naast literair, ook hoog
humanilair gehalt •.•, voldoet haar
werk len volle. D,1t ble•.•k al hij
het wereldwijde succes van h"'l
kapitale, tweeddig •.•Ségou
lParijs, 1984(85), een hi~wrisch
mOllllmt'lll van Afrika, dat in
1990 ook maand •.•nlang boven-
aan de Nederlandse boeken top-
rit"n ,wnd.
Toen Marrse Condli in 1976
Ségo\l, rond 1800 de hoofdslad
van het Bambara.rijk, aan de
~iger in -'bli hezoeht, woonde
en werkte ze al tien jaar in \'i/e>t-
Afrika, Na grondige documenta-
tie bes.:hreef ze, middels een fa-
milie-epos ol'er het Bambara-ge-
slacht Traoré, al, l'l'r~te de 1ge
eeuwst" gl.s.:hiedt"nis van het uit.
•.••.•nval1en van een Afrikaam rijk
door de druk van de opdrinAen-
dl' Isbm, de Europese
{slavcn)handel en het
Christendom. [n pl'l,m van een-
toch tekort doende - samenvat-
ting te Acven, eilt't'r ik een veel-
zcggenJ ftagment Uil de motivt"-
ring van de auteur, toen Ie ont-
dekte dal -'bli tot de minst ont-
wikkeld •.•landen ter wereld werd
gerekend. Ik ben toen l'rcseli,k
kw,lad geword"II. Iloao, mlllst
oll!wikkcld? En al die spirituelc
ri;kdom dil/I, dat l'erlllogen 0111
schoo//lJeid tt' creëren, die Ie-
l'ellskunst, dic su!Jlieit' menselij-
kc hetrckkillgCII die mij zo il/

l't71'Oaillg hadden gebracht, tel-
dc dal d,m ai/emaal niet? Telde
dil/I ai/een economische riikdom
CII m,Ueriële productie? Uit die
woedt' /Jell ik gaall schrijwlI ...
Daaraan danken wij nu in ieder
ge\'al een machtig menselijk do.
eument èn een uniek standaard.
werk over de teloorgang van
e•..n cultuur. Voor wie dir ~ehit.
terende boek eerder llli~te: dele
1,Olllerbracht De Geus i.s.m. In
0 •..Knip~chen een nieuwe her-
druk uit, ditma,tl beide dikke
delen in één g•.•bonden uitgave
voor een CD-prij,je.
M,n}w Condé: Ségou, In De
Knipscheer/De Geus, Breda
1994.799 blz. f 39,90. (l'S)

In het aan biografieën rijke
fonds van De Prom verscheen
weer een prachtexemplaar;
Robert I.oui~ Stenmon. Het le-
ven van d•.•ze Schotst" >chrijver
(I1i50-11i94) werd beschr •.•ven
door diens landgenOOI [an Bell,
literair medewerker \'an de
Oh,ervt"r en columnist van de
ii•..rald. \'i/elke lee~gragt" jongen
la, nlt:t 'St:hateiland', en welkt"
literatuurlidllebber kent ni"'l 'De
zonderlinge gesdlit'denis van Dr.
Jekyll en .\Ir. Hrde' of zag een
van de tiemallen verfilmingen
erl'an?
Aan het slot van zijn hoek, dat
zich laar lezen als een roman,
legr Bell dat hij (... l stn'e>lso'l
op de met'st onwetenschappt'!ij-
ke mmlicr (heeft) bt'lIaderd. Tk
!JCIIi(Jllrna!ist CII ik dol' nict net
of ik heel iemand i./nders b,'n.
