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Het ~ehijnt goed ICJ.:,lanmei de wen'ing v'anhef()ep~militain'n voor hel'a'llde lijd, De ha-
nell\\-inkel~KL, voorheen de haneninformatiecentra KL. de BICKI.\. melden dal de wer.
\'ing van zo'n ,;iOO mannen en \'TIlUWenH'llr 1')<)'igaal lukken, Vnor summige onderde-
len i~de ",,'n'ing lelf~ voorlopig ge~loten. V<'rhazingwekkend genoejl;.altham v'uor de re-
Jaelic V;UlEGO. hehben de jl;ebeuTleni\~enin Srehreni(a, ("nvooral de n,,,leep daan'an,
g<'<'nn<'g.uine ge\olgen geh,tJ op de belang~lclling \'Oor een IijJelijke haan hij de land-
macht. Veel jnngeren. \'all zeer nr,,,hillende pluimage, hlijken hun hurger.carrière ev'en
Ie willen ~lOpzellenof Op~dll)flen voor een kurt mililair imermezzo. :\'ngal ",aillIlTers
zien hel al~een aanzet ,"oor een langere mililaire loophaan: ze willen naar de KMS en zien
de t\\ee jaar lnrr.~chap als een goede \'oorhere;dinJ.:.0\er de n,denen \'an anderen wouit
heel wal onJerzoeht en gemeld, maar Jat i~nu niet hel onderwerp.

:\'oeml men hij de landmacht het traject "an wen'ing, ,electie ell .l'l"~telling de "vulling".
cr worJen nog wel meer wlin,lire lo:rmengo:hruikt. Er i~een z,gn.,oonr.lject vuur allocht-
one jonger<'nom 7('kla,lr IC"qnmen" \'I>nrhel BUT-er.~chap. cr worJen "~meuïge" \'er-
halen .-cneld om de jungeren \OnT IClichlen UHr de prakrijk en men heeft het o\'Cr de
"krenlen in de pal'''. Afgezien \'all hel UI' ,i(h bueiende gegn'en dal de krijg~macht naa~t
de enorme honeclheiJ afkortingen een eigen laaigebruik heef!. hier willen wc het e.-en
hdlben ',,"cr die krenten in de pap,

TijJen- het contract \'an de heroep~mililair maak! hij of z.ij\<Inalles ml'e: de gehruikelij.
ke mililaire training. de grenwerleggende aeti\'iteiten, hel nplreden in le:lnl\'erhand, \'Illlr
I'elen het uitJ.:ezondenworden: d'l1 al1e~hoort hij het mililaire hest,l,lIl van dir moment.
.\1en wil eehler de tijdelijk aange,lelde milit,lir laten afzwa"ien mei een zekere meerwaar-
de, dal i~krem nummer één. De educaliC\'e cemra bîedl'n ('en \Cala aan opleidinpmuge-
lijkheden. er wordt, waar mogelijk, lijd ,rijgcromtenl nlOr ~Iudîe en Je financkring i~
goed J.:ereJ.:eld.Zo wil men jungeren ,Iflel'en'n ,lan de samen1c\'ing lll<'1meer kamen dan
zij voor hUlldiell\ltijd hadd<'n. Er zijn wel meer kH'nlen, wal, de sterk l'erb(lerde huis-
nsting. de ocfellloeLlges enz. Er valt over te lW'i~lenof dil als wen'ing~middel hedoeld is
of dat al Jeze m.,alregc!en vuurt kumen uil l'en gn'oc! v'an nrantwonrdelijkheid legen.
m'er de jongen"n en Je ~'Imenlev'i"g, Oal bijl elkaar niet, en of nu uit het één hel ander
\uurhlueit uf andersom, hel zijn prima maatregelen.

\\'at minder prima i~dat het sum~ no~al gd,nleerJe aanllelegenheden lijken. De omge_
ving waar de jongeren lerechl kumen \'er\Chill \'I~eImeer van een hurgerhaan dan de mili-
laire in~nUeleUf'>vaak he~effen.Ouk al zijn wOllrJen al~ eigen ,'eranlwourddijkheid en
initialicf wel dllorgedronjl;en lot hef 01'1ciding~niyeau.lang niet ;lhijl1wnrdl hel in prak.
liik gebracht, Regelmatig hereiken om nog herielnen ''''<'r eulkelief opdrukken. de mund
snneren hij het Hallen naar hel waarom en mer ,lis grap he<Jm,lJeracisli~ehe upmerkin.
I:en. (,\\i"ehien z,iin'a,lk gehoorde opmerkingen als "ze Ill<lkcnlelf nug v'eeler~ere jl;rar-
pen" of ~ze zeggen hel zelf ollk" nOl:wel het eng~le).

Er wordt I:eworn'n nlllr e("nkrijpmaehl waar mensen met elkaar ,am('n\\'erken zonder
een ,11IC~lr;lkke hiërarellie, \\<lMmemen Jich zelf kunnen hlij,en, waar men met eigen
verantwourdelijkheid een eind kan kum('n. T,,:c1ijkenîjd ziet men ,om, bij de "vuor-
heeldmililairen" op IdC\'i~iedraaikolllerij. mensen lalen vallen. niel uitknmen voor het
eigen ongelijk en (na (Jeval "an Srehrenica) een I'ol,lagen J.:ehrekaan inzichl in de wo:re1d
"m hen heen. Dele mensen hadden n"Jo:een oude militaire 0l'leiding. ma.u zijn kennelijk
ni<'1voldoende hiig(,~,'hould. Tuch maken zii de "pap" waar die enkele krenlen dan in
drij\'t"Jl.Wc hehh,'n h<'ldan ",cr de bedrijf~cultuur van de KL en als die niet ,nel \'er;1n-
Jert nwr de ",,11ehree<heen diept<"dan moel men hui\'eren n,OTde inhnud van de meer.
w'liln1c Jie de I1I1T.ersmei zich meedragen al~ze de hUl):er~amenlevinllweer in~tappen.
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OPLEIDING EN BEROEPSKEUZE,
AANSLUITING OF KORTSLUITINGt
Ofwel: Jongen, met een gymnasiumopleiding ga je toch niet door
het zand kruipen .....
En dat laatste heeft kapitein Hugo van Don (3" jaar en samenwonend,
Commandant Bravo-instrukticcompagnic Schoolbataljon 41 I.ichtc brigade
in Steenwijk, een instruktiecompagnie ten hehoeve van de Algemene
l\lilitairc Opleiding van BBT~soldatcn en BBT-korporaals) meer dan eens te
horen gekregen.

"Ja, ik leg dan uit dat ik, toen ik op het
gymn.lsiulll zaf, altijd gyn1ll3stickicraar
wilde worden. N.l mijn cimlexamen
ging ik naar de I laagst' Academie voor
Lichamelijke Opvoeding in Den Haag."

"In mijn stageperiode gaf ik met veel
plezier les in de Haagse SchilJcrswijk,
nou nief de meest elitaire huurt.
Ik ontdekte dat mij dat erg goed
ligt. Toen ik voor mijn dienst-
plicht opkwam in 1983 ging ik
naar het O.C.L.O. f).l;lr W;lShtt
of er een reünie phlats vond.
Veel oude klasgenoten maakten
cr een voortzetting V;ln de
Haagse Academie van. !"\a 'lier
maanden was ik sergeant-sport-
instrukteur. Vervolgens werd ik
in Seedorf geplaatsr. Gedurende
het laatste halfjaar van mijn
dienstplicht-periode werd me
duidelijk dat het onderwijs in
die [eriode weinig vastigheid
bOOl. Omdat ik inmiddels met
Dinette W.1Sg.tan s.lillellwonen,
besloot ik in overleg met haar
om heroeps te worden. Ik wilde
niet te veel achter het bureau zit-
ten en de keuze voor sportin-
strukteur bood me dilar een rui-
me m3te van vrijheid. Ik wist
dat ik die vrijheid aankon want
ik h3d ondermeer het Boesclagcr
Team van 103 Verkennings-
hataljon (103 Verkb3tl bege-
leid."
Op mijn vier en twintigste, dus
al tamelijk oud, ging ik naar de
Kl\lA"

En Weil?
Nadar ik de K~lA had doorlo-
pen wilde ik mijn vrijheid terug.
Ik ging !laar de infanterie omd.lt de men-
sen dic daar rondlopen mij aantrekken.
~lijn eerste plaatsing werd Assen \vaar
ik als 2e luitenant pelotonscommandant
werd bij 43 I"linfilat. Drie jaar was ik
pl;latsvervangend Cc. De omhouw n;lar
13 Luchtmobiel in 92/93 maakte ik niet
meer mee.
Inmiddels was ik cerste luitenant.
Daarna went ik kapitelll opleldingl'n in

Havelte bIj 43 ;'o,.lechbrig. Die dub had
nog 7 a 8 maanden te leven.
Daarna heb ik gesolliciteerd naar mIJn
hUIdige fUllctie.

wrût s!,reekt je aall in die fUllctie?
Er zijn veel dingen in het werk die me
aanspreken. Je kUil[ wel hlijven hopen

op bepaalde functies, l1Mar voor mij is
het deze baan in een nieuwe eenheid met
jonge mensen in opleiding.

D,It klinkt elli~szil/s afs eCIIll'/:r/'ingsslu-
gûlll'flor de Kl.?
Ja, maar ik meen het wel. Overigens.
wat niet leuk is zijn de frustraties die je
oploopt als jt: vanuit de werkvloet met
frisse ideecn komt en het vervolgens ont-

zettend lang duurt voordat je daar
merkt dat er iers mee gebeurt. Veel komt
niet eens naar de werkvloer. Wij vinden
bijyoorbeeld, met redenen onderbouwd,
dat {te A!vl0 periode voor BBT-ers naar
4 ma;lnden moer. De politiek heslist (on-
zichthaar) dat 3 maanden voor een BBT-
er genoeg is. De 'beslissers' zien niet wat
voor mensen wij geaçht worden op te
leiden.
~lol11emeel heb ik twee mensen met een
strafreçhtelijk verleden in mijn compag-
nie, één longen die in zijn dienstplichtpe-
riode is gnleserteerd, twee mensen die
begeleid worden door reclassering en
memen die vanuit hulpverleningskana-

len het advies hehben gekregen
om her le~er in te gaan.

Een bont gezclsclJ<lp, liikt OIlS?

la,en in principe is iedereen op-
eidbaar, maar geschiktheid is
ten ander vcrhaai. Ik COllstateer
vanaf de werkvloer, dat cr in het
keuringsproces, in de selectie-
procedure hiaten zitten. Het op-
leidingsproces van mensen die
uiteindelijk als "niet geschikt'"
afvallen kost nodeloze energie.
Anders gezegd, met zo'n 20%
van je kerels (m/v) ben je 80°1<,
van je tijd kwijt.

Wat kUil jii doen afs je ('om/a-
teert dat iemand niet geschikt is,
1.'11waf I'ind jii hl/mllûn om te
doen?
Er zijn veel barrières, Als ce heb
je als het ware een instrument no-
dig op basis wa;lrvan je iemand
in de proefperiode de wachr kunt
aallzeggen. De proefperiode is nu
drie maanden.
Ik heb er het woorden hoek nog
eens op n;l gelezen en d;larin
staat roch duidelijk dat in een
proefperiode beide partiien het
contract fllssemijds kunnen op-
zeggen,
Bij OllS werkt dat dus niet zo.
Terwijl wij soms in de praktijk
na ongeveer 4 weken al zien of ie-

lllJnd geschikt is of niet, Het is dikwijls
voor heide partijen heel frustrerend om
toch die J m33nden te moeten afmaken.
En dat alléén om tot een zogeheten 'ge-
fundeerde leerling beoordeling' te kun-
Ilell komen. !"\aar de ongeschikte leer-
ling toe vind ik dat niet erg humaan.

Ik gafl'ullie één voorbedd dat niet op
zich7.cl st;lat. Onlangs nog hadden we
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cen Jongeman die zich [wee keer een ue-
Jiflum dronk, één keer tijdens een oefe-
ning twee en een half uur zoek was (met
wapen) en zo zou ik nog wel even door
kUntlCll gaan. Ik zal het nier doen, maJT
duidelijk is dat je door t'(,1l humaner, dat
is in mijn ogen een n.lUwgezetter. kell-
ringsoeleid heide pMtijell veel ellende
kunt bespMen. Dat de jongeman uit
mijn voorheeld een slechte beoordeling
heeft gekregen betekent, dat acht maan-
den inv('srcring zijn weggegooid. Zoiets
kan worden voorkomen en moet mijn
inzil'ns worden v(I(lrkorn('n.