1let 1/It'IIseliike den/t'nt .'omf ik
belallgriiker dan tekstanalyse,
Dat heeft een 'ouderwets' goed
slUk werk opgelel'erd, afstande-
lijk en toch b•.•trokken t"n uitste-
kend gedocumenleerd. lidI
slaagt •.•rin een vrijwel compleet
en onopgesml.lkt heeld I'an de
.ongrijpbare', romanti,che en
ziekelijke zwerver/auteur te
sehelsen; zijn drom •.•rige en ver-
wende kinderj,lfen, zijn stud •.•nti-
koze (reçhtenstudie) 'pro\'(Hild.
in het Vit:toriaanse Edingburgh.
zijn bohémien. leven in
I'rankrilk, hl.t I'erl.el tegen zijn
Calvinistische afkomsl uit een
ingenieur>ge~lacht (Mct elkaar
hebben z,' ,llIe /'lIl1rt(JrCIIS!'<ln
Schul land el/I/ol.( wel meer d-
d,'rs op de wereld ge/Jol,wd),
zijn stormachtig •..huwelijk m•.•t
dt" tien iaar oudere Amerikaanse
I'anny Van Je Grift en hun laat-
ste jaren op Samoa in de Stille
Zuidl •.•e. Da,1r droeg •.•n de ei-
landhcwoners op 4 december
1894 hun geliefde Tusitala (ver-
h,llenvertelierf. dit" het in oor-
log~tijd ~'oor hen opnam tegen
Engeland - ten grave, hoog op
~lollnt Vaea.
Drie onderling I,t'rb(mden zah'//
zijn IJl't belangrijksi; ziekte,
Schotland Cli reiun, zo hegon
Bell, die vervolgens geloofwaar.
..lig maakt dat de legendt' rond
RLS grott"nt"t"lsop waarheid he-
ru~t, Ondanks, maar ook dank-
zij zijn ziekte (tbc?) prodllt"el'rdl'
Stt"venson in lwinlig jaar een
formid,lhel •.•n 'tijdloos' o"'uvre
van essays, reisverhalen, mneel-
stukh.n, poëzie, kortl. verhalen,
brieven en romans. Veel ervan
was (en is!) hriljant en boeiend,

Briljant en boeiendPriSlna
~~~matic.le

:::.--~
S,

~l ,
PriS111a Prisma: ....
Snellezen Foutloos
:=-"'::'- spellen

~ ;:;:='
PriSnla -P;iSlua

.,,' ]uis, woord_ •. llc1deren
gehruik pakkend
:;.- schrijven@ .....-.--

i~, ~
.",..•,.- ",..•,..,

De nieuwe serie prisma-boeken
is een uitkon!'.t voor iedereen die
zich wil \.erbeteren in zijn ge-
bruik van de Nederlandse taal,
of dar nu uit interes,,-' is of in het
belang van studie of werk. In de
boekjes van:t 100 bladzijden,
worden verschillende facetten
van het Nederlands op duidelil-
ke wijze uitgelegd.
Zo l.ullen mensen die veel moe-
ten schrijVt'll, of dat nu brieven,
rapporten of grotere verslagen
zijn, vt."dhebben aan Je boekjes
Helder en pakkend schrijn-n en
Grammaticale tips. In her eerste
boekje k...,rt de loer niet alleen
zijn tekst op een gestructureerde
manier op te bouwen, maar
wordt ook gewaarschuwd nmr
clichés en de benlchte .ambten<\-
renstijL Het tweede boekje is
bedoeld als opfriscursus, naslag-
werkje of als introductie, voor
ieder wat wils dus. Door de
compactheid ervan, en omdal de
auteur niet de pretentie heeft ge-
had een leerboek te schrijven,
dreigt het nergens een 'saai
grammatica-boek' te worden. [n
combinalie met I'outloo' ,pellen
(met daarin 1000 vaak verkeerd
gespelde woorden) zijn ..lew
boekjes natuurlijk ook zéér nut-
tig bij het schrijven van een solli.
citatiebrief, want een brief met
fouten verdwijnt ml.teen in de
prullenmand, Juisl woordge-
bruik leert ons dat we woorden
vaker in de verkeerde context
gebruiken dan we 1.ouden den-
ken, en voor diegenen die graag
moeilijke woorden gebruiken is
cr ook nog h•.•t boekie Vergroot
je woordenschat, met daarin op
alfabt.-tische voJgordt" moeilijkt"
woorden en hun belekenis. [n
het hoekje Snellezen wordt de Ie-
Zl"fdan nog gdeerJ sneller l.n ef-
fieii:nter tr lezen, door alleen Jit"
dingrn uit Je lekst te halen die
vnor de lezer van helan" zijn.