A's wij je ZO horelI, lijkt /Jet wel alsof je
eigenlijk op eell andere plek ZOIf moeti!/1

zium?
Wat ik net zei, zijn eenvoudige constate-
ringen van de Bravo-imtrukticcompag-
nic 41 Lichte Brigade. Het is VOOT mij
natuurlijk makkelijk roepen dat de keu-
ring klote is. \X/aar het om gaat is dat er
een voorfilter nodig is. En hoe dat zou
moeten, ik heb er gcen flauw idce \'an.
:\Iiss<:hi<:n moeten wc terwille van een
hogere kwaliteit nog kkiner worden als
KL Het blijkt dat er bij het afromen van
dl' markt -teveel- mensen binnenkomen
die problemen hehben. Zij gaan de GV
of .'vIDD kam op. Niets op tegen, in te-
gendeel, maar mijn zorg is wel: wat lever
ik straks af aan de parate commandan-
ten. Je wilt toch in kunnen st:t:tn \'oor
kwaliteit. Wat ie ook lJlerkt is dM dl' KL
voor een aantal mensen een neg:ttieve
keuze is. Zo van: "Iets anders schiet er
niet voor mij over". "Ik doe dit bij ge-
brek aan betcr". Gelukkig geldt dit
maar voor een beperkte groep. Ik vind
hct lastig m,lar ik wet:t ook niet waar je
de grens moet leggen.
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Als we ie goed begrijpelI heli je er ulf
ook 1I0gmet 1Jt'/cl1I,l<lflIit?
:\'ee, het aangewn van demarcatielijnen
is lasrig. Ronduit slechr vind ik dat in dit
ge.:ompli.:eerde geheel de hulpverleners,
in het biJwnder de GV, zelf ondl'r druk
st.1:tn. Ik vind her erg onverstandig da:tr-
op te bezuinigen.
Juist nu, ondermeer dour BPZ-.:ursus-
sen, het beroepskader heter wordt uitge-
rust dan pakweg 10 jaar terug om pro-
blemen bij menscn te onderkennen, vind
ik dat je de mogelijkheid om in voorko-
meude gcvallen dan ook daadwerkelijk
de hulpverlening in te kunnen s.:hake-
It:n, niet moet hCFerken.
"Ik zie dat lijk.1 driJven", om het maar
in gewone t:tal te zcggen. Het h,lart me
dus echt zorgen. W:tt ,ie politiek zich
toch ollvoldoende lijkl te re:tlisen:ll is
dar we renville van het moeten h:tlen
van de srreefgetallen de kant van het
V.S.legt:r uf van het Engdse leger uir-
gaall. (In Engeland kun je in voorku-
mende gevallen je gevangenisstraf .1fko-
pen door dienst te nemen in het
leger.(Red.)).
Ik willller nadruk zeggen dat mensen uit
bep,l,llde groepen niet beter of slechter
zijn, maar wel anders. En mer andere
norn1l.'11en waarden kunnen we wel uil
Je voeten mits de persoon in kwestie op-
leidbaar is in termcn van geschiktheid.
:\Iij is inmiddels wel duidelijk gewor-
dcn, dat wij kaderledcn llloett:l1 mee-ver-
,1lll.!cren.

Hoe zie ji; je toekoll1st in ollze "lInders
denkelI ,lIlder dOI.'II"'mldlll<lCht?
Ik vind dat een klus om je tanden lil re
zetten. De eerstkomende tien <l vijftien
Flar zullen nog wel in het teken van de

veranderingen staan. Ik verw:tcht mijn
hele militaire carrière met deze verande-
ringen bezig re zijn. Vind hel ook leuk
om daaraan te werken. Ook al is her ni-
\-eau waarop ik dat doc bescheiden. Ik
merk dit enthousiasme ook bij anderen.
Er IS wat dat betreft ved ten positieve
veranderd. Als ik vroeger wel eens een
tijd,chrift (Jver milimire omwikkelingen
meenam bestond daarvoor n.ll1\velijks
interesse bij collega's. Nu is er men be-
trokkenheid. Ook in kritische zin.

1I0e sta jc tegellot't'r lIitulldiJlg?
Dat hoort er bij. De politieke leiding be-
slist en als je dat nier ziet zitten Jllllet je
de consequenties trekken.
\X-'e1is cr nu sprake van een accentver-
schuiving. Tenslotte zat de mogelijkheid
van uitzending altijd al in ons takenpak-
ket. I-Iet W:1S allcen op zi.:hzelf. Thans is
het uilge;.'(lllden w()fl.ien een duidelijk
thema. :\Iission-statement vind ik een
gonle zaak. Overigens zal de moslim-
militair die naar Hosnië moel daar ande-
re gt:dachten bij hebben dan iemand die
hijvoorhedd R.K. is.

Villd ;1.' dllt d,l<lrIJll.'erekcning //loet lIJor-
,feil Rl'holldell?
~ec, zeker niet. Her inzerten van de
krijgsmacht op een hcpaaJde manier is
rrn van de middelen die de politiek ter
ht:schikking staat om bepaalde doelstel-
lingen te re:lliseren. Jouw opvattingen
al, heroepsmilitair hoeven daarmee niet
:lltijd te stroken, maar daarmee kan geen
rekening worden gehouden.

Bedal/kt l'oor dit gesprek.

Kees Ru;:,1ell Richard SclJOollderbeek



DE GOEDGELOVIGHEID
VOORBIJ

lijker worden voor de rokers. En de
KL\1 gaat zelfs her roken in alle vlieg-
tuigen verhieden. Want je zal toch maar
vlak voor zo'n nerveuze roker zitten -dat
merk I'e de hele vlucht. Bovendien is het
met a die kerosine om je hl'en nog ver-
rekte gevaarliik ouk.

Stel je voor, dat er een campagne komt
om alcohol in het verkeer te stimuleren,
onder het motto: "genieten moet mo-
gen" en "dat lossen we samen wel op".
Hoc zit dat dan met de verkeersdoden
en de kosten van de verdraagzaamheid
voor onmaatschappelijk gedrag?

Ik ben niet zo goedgelovig meer en dus
denk ik nu dat "cel mensen nog steeds
wèl goedgelovig ziin. De rokers bijvoor-
beeld: die zijn zo goedgelovig. dat lij
blijven roken ondanks de nadelen. Of
andere goedgelovigen denken: "hard au-
torijden is mannelijk" en "met een stuk
in je kr.tag kun Je nog hest achter her
stuur". En massa's mensen zweren cr
nog steeds bij: "Een Koningin is een be-
ter mens dan wij" en "Voor het
Vaderland sterven is mooi".

Dele zekerheden zijn hij mij door ande-
re vervangen: "rokt'n is vies", "autorij-
den met een stuk in je kraag is misda-
dig"; "een koningin is ook maar een
mens" en "voor het vaderland sterven is
vreselijk". .\lijn goedgelovigheid is
voorgoed voorbij.

De tabaks-campagne onder het motto:
"genieten moet mogen" en "dat lossen
\ve samen wel op" is doorzichtig. Want
ieder mens heeft misschien wel het recht
om zichzelf schade te berokkenen. En
natuurlijk heeft de samenleving fiks
voordeel aan de tab,lks-accîjns . .\L1ar
wat kost longkanker biivoorbeeld voor
onze gezondheidszorg? En dat recht van
de roker houdt toch op zodra ecn andet
mens daM last ~'an heeft? Ik wil in elk
geval nier meer mee-roken.

Karel Roskam

Ille her gevoel van misselijkheid dar in
mijn keel omhoog kroop. ~1aar goedge-
lovig als wij waren besloten m'n vriend-
je~ en ik toch. dar roken lekker moest
Zl]n.

Als iongetjes na de oorlog kregen we si-
garetten op de bon. Ik kocht meestal
Old ~bc en die rookte ik dus allemaal
up. Later ging mijn zakgeld op aan
Gauloises en Bastos. Als leraar in
Nigeria rookre ik op school een krom-
me, pruttelende pijp (mt.t Erinmore
Flake tabak erin) maar terug in
l':ederland ging ik tenslotte over op de
(ongematteerde) sigaar.

En ik vond roken nog steeds best lekker
tot mijn huisMls op 7 december 1982
mii ervan overtuigde, dat radikaal stop-
pen voor mijn gezondheid het beste was.
Sindsdien heb ik er spiit van dat ik ooit
begonnen bcn aan die vieze gewoonte.
Dus als actieve niet-roker doet het mij
nu goed dat de treinen stccds onvriende-

Die goedgelovigheid speelde mij daarna
wel meer parten: iedereen in mijn omge-
ving en op school geloofde in God. dus
deed ik vanzelfsprekend mee. In de kerk.
op school en thuis leerJen wii dat de
Koningin en haar familie hetere mensen
waren dan wij. En Nederland was het
heste land in de \vcreld en onze regering
had het beste met iedereen voor.
Daarom geloofde ik ook, met veel van
mijn [ecftiidgenoren, de leugen dat hel
Indische volk helemaal niet los wilde
van Nederland. Vechten tegen die
Indische rebellen uit naam van Koningin
en Vaderland leek ons, goedgelovigen,
een aangename plicht. Wat vonden wij
het toen jammer d.tt wij nog te jong wa-
ren voor de militaire dienst.

Het was ook goedgelovigheid die mij
aan het roken bracht. Iedereen om mij
heen zei, dat roken lekker was. Van mijn
eerste trekics aan de sigaret herinner ik

Aan de universiteit begon de twijfel. her
geloof in God, Koningin en Vaderland
was niet langer vanzdfsprekend. De
kerk werd vervangen door het humanis-
me; vuor het koningshuis kwam de re-
publiek in de pl<l:lts en Nederland was
niet langer het centrum van de wereld.
Het buitenland bleek toch veel interes-
santer dan ik altijd had gedacht.

.\1aar toch bied de goedgelovigheid wel
een rol spelen. ~a een studieverbliif in
Zuid-Afrika in 1959 was ik er biivoor-
beeld van overtuigd dat de apartheid
geen viif jaM meer zou kunnen besta,lIl.
Todl duurde dat blanke regime nog 26
iaar en vele duizenden doden langer. Zo
had ik het ook mis met Biafra, dat in
1968 een rechtvaardige oorlog voerde,
dus die konden ze nooit verliezen, leek
mij -twee jaar later hield Biafra op te be-
staan.

Vroeger was ik goedgelovig. Ik liet me
gauw iets wijs maken. Zo geloofde ik
hijvoorheeld gretig in Sinrerklaas [Or op
de lagere school. Mijn vader vund het
TOen de hoogste tijd om mijn ogen te
opent'n want ik was Je kleutertijd in-
middels omgroeid. Hil" vertelde me dus
dat Sintcrkla.ls niet el: H bestond, waar-
op ik onbeda,l(lijk moest lachen, omdat
ik er zo hing in getrapt was.
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ROBBY VALENTINE
IS EEN HELD
IN JAPAN

Japan. Het l.and V.1I1lekker C(C'll. l'en hloei ende auto-indmtric. \'idcorcl"or-
ders en andere technische hoogstandjes. En sinds kort het land waar de
l\'cdcrlandsc zanger Rohby Valenrinc (v;ln de top lO-hit 'O\W and over
again') hijna wordt vereerd als een god. Zijn nictlws(c single, die alken in
Jaluil is uÎlgebracht. slOnd (wee weken lang op de eerste plaats van de
japall\c hitlijsten. Geen Bon Jm'i, "lariah Care}' of Mil"had .Iackson die
daaraan kon tippen.

groel'c'l1 al" Van J-1akn. E:\tfelll<' l;'11I\on
Jo\"i "taan n al laren ,1an dl' top. "Zl'
hehhl'n re'lll.'l"t I"our goede 111l11.ll.'k",
Il1l'l'nt R(Jh 1\'. "Bil l'en eOI1L"l'rtllt het
puhlit.k heel gt.'l'oIKl'ntrl'erd op een qoel
te 111l~ten:n.1',1, ,11~ICl.('1fdwddijk ,\<\11-
gl;'t'tt d,lt]l.' kl.1M hem, brl;'kt'Il I.t' dl' tnu
ijl. •.

In zijn ouderlijk huis in Leusden srrn:kt
de 16-j,lrige I{ohhv lijn \wh,lling en
hlijdsch"p uit m'u her enorme SlKet'S in
het Lllld \",111dl' Rijzcl1lk ZOIl. I:l]n
twee albullls l'l1 vlTsrhillcllde Slllgtl'S
srhn[cn da'lr hl'! aigl'lupell l'l.lT,lIs n~n
kOll1eet omhoog 111dl: hitlijsten. Dl;' LLit.
~te hit i~).:etitdJ I Lllld in I bnd (Wt.keCI'
Ihe faith a1i\'d. t"tIl slllgk die vlak n,l dl'

,1'lfdhö'ing in h:ohc werd uitgd'raçhr.
..Alle ophrt"ng,tcn I'an dit' plaat ga,1Il
naaf dl' n'1he"raallliL-n \',111de "Lll.ht-
offns", ll'gt i{ohlw.
"t.'nnl'1ijk 'houdcl] "1,1I"1l1l1t'fS\",111ro<;k-
1l111/.ià. De IIfil'ic popgroep QUl'l'n,
11',Url';111Rohh" ecn gfOot fan is, hr,lk Cf
door toen de rest van dl' wndd nog
Ilooit \".lil lil' hand gehOOfd had, En ook

ONBESCHOFT

In ?\nlnbnd i~ d<1l\Yl;'1.1T1dt'r~,Iwet Je
l11U.liL1l1t."In J.11"ln werJ 11KduiJt'lijk
hol' onhe"dwft het ~cdl'fbnd,l' publiek
is. Artiesten worden hier laak met de
llek ,ungekeken. 111welk gcnre en op
\H'lk nivcau IC nd1 ook 1,t.'gt'lTn. Ik \Tf-

Kub"r \',d"nlill<' il/ duplo
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Links Robby V,l/clllhle, rechts Rob \Vinter

haas me daM telkens weer m'er. Dan he-
talen ze veel geld om hinnen te komen en
kijken je vervolgens de hele a\'ond eha-
grijni~ aan." In zijn eigen land wordt de
l.eusdenaar vaak aangevallen op zijn ex-
travagante uiterlijk. Robb}' heeft ûjn
haar namelijk in twee kleuren geverfd en
gebruikt (net als zijn idool FreJdie
.\1ercury) nagellak. "In Nederland
heerst een stemming dat je maar gewoon
moer doen. Dan doe je al gek genoeg,
zeggen ze. Je mag hier niet bm'en het
maaiveld uitsteken. In Japan is dat ech-
ter geen probleem, cl.lat vinden Zt' het
heel normaal hoc ik eruit zie."
Het Japanse succesverhaal van de
Leusdenaar begon zo'n anderhalf jaar
geIeJen, toen discjoekey Captain Wada
(een soort Japanse Jeroen van Inkel,
maar dan een stuk minder irritant) de cd
'The ~1agic Infinity' tussen de imporr-
platen ontdekte. Hij draaide het schijfje
zo vaak op de radio, dat de plaat kort
daarna officieel in het land werd uitge-
bracht. Ook de titclloze debuut-cd en
enkele singles van Robby werden in IlO-
time gereIcased.

PROMOTIEBEZOEK

Het duurde niet lang voordat de zan-
ger/multi-insTrumenralist een promotie-
be70ek hr:'lcht :'I:'Inhet land. T\vee we-
ken lang dr:lafde hij op voor fotosessies,
gaf concerten, raJio- en televisie-inter-
views. Heel het Lmd reisde hij door: van
hoofdstad Tokyo naar Fllkuoka en v:'ln
daaruit door naJr Hirosjima.

Vervolgens werden NJkoya, Osaka en
Kobe hezocht, en via (opnieuw) Tokyo
kwam Robhy uiteindelljk lil Sendai te-
redH. "Het waren zware, nl;lM pradtti-
ge \veken", zegt de zanger. "Ik werd he-
handeld als een soort superster. D,lar
Il\oet je wel even a.1I1wellnen."
Nu zijn laatste plaat zoveel su.:ces heeft.
zou Rohby n,ltuurlijk het liefste meteen
weer teruggaan. "Er sta,1t wel weer een
tot'Tnee aan te komen, IllJJr wanneer
precies is onhekend. De reis en het ver-
blijf in Japan zijn harrstikke duUT.
Voor,il als je met de hele b,lnd gaat t'll
zelf apparatuur mOl.'tml.'enelllell."
Een andere reden om no~ el'en in
:'\lederland te blijven, is het enorme suc-
ces dat de leden van Valentines h.md
mOlllenteel hebben llll.'t ,Mareo Borsato.
Toetsenist )ohn Ewhank en Roh Winter
spelen niet :'Ineen op zijn laatste twee
cd's. ze staan ook regelmatig live met
Borsato op het podium. En ook
Valentine zelf heeft het druk mer ander-
lllallS succes. Zo bespeelt hij de vleugel
op de cd .Stilte na de storm' v:'ln Bert
Heerink.

NIEUW ALBUM

Een hutste red••.n waMnm een nit.uw he-
zoek aan het Land van de Rijzende Zon
nog even wordt uitgesteld, is de release
van een splinternieuw eigen alhum. dat
de titel V.dentine kreeg. Als het goed
gaat komt de phl;lt begin november uit;
de single \'\lhere do we go frorn here ligt
al sinds 9 oktoher in de winkels.

"Natuurlijk vind ik her belangrijk dat
miin platen ook in N'ederland een beetje
aanslaan. ,,"ia,lr :1:10de andere k.lnt: van
een flop in Japan vetkoop je nog altijd
meer exemplaren dan van een top Ia-hit
in Nederland. Als je in Japan goed
scoort verkoop je een paar honderddui-
zend singles."
De nieuwe (derde) cd 7al volgens Robhy
heel anders klinken d:ll1 we tot nu toe
van hem gewend zijn. "Hij wordt heel
.lfwisselend. De uitt'rsten liggen verder
uit elbar dan ooit: van heel rustig en
breekbaar tot erg ruig en hard." Speciale
aandacht verdient het nummer The
\lourning .\1istr;11.Dat beginr llIet een
akoestische git:'lar en gaat dan over in
een stuk dat door een echt zigeuneror-
kest is gespeeld. Vervolgens komt er nog
een heavy rock-gedeelte.
De Japanse aanhang zal zoals gezegd
voorlopig nog even tevreden moeten zijn
met de platen vall hun Nederlandse
idool. "En dat valt voor sommigen niet
mee", zegt voorzitter Silvana van der
Veeken van The Official Valentine
Fanclub. "Eén van de 13panse leden
schrijft regelll1<ltig ellen ange brieven,
een ander Jap:'lllSmeisje stuurt constant
faxen. En die moet ik dan 's avonds be-
antwoorden, zodat mijn fax cla3r aan-
komt als ze 's ochtends wakker \vordt."
Alles willen ze van Rohhy weten.
"\'(Iannet'r hij weer naar her buitenland
gaat, hoc zijn nieuwe plaat gaat klinken,
enzovoort. Soms willen ze ook informa-
tie over zijn privéleven, maar die geef ik
natuurlijk niet'", aldus de voorzitter.

Martin Gr()el1cU'()ld
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"EEN ONDEROFFICIER OP WEG
NAAR DE KL 98."
Veel onderofficieren maken zich lOTl;cn over de \,Cf;lndcrcnde krijgsmacht.
Het profiel van de onderofficier verandert mee. Dat is niet ahijd even ge-
makkelijk. Vccl betrokkenen houden hun kritiek binnenkamers. Niet ieder.
een echter. Kees Roza en Rics Schoondcrbcck spraken 111et Leon. onderwijs-
begeleider op het OCMGD in Hollandse Rading na anoop van een BPZ cur-
SLISweek.

je lijkt me /liet iemand die meedeim of!
de gnltlclI die de reorgtll/is,ltie !'ervor-
zaakt?
De mensen hij Defensie hehhen te ma-
ken met allerlei onzekerheden door alk
vCTJ.nd.cringen die in het hcdrijf aan de
gang Zll11.
Het probleem is niet dat cr veranderin-
gen plaatsvinden maaT den alles op de
werkvloer terechtkomt. En Joor alle
verschuivingen ga:u het overzicht daar
soms verloren.
Ik bCll zeker niet iemand die mcedeint en
afwacht. DaM hen ik te kritisch voor.
\X/.lar het up neerkomt is dat er crn mil-
j(lcllrnhczuiniging bij opleidingen aan
de gang is. Op de K.M.S., waar ik Villl-

,hun kum heb ik gemerkt dat de infor-
matie O\'rr hezuiningen nier goed over-
komt hij de mensen. Iedereen wil na-
tuurlijk j;;raaj;; zrkerheid over de eigen
toekomst. De informatie uit Den Haag is
echter nauwclil-ks per~uomgericht. Het
i~oo\.; niet goc, dat er onbekwame men-
sen op hepaalde posiries ",,'orden ge-
plaatst. Dat zou niet moeten kunnen.
Het proces duurt (lok ved re lang, eigen-
lijk al vanaf 1990.

."Softies"
,,"'at hetekelU'll de bezllinigingen I'oor
iezelf?
Ik heh het prim:t naar mijn zin hinnen
het hedrijf.
De overeenkomst met de K..\-1.5. is dat
ik in Hollandse Rading ook werr lil een
reorJ!,ani~atie terecht kom. Het \Trschil
i~dat ik op het OCMGD een decl van de
mensen die ik in \'(/eert heh opgeleid,
weer terugzie. Daar krijgen ze eetl
D.T.O. of een aanvullende opleiding
voor de geneeskundige Troepen. Her
beeld van dl>"softies" is volstrekt unte-
recht. Wel re.lli~,>ertmen zich nu dat de
genecskundige trocpen altijd wat onder-
geschoven zijn gewecst. Dat ze belang-
rijk worden gevonden komt ook in de
h,'zuinigingen tot uiting. :"Jaar verhou-
ding hoeven l_eminder in te kwren.

Nog weer terug /laar bczllilligillg: Je zei
liet dal je het allemaal zo lullg vil/dt .111-
reil.

daT zit me behoorlijk dwars. Reor-
ganisaTies in de burgermaat-

schappij ~aan becluidcnd
sneller. :-\a de val van de
muur is een en ;Inder ;11
a;lnkonJi~cl.
HeT proces sleept zich
maar voort. Ik vind cl,lt
je menSl'n niet 5 jaren
in onzekerheid ma~
bten. Zelf wil ik
graag hij Defensie
hlijven werken, al-
hoewel je met OOl_C
opleiding qua man-
hal1dling, leiding
ge\"("n en didakti-

sche vaardighe-
den lil de bur-
gersamenleving
vee! kunt.

'Ve Kaan /lil meer n'$II!taat ver<11/tu'oor-
de/ijk werken.
Ja. dat vind ik een goede z:tak. I{eThete-
"kent wel dat de verantwoordlijkheid
groter wordt. Des te belangrijker daT de
goede man/vrouw op de goede plaats
komt. Er komen echter ook personen op
het vcrkeerdl' plekje terecht. Vooral bij
een opleidingseenheid in oprichting
n:.o('( cr een goecle onderwiisbegeleiding
zIJn.

• De leuze luidt: "anders
denken, anders doen."
"(fat roel)t dit bij ie 01J?
Op dit moment is ieden>l>n bezig met
overleven. ":,\1issioll StaTement" is goed,
maM veel mensen hebhen er geen tijd
voor.
Voor mijzelf betekent het goed leiding
geven, vrijheid van h.lndden en weder-
zijds vertrouwen. In het raam van het
meer verantwoordelijk zijn moet je je ei-
gen Taken bepalen.

1lol' I'lIl je dut in?
AIs onderwijs begeleider kan ik in het ka-
der van de opdracht mijn eigen "targets"
bepalcn. A,md.\eht op knelpunten op de
werkvloer leggen. Del,lr moeten de pro-
blemen worden aangepakt en opgelost.
Ik vind heThdangrijk TCkunnen meeden-
ken in de organisatie.

• Instrueren is motiveren
Ben je fJerkenhaar ars (JIIderwijsbeKcló-
der? AI/ders gezegd: Komen mellsen ook
/liet proMemelI /laar je tod
Ik denk heTwel. Op de K.:'\LS. krijgt el-
ke instructeur l'en introductieprogram-
ma. Dat duurt maximaal 5 dagen. Dan
wordT op de K.M.S. gericht gekeken en
de nodige inform:ttie gegeven. i\tet nallle
aan didactische vaardigheden wordt
aandacht gegeven. HeT gaaT nieT alleen
om het lesgeven zelf maar ook om de
voorbereiding ervan. Je kum ook leren
om anderen te begeleiden en Tebeoorde-
len. Ik \'ond het op de K..\LS. een uiTda-
ging om mensen te motiveren en le zo
gocd mogelijk tol> te rusten voor hun
taak.

• Dynamisch blijven
Ging hel aan ie h,JrI om de K.M..\. te I'e,-
l,IlCII?
liet positie\'e van veranderen IS dat je
zelf clynamisch blijfT. Zo komen er
steeds weer nieuwe uitdagingell .•\Iijn de-
vies is dat je altijd anes moet aanpakken.
Loyalitcit a;m her bedrijf is belangrijk.



Wat heb{"e er geteerd?
Héél \'éé , onder andere structureel den-
ken. Het waren rijke jaren, ondanks de
turhulentie. De werkelijkheid is altijd
anders dan hij vol!-\cns het hoekje zou
moeten zijn. De mensen die op de
K.~LS. instromen ûjn soms nier instruc-
teur 11 opgeleid. Ondertussen Olm'ten ze
wel functioneren. De 5\10 heeft dan een
specifieke rol La.\'. de introductie en het
wegwijs maken.

• Lopro 3
Stel;;; signaleert kllei/lIl1ltell, is illgrijpen
d,m mogeli;k?
Dat geheurde inderdaad wel. Alleen h3d
ik er de laatste maanden geen tijd voor.
Dar kOlllt ook dOOf dat we van een 2
mans bureautje door een lopro 3 naar
een eenmanspost moesten. Ik hen nu he-

zig mijn opvolger in te werken. Ik heh er
3,4 jaar opzitten. Inmiddels heeft mijn
(;hcf nu lopro 3. Dat is niet leuk.

KUil jc UKKcn dat jc iets tot stand hebt
xe!Jracht in jO/lUi periolie?
la, dat wel, maar niet alles wat ik van
plan was is er gekomen. Als positief be-
oordeel ik dat cr th:tns meer a.lndacht is
voor de instructeur in het werkveld. Er
is nu een nieuwe A.C.B .. \X'e hebben het
:-'1isoc etc.. Verder heb ik in de reorgani-
s:ttie van de K.:-'1.S. mijn steentje bij ge-
dragen. In werkgroepen Ethiek en
Extremisme was ik actief en daarnaast
heh je je specifieke rol t.a.v. de cursussen
voor schoolhataljons in oprichting.

• Nog ccn slotopmerking
Ik lei al dat ik \Tel geleerd heb. t-.lisschien

ook wel dóór alle veranderingen. Je kum
niet ontkennen dat veel mensen vastge-
roest raken in hun om~eving. Goed dat
daarin iets verandert.
Het is ook zinvol om over de grens van je
eigen vakgebied heen te blikken. Als ik
zie wat er momenteel allema:tl tOt stand
komt slaat de balans van alle veranderin-
gen positief door. In andere woorden: er
wordt heel wat afgekankerd. maar je
blijft werken voor een positief doel. Mijn
devies is altijd: "hard werken en alles
aanpakken". Wel is het hclangrijk dat je
partner je steunt. :\1ijn vrouw steunt me
en ik kom elke dag goedgemutst thuis.
Zonder een flexibel thuisfront kun je wel
irnpakken.

Kees Roza en Richard Sd}{)(JIlderbeek .

"KIP or fo~ r
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Biddende jodenlfoor de \flestelijke Tempciml/lIr

Joodse pelgrims biddelt bi; de
W'estelijke Temeelmuur
tijdens het Loot1mttl'lI/eest

Het Joods Historisch
Museum presenteert vanaf
half december dit jaar de ten-
toonstellingjERUZALEM in
jodendom, christendom en
islam.

De betekenis van Jeruzalem
voor de drie monotheïstische
godsdiensten staat in deze
tentoonstelling centraal, niet
de politieke problematiek
van dit moment. Het Joods
Historisch Museum tracht
vanuit een cultuurhistorische visie te to-
nen wat de drie religies gemeenschappe-
lijk hebben, namelijk de liefde voor
Jeruzalem.