Ot"bondige opzet van de hoekjes
maakt 1-eleer g•..schikt als hand-
leiding bij zelfstudie, en door het
prettige ll.ncnype en de handigt"
tips en tesljes tussendoor lijn 1C
makkelilk te lezen, Voor je hel
weet heb je n.n boekje uit t.n hen
jt"voor de vriendelijke prijs van
f 7,50 weer wat wijzer,
Prisma T aalbOl'kje~. Het
Speclfum, Utreehl 1994. f. 100
hll.[7,50.(00)

Duidelijke taal
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HUMANISTISCH GEESTELIJKE
VERZORGING
In de Nederlandse Krijgsmacht werken vcr,~chillcnde soorten geestelijke \"er-
zorgers. Er zijn aalmoezeniers, dominees en rabbijnen namens de verschil-
lende kcrkgenoOlschappcn en raadslieden namens het Humanistisch
Verhond. Men kan de geestelijke verzorging dus al meteen in twee hoofd-
richtingen splitsen: De godsdicnsti~e ~eestc1ijkc verzorging namens de kerk-
genootschappen en de humanistisch geestelijke verzorging namens het
Humanistisch Verbond.

• Keuze
Humanisme is een open le\'('nso\'crtui-
~ing w<lMhij mensen zelf zin, vorm en
hetekenis aan het eigen leven geven, ZOII-
der daarhij tm heroep te doen op hoge-
re machten. De mells is vrij, zelfstandig
en veranrwoordelijk voor ûchzclf en
voor de ander.
De humanistisch g.'estelijke verzorging
wil mensen hijstaan, wanneer dat ge-
vraagd wordt of waar dat gewenst is,
De godsdienstig geestelijke verzorging
kan worden gespliTst in: katholiek, pro-
testams en joods.
Er is dus een keuze voor het dcfensiepet-
S(llleel. Nu is die keuze voor een aantal
mensen geen probleem: zij hadden in de
burgermaatschappij die keuze al lang
bepaald en er is voor hen geen enkele re-
den om daar, nu ze in de krijgsmacht
werken, van af te wijken .. \1aar zo ligT
het voor anderen niet.
Er zijn tegenwoordig steeds meer m.'n-
sen, die h.,t niet vanzelfsprek.'nd vinden
z_ichtot een hepaalde geestelijke richting
te rekenen. Voor hen doet dl:' aange-
hrachte indeling die ziJ aantreffen in de
krijgsmacht eigenlijk vreemd aan. Alsof
ied.'reen zo maar ingedeeld kan worden!
Nu staat daar teg.'nover dat iemand, die
voor een hepaalde vorm van geestelijke
verzorging kiest, daarmee nog allerminst
te kennen geeft ook rot die richting te
behoren. Wie na,lr aalmoezenier, dnmi-
nce, r,tbbijn of ra,ldsman gaat, hehoeft
d,IMmee nog niet te kennen te geven
resp. katholiek, prorestants, joods of hu-
manistisch te zijn.
Vanzelfsprekend zal men de richting
kiezen waartoe men zich he[ meest vuelt
aangetrokken, Denkbaar is ook dat IC-
mand kiest voor een persoon bij wie hij
ZIch het meest thuis voelt, ongeacht zijn
levensovertuiging.
'W'el komt het er voor de man of
vrouw zelf op aan, delt in ernst een keus
wordt bepaald. Dit artikel wil daarhij
behulpzaam zijn IJl die zin, dat hl'!
tracht in kort bestek ,I,ln te geven wat
humanistisch geestelijke verzorging in-
houdt.

• Geestelijke Verzorging.
Geestelijke verzorging is er niet omwille
v,ln de militaire organisatie, maar wat is
't dan wel?
Bij geestdijke verzorging ga<1fhet aller~
eerst om <1andacht voor mensen,
Geestelijk verzorgers staan stil hij wat
iemand hel.ig houdt en gaan op de eerste
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plaats uit van de persoonlijke, ni.,t mate-
riële helangen \.an mensen.
Hl.'t gaal er altijd om dat, juist vanuit de
geestelijke verzorging, er een open oor is
voor wat l'r ZIch hij de mens van hinnen
afspl'l.lt.
De geestelijke verzor!!,ing in de ktijgs-
macht wil een vrijplaats zijn voor men-
sen die willen pnlten over zichzelf. het
eigen p.'rsoonlijk leven, de werksituatie,
het geûn of ongeacht welke andere pet-
soonlijke omstandigheid.
In de krijgsmacht werkt de geestelijke
verzorger met groepen.
Daarnaast is hij hl'schikbaar voor pl'r-
soonlijkc gesprekken.
De geestelijk Vl.'uorger proheert de mens
met raad en &lad hij te staan, Geestelijk
verzorgers kennen het I.gn. ambts-
geheim, wat inhoudt J.n de privacy
van elk m.'lls hierhij altijd gewaarhorgd
is. Dit betekent dus dat de ver-
trouwelijkheid van gesprekken IS gega-
randeerd,
De militair kan door zijn werk in ecn et-
hisch conflict terecht komen. Enerzijds
draagt hij bij aan het handh,H"l'n van dl.'
\'fede, andemjds kan tegelijkertijd van
hem gevraagd worden wapens te gehrui-
ken. Ilij heeft te maken met Haagstuk-
ken van leven ell dood. D,larom is de
politieke beslissing lOt stand gekomen
um zowel de kerkgenootschappen als
het Humanistisch Verhond (H.V,) te
vragen geestelijk verzorgers heschikhaar
te stdlen.
Geestelijk verzorgers zijn burgers en dus
geen militair. Zij leggen geen offiCIers-
ccd af en vallen niet onder de krilgs-
HKht. Ook staan zij niet onder militair
bevel, v..a;lrdoor zij geen militaire op-
drachten kunnen geven of krijgen. Zij
worden door het zendende genoot-
schappen bij de minister van defensie als
geestelijk verzorger \'oorgedragen en
door deze henoemd.
Voor dl.' inhoud van het werk is de gees-
telijk n'rlOfgl'r vetantwoording ver-
schuldigd ,1,10 het eigen zendend genoot-
,>chap.

• Wat doen raadslieden?
De humanistis..:h gl.'estelijke verzorging
is op I scptemher I 'Jfi4 I!\gevoerd in de
:'\Iederlandse krijgsmacht. Aanvankelijk
met een proefpetlode van drie jaM.
Vanaf I septemher 19f1Î werd het de-
finitief,
I-led vaak hoort men de mening dat het
de taak van de ra,ldslieden van het

l-Ium;lltistisch Verhond zou zijn um de
heginselen van dat Verbond, ht't huma-
nisme dus, bekend te maken en re \Tr-
kondigen. Dat is e.'n misverstand!
De raadslieden \villen geen verkondi-
ging, evenmin als humanistisch geestelij-
ke verzorglllg een poging is om ,Indere
mensen te overtuigen van de juistheid
van het humanismc. Maar wat dan wel?
In het humanistisch denh'n gaat men er
\',muit, dat ieder mens in principe vrij is
tot denken en doen, maar/en ook ver-
antwoordelijk is voor die vrijheid.