De hc\voncrs en bezoekers van de STad
delen samen de openbare ruimte, de
straten en pleinen dIe leiden naar de be-
slotenheid van de eigen omgeving.
Binnen de muren van de s)'nagoge, kerk
of moskee is men vrij om geheel van el-
kaar afwijkende standpunten in te ne-
men. Op het lIloment dat die opvattin-
gen ook in de openbare ruimre worden
uitgedragen en samengaan met macbts-
uitoefening en politiek, kunnen er span-
ningen ontstaan die vijandschap tot ge-
volg hebben. In een stad waar zich op
een betrekkelijk klein oppervlak heilig-
dommen van drie verschillende religies
bevinden, op de Tempelberg zelfs direct
naast en boven elkaar, moet een vreed-
zame coëxistentie worden nagestreefd.

Her Joods Historisch Museum beoogt
een beeld te schetsen van de multicultu-
rele gemeenschap in Jeruzalem en de
wijze waarop deze samenleving al vele

eeuwen functioneert. Op deze manier
wil het museum bijdragen aan een gro-
ter begrip en respect voor elkaars tradi-
tie en religie. De aanzet die het museum
În eerdere tentoonstellingen "Joden in
de islam" en "Joden in Turkije" (1993)
gaf, wordt met JERUZALEM in joden4
dom, christendom en islam voortgezet.

Jeruzalem is ongeveer 3000 jaar geleden
door koning David veroverd en vervol-
gens tot hoofdstad gemaakt. Volgens ar-
cheologische vondsten moet de stad, die
sinds 1967 functioneert als hoofdstad
van Israël, al circa 5000 jaar geleden zijn
gesticht. Her multireligieuze en culturele
karakter van Jeruzalem blijkt uit de aan-
wezigheid van niet alleen de Westelijke
Tempelmuur, de Klaagmuur, maar ook
de Grafkerk, de Rotskoepel en de Aqsa-
moskee. Voor I'oden is Jeruzalem de be-
langrijkste hei ige stad. De herinnering
eraan is prominent aanwezig in de dage-
lijkse gebeden, op sjabbat en de feestda-
gen. jeruzalem is voor christenen de stad
waar de belangrijkste gebeurtenissen in
het leven \'an jezus plaatsvonden en
waar de christelijke kerk zijn basis heeft.

De profeet i\.1ohammed
steeg in Jeruzalem ten
hemel. Daarom is deze
plaats naast Mekka en
Medina een heilige stad
voor moslims.

Binnen de afzonderlijke
religIes bestaan ook gro-
te onderlinge verschillen,
namelijk tussen ortho-
doxe en liberale joden,
tussen de diverse c1uiste-
lijke denominaties, or-

thodox, katholiek en protestant, en tus-
sen uiteenlopende stromingen in de is-
lam. AI deze gelovigen kunnen elkaar
overal tegenkomen, ondanks het feit dat
de stad is opgedeeld in verschillende wij-
ken met een eigen karakter. De vrije toe-
gang tot de heilige plaatsen van de drie
religies, die de Israëlische regering waar-
borgt, creëert de voorwaarde voor en de
mogelijkheid tot het in vrede samenle-
ven.

De tentoonstelling JERUZALEM in jo-
dendom, christendom en islam in het
joods Historisch Museum is tot stand
gekomen in nauwe samenwerking met
het Bijbels Museum Amsterdam,
Museum Catharijneconvent in Utrecht
en het Bijbels Openluchtmuseum,
Heilige Landstichting. Ook deze instel-
lingen wijden vanaf 15 december 1995
aandacht aan het thema "Jetuzalem".
Voor de invulling van het islamitische
gedee:te van de tentoonstelling heeft de
Stichting Islamitische Kunst en Cultuur
als onderdeel van het ~1useum voor
Volkenkunde Rotterdam van advies ge-
diend en ondersteuning gegeven.
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FRESH FROM DALAT:
De nieuwe strijd om Vietnam

Vietnam opent de grenzen. Zelf ••Amerikanen zijn sinds begin dit jaar offi.
eicel weer welkom. \Vestcesc investeerders raken in toenemende mate bevan.
gen door goudkoorts. Het communistische regime legt nog wcl een bureau-
cratisch mijnenveld, maar wie de tijd neemt kan vclc kansen grijpen.
Impressies uit een fascinerend, maar nog straatarm land.

ringsgebouwen en diplomatieke posten.
De drommen toeristen die Je aandrang
niet kunnen weerstaan om zich hierheen
te laten brengen, vergapen zich cr met
gevoelens van opwinding aan.

• Tekenen van het verleden
De voormalige Amerikaanse ambassade
in Saigon is tegenwoordig een toeristi-
sche wpanractie. Duizenden fietstaxi-
herijders lokken de bezoekers aan de ou-
Je huofdstad van Zuid-Vietnam mer
wervende gebaren om dit symhool van
de roemlO1:e Amerika:tnse '<lfux:ht, nu
twintig jaar geleden, te gaan zien. Als
bezetenen trappen ze vervolgens russen
de onafzienbare stromen brommers op
de wegen door om maM zo snel moge-
lijk ter plekke te zijn. Op de daken van
de gebouwen en de boeken van het ter-
rein staan nog steeds de schilden en
boxen die het complex voor gewapende
raketaanvallen moest beschermen.

Op 30 april 1975 zagen tientallen mil-
joenen televisiekijkers rechtstreeks hoc
Amerikaanse militairen en diplomaten
zich op die plaats in grote raniek de
Vietcon~-eenheid van het lij proheer-
den te houden die de ambassade in de
vroege morgenuren aanviel. Toen de
laatste verdedigingslinies van Saigon in
handen vielen van het Noordvietnamese
leger en de verovering van Je stad onaf-
wendbaar werd, waren de door de snel-
heid van de inname volkomen vertaste
Amerikanen gedwongen hals over kop
te vluchten.

Op het plein voor de ambassade speel-
den zich chaotische taferelen af. Aan
beide zijden vielen tientallen duden.
Duizenden wanhopige Vietname7.en
proheerden een plaatsje te krijgen in de
helikopters die vanaf her terrein heen en
weer vlogen naar veiliger vliegvelden.
Amerikaanse mariniers probeerden de
mensen met man en macht buiten de
hekken te houden, zunder veel succes.

Het einde van dertig jaar Amerikaanse
aanwezigheid in Vietnam voltrok zich
op het dak van de kanselarij. Vlak voor
zonsopgang klom de Amerikaanse am-
bassadeur Graham :\Ltrtin daar mer de
vlag van de ambassade in zijn hand ij-
lings in een helikopter. Als laatste van de
ruim drie miljoen Amerikanen die in het
land hadden gevochten en waarvan er
meer dan 58.000 waren gesneuveld.

In de ambassade die in 1968 vlak voor

het befaamde Tet-offensief als
Amt:rikaans machtsbulwerk in gehruik
werd genomen, is twintig jaar later de
st,utso1iem:l:Hschappij Viln Vietnam ge-
vestigd. De hekken zijn ook in de nieu-
we situatie hermetisch gesloten voor het
puhliek. :"Jet als in 1975 bevinden zich
in de omgeving nog steeds talloze rcge-

• Saigon
Toen Je Amerikaanse ambassadeur zijn
hielen had gelicht, werd de stad omge-
doopt in Ho Chi .:\linh City, als cerbe-
wijs aan de grote Vietcung-leiJer, en
werd de hevolking door de
Noordvietnamese overwinnaars strak in
het gelid gezet. ;\har twintig jaar later is
deze miljoenen-metropool niet officieel,



maar officieus weer Saigon. Tot voor
kort was het faboe om hef woord Saigon
in de mond te nemen, maar iedereen
doet het inmiddels weer en op T-shirts
staat de naam in vette letters gedrukt.

Oude Franse, koloniale gebouwen \'..or-
den voorzichtig gerestaureerd. In maje-
stueuze hotels met massagesalons en
grote dakterassen verzamelen zich de
Westerse zakenlieden die sinds het begin
van de jaren negentig weer binnen mo-
gen. Rars lopen stampvol met de meestal
nog alleen pionierende mannen die wor-
den aduervolgd door grote aantallen
jonge animeermeIsjes. Dag en nacht
klinkt rumoet en getoeter.

In de winkels worden voor veel geld
Zippo-aanstekers verkocht die Je
Amerikaanse soldaten hebben achterge-
laten. Hun legernummer en naam staan
erin gegraveerd. Bijzonder populair zijn
de illegale kopieën van Amerikaanse vi-
deo's en cd's. Ze worden voor slechts
enkele guldens openlijk te koop aange-
boden. Wie e\"en afdingt heeft voor nog
geen rijksdaalder dubbelalbums van de
grootste \'\7esterse sterren of complete
speelfilms.

• Feest onder dwang
Toch wordt hef le\'en Joor de inwoners
zelf nog lang niet als een {(-est ervaren.
Ze zijn uiterst vriendelijk en tonen een
opvallende vergevingsgezindheid. ~ta<1T
de onvrede met de eigen omstandighe-
den is groot. Het grote hevrijdingsfeest
werd op 30 april meI veel tam-tam en
grote parades, maar onder dwang, ge-
vierd. De dagen ervoor en op de dag lelf
was iedereen verplicht de rode commu-
nistische vlaggen uit te hangen, maar de
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volgende morgen waren ze overal al
weer verdwenen.

Het grootste deel van de Vietnamezen
voelt zià Jan ook niet echt benijd.
Vooral de corrupte en met grore wille-
keur optredende politie wordt gehaat.
Een veteraan van het voormalige
Zuidvietnamese leger vertelt na enig
aandringen verbitterd, hoc hij na de oor-
log ge\'angen is genomen, in een concen-
tratiekamp is gezet en gemarteld. Al zijn
bezittingen zijn hem en zijn familie afge-
nomen, maar klagen werkt averechts.
Hij heeft dan de keus het te accepteren
of het land te worden uitgezet. De man
loert nu~ steeds an~sti~ over zijn ,chuu-
der en oogt zeer gespannen.

~taar ook de veteranen van de zegevie-
rende noordelijke legets klagen. Het le-
ven van de llleöten vultrekt zich vcr on-
der het hestaansminimum. "Ik heb
twaalf jaar in de jungle gevochten voor
de vrijheid van het land," zegt één van
hen, "nu verkoop ik soep op straat. En
daarmee verdien ik lang niet genoeg om
zelf een heet je voedsel te kopen of wat
rokertjes. "

~laar de \'\'esterse ondernemingen vin-
den dat ze cr niet vroeg genoeg hij kun-
nen zijn. Ook vele Ne{jerlandse hedrij-
ven zien het zitten in het nieuwe
Vietnam, dat de blik na de val van de
voormalige Sovjet-Unie noodgedwon-
gen naar buiten moest gaan richten. In
1991 \'iden de vaste afzetmarkten in het
Oostblok geheel weg en moesten nieuwe
partners worden gelucht.

• HcÎneken
Her zIJn niet de minSTen die uit

lSedetland naar het door wveeillorlogen
geteisterde land zijn getrokken.
I-Ieineken zette er twee jaar geleden als
een van de eersten een produktiebedrijf
op dat het plaatselijk populaire Tiger
Beer produceert en verkoopt. De z:lken
gaan lU goed dat de plannen klaarliggen
om de cap:lciteit te verduhhelen. Het
voorheeld \'an de hiermagnaat is ven.ol-
gens ook gevolgd door internationals als
Philips, AKZO, Unilevet, de handelson-
derneming Ceteco, Shell, Sturk, de P,I-
pierfahriek KNPBT, aannemershedrijven
en de accountans van KP~lG en ~loret
Ernst & Young.

Nederland is daatmee een van de bclan~-
rijkste Westerse investeerders in het ove-
rigens straatarme Vietnam. De top van
Je bcleg~ers wordt nog gevormd door
landen uit de regio, zoals Taiwan, Hong
Kung, Singapore, Japan en Australië.
,\-laar daarna scoort Nederland hoog met
een inmiddels tutaal geinyesteerd vermo-
gen van ruim 350 miljoen dollar. Na de
oude koloniale mogendheid Frankrijk,
dat handig oude schulden inzet om nieu-
we deals te sluiten, is Nederland zelfs een
van de kuplopets.

Een goed voorbeeld is de Friese zuivel.
coöperatie Frico Domo. Begin dit jaar
werd de eerste paal geslagen voor een
melkfabriek aan de rand van Sai~on.
Over enige tijJ zal Frico Domo hier van-
daan Zuid-Oost Azie van Nederlandse
melk voorzien. De investering \"an 29
miljoen dollar die samen meTeen lokale
partner werd gedaan, getuigde van enige
moed. Het Friese bedrijf had al vanaf de
jaren vijftig een vestiging in Saigon, maar
deze fabriek was na de 'bevrijding' in
1975 genarionaliseerd en ondanks \'e[-
woede pogingen nooit meer teruggegeven.



hij Ochten van de televisie. Verder is 75
procent van de hevolking direct in de
bndbouw werkzaam. Als één land in die
sector vermaard is, is het Nederland.
Nederland heeft in Vietnam dus wat te
zoeken. ,.

• Elke dag de krant lezen
Ondernemen in het hlnd is on'rigens wel
eell zaak van lange ;l(iem, benadrukt ook
Folmer. De hureaucnltie remt nog vele
ontwikkelingen, maar er wordt hMd ge-
werkt om de belemmeringen op te hef-
fen, Het is daarom noodzaak dagelijks
de krant te lez.en, Zo snel veranderen
wetten en regels. Folmer: "\Vie hier iets
wil ondernemen moet geduld hebben en
grondig te werk gaan. Een paar jaar gele-
den kwamen hier nogal wat snelle ge-
lukS7.clCkerslangs, die dachten in enkele
d.\gen iets te kunnen organiseren. Zo
gaat het niet. Men moet bereid zijn seri-
eus in het land re investeren, in geld,
maar ook in tijd. O;ln liggen er vele mo-
gelijkheden. Er is nog geen eenduidig
el"onomisch plan, maar de contouren be-
gil1l1enzich af te tekenen. En verder kan
het land veel bieden. De arbeid is zeer
goedkoop en Vietnamezen zijn intelli-
gente mensen die hard werken en relatief
goed zijn opgeleid."