Ra,ldslieden vinden, juist op grond van
hun humanistische levens()vertuiging,
dat het er vooral om g,Ut .ie ander te sti-
muleren um te I.oeken tiaar het vinden
van zijn of haar eigen weg.
Of dat een humanistische \\Tg is of l'en
andere doet niet ter zake.
liet gaat cr niet om, dat de man of
vrouw die TlIeteen van de raadslieden in
contact komt humanist wOHlt, maar dat
deze stap voor stap een eig.'n weg gaat,
dat \vilzeggen, zich eigen meningen, op-
vattingen l'n een le\'(.'osovertuiging eigen
ma;lkt.
Ilumanistis..:h geestelijke verzorging wil
de mens stimuleren om ernst te maken
met zichzdf. w,urbi] ieder de mogelijk-
h.'ld heeft om iJl vrijheid en 7.elfstandig-
heid een eigen levenskeuze te maken,
Ieder mens kan op .'igl'n ll1'-eau probe-
ren W\'t'el mogelijk vrijheid en zelfstan-
digheid te realiseren.
Raadslieden kunnen d'larhij hehulp-
zaam zIJn.
Groepsgesprekken
Het is wellicht het meest duidelijk om
dit met eell voorheeld toe te lichten.
In een g.v,-hijl'enkomst kan, op ver/.oek
van .k del'!nemers, een gesprek worden
gevoerd o\'er ieder relevant onderwerp.
\X'at is de ta,lk van de raadsman of -
vrouw in dit gesprek?
a. Te zorgen dat dl' del'lnenwrs van de
groep Z(weel mogelijk I-clf komen tot
een formulering val1 de argument.'n,
die voor en tegen beide standpuntl~n
kunnen worden aangevoerd.

h, Aanvullende infunnatie te verstrek-
ken \'Oor zover blijkt dat de deelne-
mers bestaande argumellten niet keJl-
nen.

c, Te vootkomen dat er tijdens het ge-
sprek een beïnvloeding, de één of an-
dere kant op, ontstaat. Het moet de
deelnemers st.'nls dllldelijk voor ogen
staan, dat niemand b.'n lil een hepaal-
de richting wil stuwen.

d. De del'!nemers, voor zover ze vol-
doende helangstdling hebben, aan te
sporen zich verlkr te verdiepen o,a.
door het aangeven \,\11 literatuur.

Individuele gesprekkcn
".lensen kunnen cr behoefte ,un hebhen
hUll persoonlijke ervaring.'n eellS met
een raadsman of -vrouw door te prakn.
Zo'n gesprek vindt plaats op ha~is van
wederzijds vertrouwelI. R,ladslieden
begeleiden en helpen dan de cliënt om
meer zi..:ht te krijgen op eigen levens-
vragen. Uiteindelijk bepaalt de cliënt zelf
z'n .'igen weg. De gel"stelijk verzorger is
uitsluitend dienstbaar in dit proces.
Andere werkz.aamheden,
Uit het houden van groepsgesprekken
(de I.gn. g.v.-uren) en het heschikb,ur



zijn voor individuele gesprekken vloeIen
voor raadslieden nog tal van andere
werkzaamheden in de krijgsmacht
voort. Zo vindt er per onderdeel regel-
matig overleg plaats met de arts, de
maatschappelijk werker (MDD), de pcr-
soncelsofficÎcr en de andere gccsrdijk
verzorgers. Zonodig kunnen ook be-
sprekingen worden gevoerd met COI11-
mandanten op de kazerne Tm en met het
ministerie van defensie.

• Kan dat in militaire dienst?
Is een dergelijke kritische, op de mens
gerichte geestelijke vCTwrging in dienst
mogelijk? Ons antwoord daarop is: dat
is niet alleen mogelijk, dat is noodzake-
lijk! Wij als samenleving zadelen eell
aantal mensen op met een in wezen af-
schuwelijke taak. :\Ien wordt opgeleid
om ondermeer onze vrijheid (dus ook
onze economie en democratie} te verde-
digen door georganiseerd geweld [(Je te
passen. Als we daar goed over nadenken
dan is dat nogal wat. Zo'n situatie op
zichzelf roept al problemen op.