Rien Ro!Ji;1lS

De Nederl<mdse ondernemerszin is hij-
voorheeld zichtbaar in Dalat, waar een
Nederlandse boerderij is opgezet van on-
gevcer dertig ht'ctare. 'Fresh from Dalat',
staat op de dozen waarin groenten wor-
den verp.lkt. Daarin zitten typisch
Hollandse produkten als prei, tomaten,
komkommers, rode kool, sla en peultjes
die hun weg vinden n;lar hotels in
Viernam en Hongkong. Bijna tweehon-
derd Vietnamezen hewerken het stuk
grond dat in Nederland net groor genoeg
zou zijn voor één boer.

• Lage Lonen
Daarbij is Vietnam niet alleen interessant
;lIs afgezetgehied vour Nederlandse pro-
dukten, maar ook ;lIs uitv;llsb;lsis naar
de omliggende regiO' in Zuid Oost Azië.
De lonen liggen er 110g uitzonderlijk laag.
Het gemiddelde loon per hoofd van de
voornamelijk agrarische bevolking is
210 dollar per jaar. In Saigon (800 dol-
lar) en HanOI (650 doliar) liggen die Io-
nen wel hoger, maar ze zijn in vergelij-
king met de nmli~ende landen nog
steeds laag.

Folmer sch;lt dat het Nederlandse be-
drijfsleven zich in Vietnam lelf op cen
markt van ongcveer twintig miljoen
mensen V;ln de in totaal 74 miljuen in-
woncrs kan richten. "Die zijn hereikl-oaar
voor reclame en marketing en dus voor
produkten," zegt hij. "Ondanks alle
ogenschijnlijke annoede zit er een onge-
kend en onhekend potentieel in het land,
Vietnam stond vijf jaar geleden op nul,
maar veert nu duidcliik op, De jaarlijkse
economische groei hedraagt ;lcht procent
en gaat naar de tien, terwijl Je inflatie
beheersbaar is genuakt,"

"Vietnam heeft van alles nodig en
:":ederland kan veel inhrcn!-\en," zegt de
R(ltterdamse vertegenwoordiger Jan
Ja.lp Folmer. "Veel dingen liggen (lok
voor de hand. De Vietnamese overheid
redeneert bijvoorbeeld dat de infrastruc-
tuur snel moet worden verbeterd om in-
vestet'rders te trekken. De bam van
Nederland op dat gehied is groot, zeker
ook als het gaat om waterstaatkundige
werk!:n. Sinds de hijna-watersnO'O'dramp
oegm dit jaar is de pusitie helemaal ijler-
sterk. ledercen in Vietnam kent de dijk

merschap en andersom. De hureaucrati-
sche helemmeringen zijn enorm.
Handtekeningen onder contracten hete-
kenen weinig. als er niet ook officiële
stempels bij staan. Het financiële systeem
moet van de grond af worden opge-
houwd, De staatshedrijven, v.'aarmee
joint-ventures kunnen worden geslotcn,
rekken procedures eindeloos. De wetge-
ving is ganullel. ;llth;lllS voor hedrijven
die zekerheid zoekcn,