.\1ilitairen treden hij hun acties naar hui-
ten toe op als een collectief, als de krijgs-
macht. \Ve mogen echter nooit uit het
oog verliezen, dat de krijgsmacht bestaat
uit individuele mensen.
En daar gaar het in de humanistisch
geestelijke verzorging om. Om mensen,
mannen en vrou\ven, die recht hehhen

op hulp en aandacht als mell met ZIch-
zelf in de knoeÎ zit danwel in omstandig-
heden terecht komt, die men niet meer
aankan. :\1ensen hehhen het recht on-
der deskundige leiding kritisch met el.
kaar te praten over alle dingen die men
belangrijk vindt, teneinde zich als mens
te kunnen omplooien.
.\1ilitairen zijn geen willoze werktuigen.
Dat kan èn mag uok niemand van ze
verlangen. Humanistisch raadslieden
ziin solidair met mensen die deze [aak in
opdracht van onze samenleving op zich
nemen.

• Uniform
Geestelijke verzorgers zijn geen militai-
ren. Toch zie je ze ook wel in uniform
lopen.
Het voordeel daarvan is, dat zij zo op
een herkenbare wijz.e in de krijgsmacht
zijn opgenomen en daardoor vaak op
een doelmatiger manier de hulp kunnen
verlenen, die aan hen wordt gevraagd.
:\1aar het nadeel is ook duideliik: binnen
en buiten de kriigsmacht is de gedachte
gewekt, dat geestelijke verzorgers inder-
daad een soort militairen :ti/'n, die dan
ook valll.e1fsprekend de he angen van
het militaire apparaat behartigen.
Dat is niét 7.0, humanistisch geesteliik
verzorgers zetten zich uitsluitend in voor
het geestelijk welzijn van de mensen in
de kriJgsmal:hr.

• Coornherthuis
Naast de groeps- g.v.-bil'eenkomsten op
de werkplek hebben mi itairen ook hel
recht in diensttijd deel te nemen aan een
conferentie in het Humanistisch Vor-
mingscentrum voor militairen. BV is ge-
regeld in art. 85 pt R van het AMAR.
Ifet Coornherthuis in Zeist is een gezellig
vormingscentrum. ingericht voor één en
meerdaagse conferenties. OnderdeeIs
en/of groepsgewijs kan hier verder door-
gepraat worden over zaken die door de
deelnemers worden ingebracht. Gedacht
kan worden aan onderwerpen als leider-
schap, omgang met anderen, (politieke)
ontwikkelingen in de wereld, VN- uit-
zending enz. Daarnaast worden open
rhema-conferenties georganiseerd, waar-
op men individueel kan inschrijven. In de
conferentie wordt desgewenst gehruik
gemaakt van o.a. rollenspelen, gastspre-
k.ers, video- en filmmateriaal of excur-
sIes.
De conferenties worden hegeleid door
een raadsman/vrouw van de kazerne of
één van de raadslieden die op het vor-
mingscentrum \verken.
Voor meer informatie: Neem contact op
met één van de raadslieden of met:
'Her Coornherthuis'
Oranje Nassaulaan 71
370S GC Zeist
Tel. 03404-14060

Redactie

Raadslieden - waar en wie
Bureau Naam Telefoon bureau MDTN Tclefoon privé

0.38.212656

03210-18934
08.370-10205

040-627322
00-4942848629
0.3210-189.34
03480-14787

08308-21867

02991-3525
05220.62273
035-232142
072.641080
00.4942812470
075-703705
05160.13.)79
013-425425
01727-13248
030-937808
03417-58156
00-4952.156621
00-494281619.)