~' ~,tt~.._
~~~:~~,as CRdt L~Qn9tuJj~ hào

Dat !-\a.lt overigens nog mct de nodige
kinderziekten gepaard. Het Vietnamese
regime moet no!-\ duidelijk wennen aan
de snelheid van het westerse ollderne-

• T rade Bridge
Ook de ;-\ederlandse regering hecht
waarde .1an goede hetrekkingen me[ het
l<md. Vietnam kan als transitie-land re-
kenen op miliocncn guldens aan ontwik-
kelingshulp voor de wederophouw. En
niet voor niets bracht minister-president
Wïm Kok begin juni op doorreis na,lf
China enkele dagen een hewck 3<111
Ilanoi. Daarhij sleepte hij en p,lSSant en-
kele milioenencomractcn vour het
Nederlandse bedrijfsleven hinnell.
Vietnam worden zoveel mogelijkheden
toegekend dat de Rotterdamse Kamer
van Koophandel er - in navolging van St
l'etershurg en Sjanghai - een derde
'Trade Bridge' Îs hegonnen. Vijftien klei-
nere hedrijven die allen leden zijn van de
Kamer, betalen S,ltllCn een kantoor.
waarin een speciale representant voor
hen contacten le!-\T.
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"u lIIoet wetelI, ik bell christeJ/ en d,1<lr-
O/JI h"d ik cr grotc 1II0ciie !/lee ,h'Ze be-
sfissillg te nemcn". Dill IIhlrl'll de woor-
den /',111 eell m,1II dic de lcidillg IMd uan
een fHJlitietC<lIl1tol opsporillg t',111de da-
ders /',1/1 eell ot'en"l/. H("/ ging 0111 de he-
slissil/g 011/[Iilll/ell eell gemcellschap /',111
jehol"t's GeluigeIl tc infillrerell fJl/t<ial
zich da,lr ('('n [/erllloedcfijkc d,lder zou
he/'indell.

De::c disOlssie spedde ::ich af li!dellS de
{hlrlemelltaire ellquae lIaar {Jel timetio-
lieren l'au OIIS politie-i1/Jpi1r,l,lt. feil ge-
reformeerd lid 1'(/11de commissit' !'r/Jeg
lJIel ('lIig(' l'crrJlltll',wrdigillg of het lIor-
nW,llwas dat er geïl/fillreerd werd bill-
lIell eCII ge!oofsge/llf.'(,lIsdJ<lfl. De zaak
was ::0 lIiIZ()IIdcrlijk, dal tot eell dergc-
lijke handden H',IS [)('slotCII, aldIIs het
l'enJIIlsdm/digende i11llwoord. De illfill-
r,lIIt had dcrl"I/t'e de strikte opdri1cht dl'
l'erd,lehte Jliet Ie benaderelI. De a(loop
l'erlie{) afs /Jet slot /'all eell SI"IIlllf.'lId

jfmgells!Jflek: de l'crd,U'hte kW,1I11zelf
I/(lûr zijn je!JoIJû-llmeder-illti!tr,lIIt toc,
I liJ /'erle/de /'<111 zijl/ dee!Il,/Il1C ,/ilII de
Ol'en'ut 0/1 de ,\lhert Hciin-sllperlltarkt
!/"1</rbijtwee jonge IlIelIselI werden Fer-
1II00rd. Op deze wijze h,u! de l)(Jlitie
toch geen mishruik gCIlI<I,lkt1'<111de die-
fiere gel'fwlclls /,,/11 ielllalld lijdelIs . de
uitoetcllillg /'<111zijn ficlnofshcler'mg,
/'olgells de le,lIIt/óder /'(//1 /Jct onder-
zoek.

De (lplossin~ van Je puzzel in het oho-
bcrnununcr lwdt als \"olgt:

l-i]skonijn;
l-koekoek;
3-IH)()drclll;
4-1l.1kt)1TIcn,
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\V<lt:;iill we toch kel/riR als het gam om
het billnclldringen ['<111 ,'CII l!,doofsge-
meellSdJi1fl. Iloe ml/fcr gillg a<ll /J/ï CCII
il/II/ere "fieloofsgellleellschap" (afth.lIIs
d,1t W<lS het /'oor /'I'Iell), 11.1, de
COllllllllllistiseiJe "<lrtij I'all Nederf,md.
D<I<lrbilllll'lI wcrd jarelll<lllg, :::0 is 111/ 1,'1'-
/Ifckm. gci'nfiltreerd door tielltat1clI
agelltt'I/I'<l1Idl' UVD. Mei wel geld, :::elfs
1'0111 de CIA, werd een splitsing hillllell
die IhlTtij I'cmor;:a,lkl, Bi, het bl'kelld
word,'ll 1'<111 dit stuk,e HVlJ-gcschiede-
lIis wad ltit'lII,lIId I'/'Tfmtll'aûrdigd aIl-
das d,lII af/een ('('11 ,I.lnt"l oud.CPNers.
Gel'lI k,lIl1erlid h,u/ het /'OOT/ll'lIIell 0111
ol'/'r deze kll'l'stil' sdJriftelijke I'wgell 11'
sleI/eli, 1,l.lt St,I,1II de millister /'er<lllt-
It'oordillg 11' 1,111'11.1(/l'ggCII. D,I,lr 1l',IS
niltuur/iik geelI ellkele eer II/ec tc beha-
lell. I'(mdell de g('"chte <lfgcl"l<lrdigdell.

Ooit bi; de Socj,l/e Oiel/-,t {'en lIilkerillg
J,lIIgellrt/Llgd?

I lol' was d,lt toen ze <lUes/,,111 it' //Iocslell
1I,,'tcn?
\'('ie ,e I/'<ls,l](1(' ol/d,1I,,1.1r geborell?
Adrcs? Gehuurd? \'<111wie?
Gewerkt? \V;./ar? Wal/lleer?
AlIeCII? S.lII/ell 111('/ ,//Iderc/I, één ,mder,
.1111fr ;:<I,IIII?

Geld o/' de [MI/krekel/illg? Hocl'cel?

Hoc 11',15 d,lt?

Het infiltrereIl binllen eClt gC'loofsge-
lIIecllsdhlP is dlls 1'1'11gel'oe/iger ::'I<lk
(1./11bil/nell ('eli politieke fhlTtij, lJa,lrliij
koml dal hel ide,MI 1',1II de toellllwliKI'
CI'N door de lIIeerdahcid ,lis eell ge-
/',I<lr werd hesdJOlIlI'd. 0011 wettigde
hier eell denw1ijkr.' inti/lr<ltie. lIel /<I,1t
echter oJ/l'erJe! dal /11'1111<'1/ eCIIdemocr,/-
tisd,c Si1I11f.'II!c/'ingtodJ met twe(' !/liltl'Il
wordl gemetcn,
lIet reslllt;./Jt 1',11/C('IIgl'!oof ill eCII(0111-
/lllIlIistischc hei/slaat is 11,1 hOllderd ',l<lr
duidelijk gewordcil. Echter ill lIûJIII 1'<111
God is door de CCI/II'I'IIheelI ook ge-
schiedcnis gesdJrel'ell dil' ::i;1I sporeIl
heeft II.lgei,ltell,

Cor Oul

-TOI'Ilje hcwijzell moest (werlcgxcn?
-Tocl/ cr z()IIcc/ gc(o/ltro/eerd werd?
-1'OCIIie lIiet I'crtrf!llwd wcr.!?

I10e lI'<lSd.lt?
Wat d,lehl jc?
,.Ik lijk wel eell ailllillcc!?"
"Huor ik er I/og wc/ bii?"

Hield }I' het gCllud:
"Ik !Jl'h als /lcderlallder toch recht of!

deze uitkering?"
"Ik St.1 hier omd,1I ik Iiergells a<l/l de

sbg kom? D,lt is toch lIicl lIIijll
sc/mld?"

"Ik !Joef lilt' hier lIiet /'oor Ie schalIIcII?"

\ViII ",IeiJl je?
"Ik ben IJicr toclJ I/iet/mor mi/ll fol?"

\Vat 1'0/1,1,e?
"Ik 'n'b cell {Iwbleem?"
Of,
..Ik hCIII'CIIprohleelIl? "

Stet'l'll,



SCHILDERIJEN OP DE
SNELWEG
De auto is één van de belangrijkste vervoermiddelen geworden. Dagelijks
reizen miljoenen mensen crin over de hele \••..ercld van hot naar her. Je hebt
auto's in alle soorten en maten, maar wat opvalt is, dat ze toch allemaal wel
op elkaar lijken. Oké, je hebt natuurlijk de superdure exclusieve sportmo-
dellen, maar die zie je heel zelden op de weg. Toch probeert iedere autobe-
zitter zijn of haar auto een persoonlijk tintje te geven. Ondcrdc1cnwinkcls
hebben rekken vol met spoilers, spiegels, stickers. bekleding en ander spul,
maar voor sommige mensen gaat dit toch nier vcr genoeg ...

Het werken met een airbrush is een \'ak
apart. "Je moet minimaal minstens een
j;lar Defenen om het l'en beetje onder de
knie te krijgen. Als je pas hegint dan
wordt je geleerd om al1es af te plakken,
m;tskt'ren heet dat. iV"l;tr een rolletje
friskfilm, spul waarmee je dus afplakt,
kost een kapitaal. Je kan het ook maar
één keer ~ebruiken en d.lIl moet je het
weggooien, Ik zelf gebruik ~ew()on pa-
troonrekenp.lpier, dat is veel goedkoper
en IJleer heb ik nirt nodig. Je kan ook
rnaskert;tpe gebruiken, d.tt plakt heel
lidu aan één kant. Dan snij je de om-
trekken van je ontwetp lJlet een scalpel-
mesje eruit. Je moet wel heel voorziduig
snijden. Snij ie verkeerd, dan zit je met
een kras op de tekening." vertelt Pier.
Er zijn ook verschi11en in het type air-

• Airbrushtechniek

Voor liefhebbers van 7.ulke bijzondere
wagens worden er n.lmelijk regelmatig
shows gehouden, in Duitsland,
Luxemburg lTlaat ook in Nederland. In
.\harsseveen komen de auw's bij elkaar
dit' zijn omgetoverd in rijdende schilde-
rijen. Dan volgt een keuring door een
deskundige jury. "Da;tr komen de klas-
sieke auw's, maar ook de auto's met
special painr en ap<lrte kleuren, allemaal
met ;tirbrush beschilderd." aldus Piel.

11et zulke ontwerpen heefr hij prijzen
gewonnen. Op een k;tst in de woonka-
mer staan een p;t;tr kloeke bekers als be-
wijs van zijn kunnen, "Deze eerste prijs-
beker heb ik nog op een show in
l.uxemburg gewonnen, mer een air-
brushtekening van een ijslandschap op
een motorkap." zegt Piet niet zonder
trots.

en achterkanten a.mgebracht. De auto
zelf heeft hij in een mooie bijpassende
kleur geschilderd. D;tt was trou\vens
niet het eerste ontwerp; voordat hij zijn
f;tvoriete honden erop aanhracht, sier-
den een wuest kijkende Viking en ccn
roedel wolven de flanken van ziin kar.
Ook een schilderij op de motorkap van
een .1UW van een levcnsgrote blondine
die is opgesloten in een ijskristal is van
zijn hand, 0:r. een andere motorkap
staat een in ruk wekkend sneeuwlui-
p.lard afgebeeld.

Piet Wystan uit Nijmegen is 10 iemand
die her rondrijden van een gewone auto
maar niks vindT. Ilij heeft een wel héél
bijzondere wagen. "Ik heb iets tegen al
die eenheidsworst in Nederland. Alles is
grijs, rood, groen of blauwen dat is het
einde van het verhaal. Zo kwam ik op
het idee om mijn auto eens een .lpart ui-
terlijk te geven" verduidelijkt Piet,
Inderdaad, zijn auto is nou niet bepaald
een familie doorsnee wagen: met een air-
brush heeft hij kunstig lIjn honden le-
vensgroot en levensecht op de zijkanten
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brush. "Ik werk met cen doublc-,Ktioll-
spuit. Je hebt onk een single-al'tionspuir.
Bij {'en singlc-actionspuit druk je op Je
knop van dc ;mhrush. en met de lucht
komt dc verf lllCl" ,\let een Jouhk'-ac-
tiollspuit druk Ir op lTIl knop, en er
komt a!lcrll lucht. Als je de m.kker op
Je airbrush Ilaar achtercll h.ult. komT er
ook wrf uit. De kUllSt ISom het 1.0 tc do-
seren Jat je een strcepje van ('cu millime-
TèT kan maken." Volgens Piet IS dit nog
niet alles. want: "de afstand dil' je houdt
ten opt.ichtc \,lll je werksruk is belang-
riik. lhr is een zaak van gevOl:I."
Volgens Piet is ook de soort \Trf dil' in
dl' airbrush zit, bcLmgrijk voor het re-
sultaat: "Inkt w,l,lien meer uit omJat
her door water gcdraw:n wordt. .\let
vcrf heh Il' minder verstuiving omJat er
geen w.lterJecltjcs inzitteIl." Voor hrr
inkleuren van grote vlakken ~ehruikt
Piet een hO\"l.'nheker"puir. De kleme
v1<lkkellen dl' detail" worden nlL'tdl' alr-
hrush geschilderd.

.. ,rt, ...r"
.~~
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liet heLmgrijkste is volgens h.'m hol' Je
airbrush wordt vastgdlOuJell: "Je moet
Ie alrr.rush w lunteren dat je pols stijf
hlijft. Je pols moet hrr verlengstuk \'an je
,lftllell worden. Eigenlijk moet je de air-
hrush vasthon.kn zoals de Chinel-en
hun penseel vasthondell."

• Inspiratie

inspir,nie krijgt Pier \"lllzelf. en door het
kijken n,lar scielKe-fktion films. "rilms
wals Statg,ne en St,lr Trek, die vind ik
mooI om te l.l.'11,en er l.it ook een goed
verhaal in. Er blijft altijd wel wat van
hangen wat bUT \HTr t:tgens voor te ge.
hruiken is. Ik ga aan dl' sl'lg als er WJt in
me opkomt en als ik er zin in heb, Soms
zit hl't gewoon l'en tijdje op slot in mijn
hoofd, dan wadH Ik gewOOTlweer op
een goed Idee. Ik wordt wel steeds kriti-
sch.'r op llleldt". Dan stop ik gewoon
eve11een tijdje, Dan heh ik eetl lamme

hand, mijn rug gaat zeer doen en mijn
ogen prikken. Dan komt er een moment
dat ik het V,'l'er leuk vind en dan ga ik
weer aan dl' slag." Vrocgcr maakte hij
ook nog wel cens el'n schildert) voor an-
dcren. Zqn ont\\Trpen sieren spoilns
van vrao.:htwagclls op, maar ook een
trekkn en tTn ZlTpkist llloesten t'r:lal1
gelovCll. "Nu doe ik dat niet lllcer. ct
ga,lt zoveel tijd illl.iltcn, en het moet wel
leuk blijven. Ach, in Arnerib wu jt' er-
van kunnen leven, hier in :-';-cllcrLllld
hebben de mensen cr toch vaak geen
geld \"Oor over." Zijn llloeilijkstc klus
was de tank \'an een motor. "Die kerel
had die tank zelf gemaakt, in de vorm
van ee11doodskist. Hij had er een grom
kruis opgelast. Daar had Ik wel moeite
mee, want her oppervlakte was ,,1 zo
klein, D,l,lr ben ik dus een maand Illl'e
hezig geweest, iedere kcct ,lis ik nIet te-
vredt'l1 was, schuurde ik het hele l,l,lkjc
weer af en hcgon ik opnieuw,"
Volgens Piet wordt er in het wereldje
van de airhru~h artiesten ook flink afge-
keken. "Een keer zag ik op l'en show in
een mapje van een kerel een foto van
mijn auto! !\ion, Jaar haalde ik zo \"an
dat ik thuis de s..:hnnrtna..:hine op mijn
kar heb gezet, en t'r Illeteen iet, anders
op geschilderd heh. \Xlat jl' ook vaak ziet
IS schilderijen van naakte vron\\"l'll dle
op el'n boomstam lIggen. Dan staan de
horsten ook nog omhoog, dat klopt dns
helem.ul niet."
Ook Jc báend.' "irhfll',h knllstenaars
worden nog wel eens n;lgeaapt: "Horis
Vallejo. dat is een hele bekende. Ilij
wordt o[1[/ettend veel g.'jar. Op l'en
show dan heh ik wel eens dar ik denk:
dat IS een Valkjo. Ach, hl't is niet erg.
Als jc pikt, moet je ook van dl' heste pik"
km."
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Uit diverse opiniepeilingen is de laatste
tijd gehleken dat het l':ederhtndst" volk
een toenemende afkeer heen van het nog
langer handhaven van Nederlandse
troepen in ex-Jocgosla,'ic. Zo liet onder-
zoek V;lll de 'Stichting :\Iaarsl.:happij en
Krijgsmacht' zien dat eind 1993 nog
68<>/',van de Nederlanders voor 'blijven
in ex-Joegoslavië' was. Eind vorig jaar
was dat percentage 41 % en aan de voor-
avond van de v,11 van Srehrcnica nam
het verder af tol 36%. Het percentage
voorstanders van vertrekken was toen
volgens een RTUlntrumart-enquête
57%. Vierenzestig procent achtte het
onaanvaardhaar dat er nog meer
Nederlanders om hrr leven zOll(icn ko-
men bij poglllgt>n om de
.\loslimhevolking tc beschermen.

En nu de verrassing: uit onderzoek van
het StudiecelUrum voor Vredesvraag-
stukken en Je Stichting '\batschappij en
Krijgsmacht hleek, zo<lls onlangs in
'Brandpum' vermeld, dar 62'Y" van de
:\'ederlanders nu voor deelname van
?\'eJerland aan VN-operaties in ex-
joegosLJvië is. En dat is wel zeer vetras-
send. ,\len zou denken dat die

VERRASSING
:"rederlanders - zeker ook nog na ;Il dat
gedoe over Dmchhat - er helemaal geen
heil meer in zouden zien. \Iaar niets is
minder waar.

De politici, die zich in het debat in de
Tweede Kamer voorgenomen had(ien de
I'ederlandse bijdragen in ex-joegusla\"ie
ter discussie te srdlen en dar mede op ha-
SIS van de overtuiging dat de meerderheid
van her volk - rn ook van hun kiezers -
dat ook zou willen, slaan de plank flink
mis. Zelfs Bolkesrein, die vóór verdwij-
nen uir ex-joegoslavië is, zal verrast zijn
ge\\'eest door de mededeling dat de meer-
derheid van zijn partijaanhang anders
denkt dan hij 7.elfen voorstander is van
verdere deelname aan nedesoperaties in
ex-joegoslavië.

Een verklaring voor dit opmerkelijk on-
derzoeksresult;1at is wellicht dat
:\Jederbnders - en dat blijkt ook uit on-
derzoek - als hd gaar om gewelds;1an-
wending door onze krijgsmacht, hd be-
schermen van de mensenre(;htcn ;11een
aantal jaren hoven;1an zetten, vervolgens
komt de mtemationale redusorde en
daama pas het verdedigen van het eigen
vaJcrbnd. Natuurlijk zijn wij geschrok-
ken van het onvermogen de ;\Ioslims in
Srebrenica te beschermen. \bar na de
schrik daarover heen ons wij-gevoel het
gewonnen. Die zogenaamde, ons ook
door de media aangeprate ncderla;1g, was
niet aan ons te wijten en leidde al spOt.'dig
tot een tegenovcrgestelde reacrie. Ons na-

tionaal \vij-gevoel heeft die zogenaamde
nederlaag geherformuleerd of beter weet
teruggebracht tot een - gezien de umstan-
digheden. zeer redelijke prestatie. Tussen
haakjes: ook als wij van Duitsland een
keer met voetballen verliezen, betekent
dat niet dat wij ons voornemen nooit
meer tegen Duitsland een wedstrijd te
spelen: de volgende keer - zo hopen en
verwa(;hten we - zullen we de overwin-
ning smaken.

Het Nederlandse puhliek heeft zich niet
al teveel van politici en massamedia aan-
getrokken, zijn grondhouding: "\'lensen.
rechten en internationale rechtsorde die-
nen bevorderd te worden", bleek niet
duurz,lam door het incident Srebrenica
en de berichtgeving daarover aangetast.
De uitslag van het onderzoek zal de rege-
ring en met name de ministers Voorhoeve
en Pronk goed uitkomen. Wat jammer nu
voor de heer Bolkestein, die zich uveri-
gens wel Jll,lg verheugen over een andere
uirkomst van her onderzoek: de VVD is
de grootste partij gewurden en staat met
22% hoven de PvdA, die 18% scoorde en
de CDA, die met 17'Yo derde is. Het un-
derzoek beantwoordt niet de vraag of het
VVD-resultaat aan een polirieke grond-
houding of een incidenrele bevlieging van
een deel van het Nederlands electoraat te
danken is. Daarnaar kunt U gIssen; ik
denk daar het mijne van en daar mag U
óók naar gissen.

LeoJl Wlecke

EGO I "tO\'EMI~F.R 19<)5• 19



KOMEDIE NINE MONTHS:
lachen met Hugh Grant

Dit keer gaan wc eens lekker keten met Engeland •.•('ofant terrible, Hu!;h
Gr.:mt. De Britse, timide acteur bleek met zijn rol in 'Four Weddings and a
Funcra)' zo ~ocd te scoren bij de Amcriknncn, dat niemand minder dat Chris
Columbus (die miljoenen verdiende met o.a. 'Home Alone' en ''''lrs.
I>oubtfirc') hem w(Jc~ \'Oor NINE J\10NTHS. In deze film doet Gram alles
wat cr van hem wordt verwacht: <;tunrdcn. vertederen. zich zeer Engels ge-
dragen, en aan het slot loopt hij gedwee in het gareel waar Amerikanen een
man nu eenmaal graag in zien.

Hl/Kb Gr,mt en Jlilimme AlrlOre in Nilll' MOl/ths

Ninc .\1onths bleek in Amerika een gi-
gamisch sun:cs. Nu had Je film ook een
voorgeschiedenis waar elke puhlicitcirs-
manager van zou watertanden. \Vant
die s~huch[ere, om niet te zeggen klun-
7.ige, Grant pikte een week voor de
Amerikaallse première een prostituée
van straat op en werd korte tijd bter
met de dame in kwestie (van wie zelfs
even werd beweerd dat ze eigenlijk een
heer was) betrapt in zijn auto. En dJlI
komt je hoofd, van voren en van opzij,
in de krant. \'V'am oppikken lllag d'lII
nog net, Jls je de rest IlIJJ.r ,lo.:hterje ei-
gen voordeur (Jf in je cigen horelkamer
3fwikkelt. Ilollvwood smulde, Gram
maakte snel een boen'aardige tour langs
alle talkshows waar hij maar voor werd
gevraagd, (J1l1min of meer zijn excuses
,1,1Il te bieden en dat del.J hij nou weer
7.0 leuk, onhandig, ja bijn'l stunteltg,
dar de Amerikanm hCIll zijn misstap
royaal vergJven En toen kort d,lat-
op Nine Monrhs in première ging, was
het ked gekden. Er werden nog veel he-
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spiegelingen aan de affaire gewijd. Een
columnist ging zelfs zover te suggereren
dat Gr,l.llt de Amerikanen in feite een
dienst had bewezen met zijn ongelukki-
gc stunt, want d3t het ont7.ag, dM
Amcrikailcil altijd voor Engelsen had-
den gehad, nu cnigszins was afgeno-
men, 'langezicn zelfs Hugh Gram een
gewone jongen met normale driften
bleek te I.ijn. Enfin, Grant 111,1gbhlyen
en daar g;.\at het hem tOl.:h m,l,lr om.
\'?31l[ succes in Amerika betekent heel
veel geld.

Grant heeft inmiddels in Londen njn ei-
gen produktiemaatschappii opgericht.
In de eerste film die dl' maatschappil Dll
maken, speelt Gr3nt de hoofdrol met
aan njn zijde zijn verloof Je Elisaheth
Hershe~', di(' aanvankelijk niet e<:ht ge-
lukkIg was met de manier waarop haar
wederhelft in de publil.:iteit was geko-
men, ook al beweert Gram in imerviews
dat hij 'doodsbang' van I !ershcy is, en
dat hun rd,Hie meer lijkt op de verhou-

ding tussen een broer en zijn zuster.
Ilugh Gr;lllt lijkt al met al, in plaats van
d", timide sukkd die hij zo vaak speelt,
een uitgekookte wilde jongen die pre-
cies weet hoe hij het publiek en de me-
dia moet bespelen.

\-Iaar al is Ninc ;\lolllhs el'n uitgl'srro-
ken Amerikaans verlopend verh'la (in
tegenstelling tot 'Four \X'nldings' die al-
le kenmerken van een Engelse komedIe
in Zl(:h droeg) Grant schiftert wel. Hij
speelt een zeer welgestelde yup met een
prinl;l leventje, een mooie vrienJin en
een rode Porsche om hem van r\ naar R
te vervoeren. Juist ,lis hij zit te bespiege-
len dat kinderen wat hem hl.treft altiJd
ao.:hterwege zouden mogen blijven, ver-
telt de vri('ndin dat 7.e zwanger is. Een
botsing is het gevolg, waar zowel de au-
to als de h('stuurder enigszins gehavend
uit te voorschijn komen, de laatste
vooral mentaal.
\-Lur de vroU\V heeft h;l<lr zinnen op
cen kind gezet, dus veel keus is er niet.
J)l~vader in spé gellraagt zich echter zo
welllig hoffelijk, d,H hij op een da!!. de
flat verlaten aantreft. Pas dan beseft hij
natuurlijk wat hij IU'dt gedaan. Na veel
vijven en zessen, en op voorspra,lk van
het kinderrijke maar hartelijke geZllme-
tje waar zijn vrouw inmiddels vriend-
schap mee heeft gesloten, komt zijn ge-
liefde toch terug. Dan heeft hij zijn
sportkar inmiddels ingeruild voor een
degelijke gezinswagen, en natuurlijk
troU\vt hij ook nog op de valreep, 7.Odat
de baby bij een fatsoenlijk stel ouders in
de wieg komt te liggcn. De hcvalling zelf
is een staaltje eIgentijdse slapstick zoals
dat de laatste rijd niet vaak meer is ver-
toond, met Robin Wïlh,lms als gynaeco-
loog die vroeger 111Rusland veearts
was ...

Beetje braaf dus eigenlijk, maar wl.l
vakwerk tot in de puntjes. Gram is pri-
ma op dre('f als de yup die 7.Îchnog net
hekeert, en Julianne \-Ioore is al even
leuk als zijn geplaagde vriendin. Tom
r\mold en Joan Cusack zorgen in de rol-
len van het bevriende stel voor de nodi-
ge komische noten, en het script houdt
een prima balans tussen ernsl en humor.
De ,-,chte Gram-bn zal een beetje heim-
wee houden naar zijn vroegere werk,
maar voor Nine !l.lonths hoetl de acteur
zich toch hep'lald niet te schamcn. En al
Joet het geheel 7.eerAmerika,lns aan, de
film is een rl'make van een Frans origi-
neel.

Lrul/ure 1'<111 O/ncc!<I"d



DOLORES CLAIBORNE
De meesten van u zullen Stephen King
kennen van zijn fantasie-rijke, vaak ver-
filmde horrorverhalen. :"taar King
schrijft ook uitstekende psychologische
thrillers. ':-'1isery' was er een voorbeeld
van, en 'The Shawshank ReJemption'.
Deze maand komt daar Dolorcs
C1aihornc hij, met apmeuw Kathy
Batcs, de actrice. die voor haar aandeel
in 'Misery' eetl oscar kreeg, in de hoof.
drol. King concentreert zich ditmaal op
een gezin Jat volledig overhoop wordt
gegooid door de vader, een wiphlp dH.~

Ka/lly Rates itl Du/ures C/aiborne

zijn vrouw slaat en ook niet van zijn op-
groeiende dochtertje kan afblijven. Als
de man op eeTl dag dood wordt aange-
troffen, valt de verdenking op zijn echt-
genot!', Do\ores, maar de politie kan
niets hewirzcn. Jaren later, als de doch-
ter Volwassen is en een succesvolle b.1<1n
heeft, wordt ze n,lar huis geroepen. Er is
opnieuw een dode gevallen onder ver-
dachte omstandigheden: de werkgeefster
van ha.lr moeder. Pas dan komt het
kind, dat volledig van haar moeJer ver-
vreemd is geraakt, achter de waarheid
omtrent haar vader. Lekker diep graven
in de ziel van al die getraumatiseerde
vrouwen, dat kun te King wel toever-
trouwen. :\100ie rollen van o.a. Judy
Parfitt en Jennifer Jason Leigh, maar
Kathy Bates gaat weer met de eer strij-
ken. Regie voerde Taylor llackford, ook
nier de eerste Je beste.

DER BEWEGTE MANN
liet lijkt wel of er in Duitsland sinds de
dood van Fassbinder nauwelijks meer
films worden gemaakt. De laatste die ik
van onze Oosterburen zag, de vermake-
lijke meidenfilm 'Abgeschminkt', da-
teen toch ook al weer van zo'n jaar gele-
den. ;\laar deze maand kunnen we ge~
nieten van Der Bewegte .\-lann. In
Duitshllld zelf gingen er al 6 miljoen
mensen kijhn, en dat is zelfs voor zo'n
groot land toch uitzonderlijk. :"ru zegt

Der /Jeweg/l' Mmm

dat succes ook wel iets over de mentali-
teit aldaar, want de film is vermakelijk
op een tamelijk simpele manier, over eell
onderwerp \vaar wc hier inmiddels al
heel normaal over doen. :\Llar goed, al-
les wat bn bijdragen tot beter hegrip
voor minderheidsgroepen is meegeno-
men. zullen we lTlaar denken. Heel in 't
kon komt het er op neer dat een zeer
m.lcho jongen, die zijn vriendin voort-
durend bedondert, eindelijk door haar
de deur uit wordt geknikkerd. Na veel
gewek blijkt hij alleen onderdak te kun-
nen vinden bij twee homofielen. Die lik-
kebaarden bij zo'n buitenkansje, maar
de macho heeft spijt dat hij zijn meisje
bvijt is. Hilarische verwikkelingen en
zwaar aangezette typeringen vormen de
body van het verhaal, maar de onder-
toon is redelijk sympathiek. Dui(lclijk
wordt echter wel, dat het Duitse gevoel
voor humor heel veel verschilt van dat
van bijvoorbeeld de Britten ...

COLPO Dl LUNA
Een gevoelige Italiaame produktie
waarin zowaar ook nog twee landgeno-
ten optreden, is Colpo Di Luna van de
debuterende regisseur Alberto Simone,
die ook het script schreef. Centraal staat

Joh.1Il LI.'YSI.'II;II Colpo di 1..1111.1

een kamergeleerde, sterrenkundige
Loren7.0, die denkt dat zijn werk van le-
vensbelang is voor Je wereld. Als hij zijn
ouderlijk huis op Sicilië wil verkopen,
moet het dak eerst gerepareerd worden.
HIJ laat de enig hesehikbare aanne-
mener, S.llvatore, komen. De oude man
blijkt een filosoof, die er bovendien een
tweede leven op n.l houdt: hij maakt
deel uit van een soon woongemeen-
schap van geestelijk gestoorden, waar
zijn eigen won ook wordt verpleegd.
Door de humane sfeer in de commune
krijgt de astronoom opeens een heel an-
dere kijk op de wereld en vooral op zijn
eigen, nogal bloedeloze bestaan. Johan
Leysen speelt de psychiater van het een.
[fum, Jim van der Woude is schitterend
als de gestoorde zoon van aannemer
Nino :\Ianfredi.

MAKAROV
Uit Rusland komt de zeer actuele tragi-
komedie Makarov, waarvan de symbo-
liek niemand kan ontgaan. :\lakarov is
een dichter die veel succes had tijdens
het communisme. :\Iaar sinds de muur is

Alakdrol'

gevallen, is er veel veranderd. De men-
sen lijken geen aandacht meer te hebben
voor poëzie. Op straat is het onveilig,
dat ondervindt Makarov aan den lijve.
Als hem dan (lok op een avond een re-
volver wordt aangeboden, een echte
:\Iakarov nog wel, geeft hij toe aan een
opwelling en koopt het ding van het geld
van zijn laatste dichtbundel. Het feit dat
dit (verboden) wapen dezelfde naam
draagt als de dichter geeft al aan tussen
welke twee uÎtersten de man, en met
hem heel Rusland, wordt heen en weer
geslingerd. Eenmaal thuis, zoekt hij een
goede schuilplaats voor zijn aanwinst.
i\Iaar gaandeweg raakt hij zo geobse-
deerd door het machtsgevoel dat het
ding hem geeft, dat hij steeds meer be-
gint te veranderen. Zijn lieve vrouw kan
hem niet meer hereiken, en hij raakt ook
steeds meer van ZIchzelf vervreemd ...
Hoewel Makarov geen zwaarwichtig
verhaal is, en veel humoristische mo-
menten keilt, word je van wat de film te
7.eggen heeft, toch niet echt vrolijk.
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DEFENSIE DEELTIJD - ATVn
1t giet der mei de fiaele yn en

it maat der mei de knyptange wer ût!
(i-ries ge~egd(')

Het arbcid'ivoorwaardcll overleg (AD) 1996 is een overleg met lange adem.
Zij die het op de voct \'ol~ell en cr direct of indirect bij betrokken zijn, ,••..1..'.
ren van de hoed en dl..'rand. De grote (zwijgende) meerderheid van het de-
fcnsicpersonecllaat her aan zich voorbij gaan en/of toont totaal geen inte-
resse. Komen de arbeidsvoorwaarden eens ter sprake tijdens één der veIl..'
koffiepauzes, dan blijkt 'men' nog steeds van mening te zijn dat Hans
Dijkstal, Minister van Binnenlandse Zaken het voor het zeggen heeft. Ze
laten, tussen neus en lippen door, weten dat ze her wel eens zijn met de al of
niet voorgestelde arbeidstijdverkorting. Niet omdat dit hanen zou opleve-
ren, maar gewoon: "\Veer 11 tot 12 dagen vrij!"

• Sector Overleg ....
.\linister Hans Dijkstal heeft het voor
het Defensiepersoncel niet voor het zeg-
gen, Het lllge\'oerde sc\.'wfllverleg Îs el'n
vurm van overleg waarin in adH secto-
ren het overleg gevoerd wordt met Je