035-234907
00.495761687
01640-47215
020-6323785
080-563833
080-229069
08382.1675
076-872688
OSQ-H9840
05110-72385
0.33.952099

05210-13657
085-629745

.06.535 -7549

.06-514-6093

.06 - 549.7913

.06-594-2285

.06-534-2492

.06-213-341/281

.06.202.617

.06-517-335

.06-514-6093
• 06 - 209 - 2089
.06-532-2643
• 06 . 209 - 2405
- 06-209-6820
• 06 - 594 - 2285
.06-557-6445
.06-541-8499
.06-578-702
.06 - 209 - 2089
.06-678-1826
.06-533-7810
.06-443-259
.06-594-2285
.06-557-6444
.06-445-290
.06-504 - 2654
.06-500-7051
.06-511-196
• 06 ~564 - 2774
.06-564-2774
.06 - 529 - 3341
.06-531-1564
.06-519-6826
.06 - 213 - 34lf281

040-627909/627913
00-4942817510. tsr. 221:15
05771-1341, tst. 2492f24911
010-4539911,!SI.3411381

085~718911, tst. 335

02230 ..S20l~9
05210-15422, m. 2643
02230.52405
02230.56820
00-4942817510. tst 2285
030-366444/45
05920-5&499
04950-82811, M. 702
02230.52089
08380-81826
03410-76000, m. 7809/7810
00.4952358150
00-4942817510, tst. 2285/2286
030-366444/45
00.49633277276
01646-92977
033-607051
080-276911.tst.154/196
085.533377 ui 532774
085-532752 of .'i32774
076-273341
073.881000. tsI. 1564
058-346826
010-45393411281

03404-14436
03404-14436 of 20906

05207-67549/0S155-8109

03404-14060
03404-14060

E.Y. (Ellen)Bremer

I.L Ommy)Fkijrr
j. (jacques) van dt'"nBlink
j. Uan) den Boer
K. (KI<II.i<'n)van Brandwijk-\X'iltjer

W.H. (Wim) Heij
J.J. l.1"an) Maen,

J. Uan) den Boer
j.AI. Ooost) van Langen

Wezer!'t Harde! Lj.H. (Lex) Beektrs
Vlh. Twemhe
Oir"hur
Seednrf
:-;:unspeet
Rmt<'rdam!
D""rn
Arnhem!
Vlb. Twenthe
Den Hdda c.c. (1ïneke) Dekker-Hundling
Steenwijk A.B. (Adr;) van Deunen
Den Helder :\1.]. (:\larias) van Dorp
Den Hdder j. Uoop) Flohlr.l
Seedorf R.P. (Rob) Geene
Um'chr (Kmar) J.J. ljaar) Geuze
As",-.n W.A. (Ban) Hetenrii
Weer! CH. (Kees) van der HilS!
Den Hclder/A'dam C (Carine) van Hinte
Ede A.f-I.T. (Adillornis
Harden.vijk l.I'. (IrmaJ Jacobs
BI"mbt.'rl; EG. (Frils) van de Kolk
S<~J"rf B.J.T. (Ben)van der Linden
Utrecht Il~1. (Ik'crnoud) r-Ioojen
Stol1cnau J.G ..r. tJan) Nauts
WocnsdTl'Cht V.J.B.!o.1.(Vincent) P",eters
Amersfoort K.S. (K",<',)Roza
Nijmegen P. (Peler) Samwel
5ehaarsht'rltcn G. (Gerard) Snel,
Schaarsht'rgt'"n M. (Alarijke) van Jer StigcheP,';'ijng;lard
Breda j.W.F. (jan) Sulman
Vughr j.E.:\1. (jos.:) Vcrheyen
I.eeuwarden G.j. (Gerrit) Vlietstra
Rotterdam :\1.C (Mart) Vogels

Hoofdraadsman
Stafraadwrouw
CoomhenhuÎs
(ra,uhrnan)
(raadsman)
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