voor deze sectoren verantwoordelijke
bewindslieden. werkgevers of amhtena-

reil. liet is eell uitgewerkt idee van wij-
len .\Iinister len Lhles. Dat de elll' sec-
tor ziJn AV-overleg ,11hedt afgesloten
llll't een voor dIe senor ,11of niet goed
pakket ,1rheids\"oorwaarden. wil tbn
ook nier zeggen d,H andere sectoren (Jok
w snel zijn.
De moeilijkheden waren alzi<:hthaar hij
de instelling vall het 'paarse kahinet',

Her regeerakkoord liet al w:n dat de
overheid als werkgever met lege h,ln(1en
Tuar de onderhandelingstafel zou ko-
men . .\linJer werk, minder sociale ze-
kerheid en geen geld voor salarisverho-
ging .•\linister-president \X'im Kok stel-
de zelfs minder Jan 0'1" voor, De ;lmb-
tenaar moest zelf geld meenemen. Geen
wonder. de werkgever is hier ook wet.
gever en dl' bezuinigingen zouden van
O.311uljard in 1995 oplopen tot 1,8 mil-
j,lrd in 1998.
liet vreemde is edJter. dat het voeren
\',\11'open en reêel overleg' èn het V,15t-
leggen van ;lrheidsvoorwaarden in het
regeerakkoord naruurliik niet samen
ga,lIl. UiJ het overleg tussen overheids-
werkgevers en de Centrales van
Overheidspersoneel is het budgetrecht
\'J.11de Tweede Kamer een llIoeilijk te
nemen hindernis. UitLuingen van
Kabinet en Parlement hehhen een sm-
n'llde invloed op her proces van 'open
en reëel overleg' .
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• Instroom en uitstroom ...
Los van deze to<:h wel grote 'onderhJ.ll-
delingsproblemt'n' staat her groot aantal
werklozen. Uinnell de overlegsccroren
wOf(lt hier serieus over gesproken, zo
ook bij Defensie. Defensie zit nog ~teeds
met het probleem van de overtolligheid,
Dl' Centrales hebben eerder dit jaar een
pleidooi gehouden voor een evenwichti-
ge ophouw van de Ddensic-orgJ.nisatie.
Wil Defensie dit waar maken, doln dient
er een gegarandeerde instroom lian nieu-
we militairen pbats te vinden. Houdt
Defensie bet overtollig personeel Llllger
hinnt'll haar orgJ.nisatie, dJ.n wordt de
instroom heperkt. Stoor zij de overtolli-
ge personeelsleden de Defensie-organi-
s;Hie uit. dan zJ.1het leger vJ.n werklozen
groeien. Zekt'r nu Staatssecretaris
(;melich :vteijling laJ.t weten, niet de ou-
dt'rell kwijt te willen maar zich te willen
richten op de jongeren.,.? Het stJ.ndpum
van de Centrales is dan ook d;1t zij. al of
niet tijdelijk, de werkgelegenheid voor
Defensie willen behouden. Zij zien het
als instrumt'l1t Olll zodoende de bedoel-
de werklousheid op ;1fstand te houden.
Herverdeling van arheid gedurende de
reorganisatieperi(ldt,; specifieke mJ.J.tre-
gelen op specifieke onderdelen voor een
beperkte periodt'. De .\Iinister, voor
hem de heer B,H.J.J. Völkers (Directt'ur
Arheidsv()(lrwJ.J.rden Beleid) merkte
na,lr aanleiding hiervan op, JJ.t het n1;\-
ken van J.fsprak('n over werken in deel-
tijd voor hurger-defensiepersunecl een-
voudiger is tbn voor het militair perso-
neel. Defensie zal in ieder geval een stu-
die doen omrrent dit geheel.



LEGER
MOET

INKRIMPEN

• Geen deeltijd ...
Leuk vuor de heer Völkers om dat toe te
zeggen maar hij kan zich de moeite be-
sparen. Deeltijdfuncties Jcfensie\vijd
zijn niet mogelijk. Indien het tuo.:h wu
worden overwogen Jan zou de hele
Defensieorganisatie moeten worden
omgevormd rot een snOT[ "twee leger
systeem". Eén voor de 1.IIiver nationale
seCTormer deeltijd en één internatiunaal
inzethaar zonder deeltijd. Heden ten da-
ge kan de militair die in deeltijd wil
werken een verzoek indienen bij de
.\Ijnister. De kans dat het positief wordt
gehonoreerd is echter gering. De
Koninklijke Landmacht heeft bijvoor-
beeld 150 functies aangemerkt als deel-
tijdfunctie. Staar daar zijn wel een paar
randvoorwaarden aan verbonden.
I. In beginsel alleen functies waaraan
ten hoogste de rang van lllajoor is ver-
bonden.
2. De eenheid waarbij de fum:tit> voor-
komt, mag niet behoren tot een inrt"rna-
ti(male staf of vredesnl<lcht.

3. Ot>eenheId waMbij de deeltijdfunctie
voorkomt mag niet behoren tot het res-
sort van het Ie Legerkorps.

Voldod de militair aan dele randvoor-
waarden, dan kan hij in deelrijd gaan
werken. Hel.las, als de militair van
functie verandt"rt houdt ht"t recht op
deeltijd op. De kans dat hij dan weer
een deeltijdfunctie krijgt is gering.
Tevens moet er rekening wordt"n gt"hou-
den met militaire oefeningen en uitzen-
dingen. Wordt de militair voor uitzen-
ding aangewezen dan \'erandert zijn
deeltijdfunctie op staande voet in een
"24-uUfs-fun<:tie'. Het inzetbaarheids-
criterium van de Prioriteitennota houdt
in, dat alle militairen inzetbaar moeten
liJn.
De Centrales zien wel in dat het vergro-
ten van het aantal deeltijdfuncties ten
goetle komt aan de werkgelegenheid.
De \vens van het Defensiepersoneel om
te komen tot deeltijdfuncties zal hieraan
ook debet zijn, maar gemeten is dit niet.

Ook zien de Centrales wel in dat het
nict wenselijk is om in de Sector
DcfenslC voor het militair pt>rsoned te
streven naar meer deeltijdfuncties. Stelt
u zich even voor, de militair in een deel-
tijdfunctie weet "voor geen meter" hoe
lang hij in deze functie zijn deeltijd kan
uitvoeren. \.Iisschien twee weken, een
maand, een half j.lar? Daarop moet hij
dan zijn sociale leven afstemmen? Voor
burgers hij Defensie is het wel uitvoer-
b.lar, .langezien die niet vallen onder
het inzet haa rheids/ui tzend ha ar heids-
criterium. :vlaar ja, her Parlement en Je
Twet'de Kamer beslissen .

• Geen
Atbeids TijdV crkorting ....
\'\'ordt dit probleem in het zelfde koffie-
praatje uitgelegd dan klinkt er altijd de
opmerking Jat er dan 1l1.lar ATV gege-
ven moet worden. Ook dat is onder-
werp \'all gesprek in het Sector Overleg
Defensie. Als de ontwikkelingen bij de
andere zeven sectoren geïnventariseerd
worden, ontkom je niet aan de gedachte
om binnen de Sector Defensie het ATV-
gegeven als arheids\'oorwaarde in het
overleg te pro]Ccteren. De vraag die ge-
steld hln worden is d.ln ook: "Past ver-
dere ATV hinnen een moderne krijgs-
macht?" Indien het antwootd "Ja" zou
zijn, hoc vuile dat dan in?
ATV is t'en beladen begrip. De eerste
golf van ATV-dagen die de teruggang
van 40 naar een 38-urige werkweek he-
geleidde, heeft alleen maar verhoging
van werkdruk opgeleverd, inleveren van
wedde en geen collegae erhij. Niet ieder-
een die de ATV-ronde in 1985 ht'eft
met>gemaakt was even enthousiast.
Toen speelde het motief van meer vrije
tijd een behlngrijke rol. Zo helangrijk
zelfs dat de verlofhergen (inclusief de
VROH-uren) groeiden en ook dit een
onderwerp \'an overleg werd! De
~tinister (voor hem Völkers) wil nog
steeds komen tot een afkoop-systeem.
Ilet staat interessant tegenover collegae
om je even terloops te laten onn'allcn
dat je nog 100 verlofdagen heht. Niet
iets om trots op te zijn, niet voor de he-
zitter van die dagen maar ook niet voor
de verlof verlenende bevoegde autoriteit
die liin personeel niet laat recupereren.
De regels (AMAR en .\IP-hundels) zijn
hier duitielijk over!!

• Tc veel verlof????
Gezien hc:t verlofprobleem kund'e je te-
recht .1fVT<lgenof de militair in e prak-
tijk meer vrije tiid krijgt. Uir onderzoek
blijkt dat het grootste deel van de mili-
tairen problemen heeft met het opne-
men van zijn vrije d.lgen. De hoeveel-
heid werk en het tekort aan personeel
bat het niet we. Om dan toch je ATV
op te nemen, wordt als oncollegiaal ge-
zien. .\\eesral wordt het verschoven
naat een mindc:r produktieve periode
(tussen Kerst en Nieuwjaar). :\locht er
toch hesloten worden ATV (Oe te ken-
nen dan moet de eerste voorwaarde zijn
dat deze ATV-Jagen/uren opgenomen
moeten kunnen wordt"n. Een regcllllati-
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ge spreiding over hef jaar heeft, in het
licht van de herhezetting, Je voorkeur.

De i\1inistcr van Dciensie (Viilkers)
heeft tocgelegd, op basis van IWTregeer-
akkoord, vormcn van ATV te willen
dourvocrcn. Zuiver vanuit het oogpunt
V;lll hezuinigingen. ATV kan nug zo
wenselijk of noodzakelijk zijn. het moet
wel door Je werkenden worden be-
taald. Uitgaande van de huidige 3S-uri-
ge werkweek die dan een 3(1urigc werk-
week moet worden. kost dat 5,15'Y"
wedde!!! U levert 5,25'}'" wedde in en
g;.lat hiervoor 2 uur per wCl'k minder
werken. In pTlnClpe werkrn we 5,25%
per weck minder en den' vrijkomende
uren mOl'ten door ander, nieu\\' binnell-
komend Dcfensiepcrsoneel, worden in-
gevuld. Dele hrengen ook loonkosten
me[ zich mee. Indien l,'T voor 100% her-
beznting zou zijn, levert dit de
Overheid niet ver! op, maar minder dan
100% herbezening verlaagt de loonkos-
ten, Dit houdt in dat de arbeidsdruk
toeneemt wat weer een drukkcnd effect
heeft op het ZIekteverzuim. Al I11ct al:
5,25% wedde ingeleverd, lllet'r werk en
de aan het eind van het jaar .'opge-

bouwde'. verlofdagen worden regen een
laag tarief afgekocht!! Bedankt.

• Sabbaticallcavc ...
Et'n andt'T geluid d<u soms nog wel eens
te horen is Ol' de werkvlol'T is het zoge-
naamde 'Sab ';lticalleave., Hier worden
de ATV-dagen/uren gedurende cen be-
paalde periode opgespa.lrd. Bijvoor.
beeld o\'er een periode van vier jaar,
waarna in het vijfde jaar de dagen in
één ken worden opgenomen,
Toegegevt.n, de noodzaak tot herhe7.et-
ting is bij deze variallt groter (niet t:rg
gruot). Vier m,lal 24 delgen is 96 dagen
is goed drie maanden verlof, Indien de
helt- krijgsmacht het vijfde jaM drie
maanden met vt'tlof moet. zijn de pro-
hlemen niet te O\"crzien. ;'\Ju zullen IC hij
Dcfl~mie wr! denken: "hl'U IC maar spa-
ren, jaren lang. Kunnen ze uiteindelijk
t:erder mcr UK\'(.'''. Even rekenen: 24
dagen ATV per jaar, 35 jaar dient:n is
24 x 35 = H40 dagen Hij. Dat is pakweg
3 jaar eerder met UK\'{' (van je eigen
5,25% minder wedde O\'cr die 35 jaar).
Als je d.lll eindelijk zovcr bent zul je
zien Jat het Parlcment cn Tweede

K;lll1et weer anders hehben heslist en
ligt de UK\\'-Ieeftijd op 58 jaar.
Ilebbell we eindeliik cen hetalingssys-
teem \'oot Je VUT gevondell, willen n.
de VUT geheel ;lfs..:haffen. liet moet een
tlexihcle pensiollcring of een GUT
(Geleidelijke Uittreding) worden. \X'at
wel gelegd moet \vordcn is ~tH,indien
de ATV hij Defensie niet te re,lliwren is,
cr hehoefte bestaat aan nllTlpensercnde
m,latrcgelcn. Wat voor vorm die lullen
krijgen (generiekc weddeverhoging?) is
nog niet te overzien. Eerst dt: ATV-stu-
die \lan Völkers m,lM ,lf\.\"aehten.

Zolan:; het Parlement en dt. Tweede
Kamer nog hesJisSt:1l hoe grom de
krijgsmacht dient te zijn, en wij .opt'n
en reeel' mogen onderhandelen, zullen
de politieke hesluitvorlllcrs onn. ingele-
\Trde loonruimte in J,mk aannemen en
de Krijgsmacht nog: kleiner doen wor-
dt'n,

l'ietcr F, \X'. dl' j,lger.
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Algerije
De enige tijd gcleul'n verschenen
roman Gc~çhondcn blik, van de
Algerijnse auteur Raoah
Bclamri, geeft een goed beeld
V"alldl."chaos en het geweld nèt
\"Oor en na de onafhankelijkheid
in Algerije (1962). [n deze VOOf-
maligc Franse' kU[(Jllic woedde
jarenlang Cl."n v'etheren onafhan-
kelijkheidsstrijd waarhij, over en
weer. de meest verschrikkelijke
gruwelijkheden wnden begaan.

Rahah Bclanltj
Geschonden hlik

Tcgen deze achtergrond plaatst
Belamri de hoofdpersoon van
deze roman, de vijftienjarige
Hassan. Et"n jongen die als ge-
volg van een nctvlics-Ioslating
bet'tjr hij beetje zijn gezichtwcr-
mugcn kwijtraah. Da,u de mo-
derne gem>eskunde niet bij
machte is de jongen te geno:zen
loch zijn moeder COlllacr met
alle rnogclijke kwakzalvers.
llassan 7.c1fheeft daar get'n en-
kel verrrou ••••'l.n in maar laat
zich, nm zijn moeder niet voor
het hoofd te stoten, de meeS! he-
Iachelijke en gevaarli,ke kuren
aansmeren. Het langzaam blind
worden belet Hassan evenwel
niet het geweld en de wreedhe-
den in zijn directe omgeving feil-
loos re registreren.
Allaende en de huidige ,ituatie
in ;\Igerije t'nigszins volgend
vroeg ik mij af in hoeverre
Geschonden blik niet ,Ktueler is
dan Iklamri in 1987 in de verste
verte ook maar kon vermoeden.
Dew s.ehitterende (korre) roman,
waarvoor de aUleur in 1987 de
I'rix France-Culture onlving,
verdient gelezen te worden.
Rahah Bclamri: Geschonden
blik. Ambo, Baarn I Novib, lJen
Haag. 1995.135 bil.
f 27,50.(WH)

Geliefde dichter
Dat van de 'Vt'rzamelde gedich-
ten' van I{ans Andreus (1916-
1977), w'n 1100 totaal, in tien
jaar al vier drukkt'n uitkwamen,
tekent de geliddheid van de

dichter. En dat er nu, naast h(,t
'Verzameld prma' (19901 en
'liet overige werk' (1995), ouk
een uitvoerige hiogr,lfie ver-
schet'n, i, vooral voor de diep-
gravers onder de liefhebbers een
waar geschenk. Natuurlijk kun
je van et'n gedicht genieten zon-
der kennis owr de auteur en de
ontstaansgeschielieni,. ,\har Jan
van der Vcgt (1935), die bij
twaalf jaar werkte ,1<\11 de bio-
grafie van HallS Andreus, schiep
t'en goudmijn tot ix,ter hegrip
van veel van AnJreus poi'zie.
Ilij deed dat door niet alleen
l.eer gedetailleerd het rijkelijk
traunl;ltiscbe leven V,1I1 Johan
van der Z,lllt -Andreus' echte
naam" te beschrijven, maar ook
door de intense Vl'rwevenheid
,.an diens leven en dichtkunst
bloot te leggen aan de hand \,Ill
ullOl.e voorbeelden.
De broodschrijver uit noodzaak
-reclameteksten, columns.lied-
jes, kritieken, toneelstukken.
hoorspel- en musicalbewerkin-
gen, vertalingen. verhalen en ro-
mans- werd het meest hl,h'nd als
allteur van kinderboeken
(~leester I'ornpelmuesl). Tocb
hestond hij. zeker voor l.ich,.elf.
vooral in I.ijn gedichtcn: weer-
';[.11:van zijn diepste gevoc!l'JlS
en gedachten en V<l11de, nogal
eens tragische, geheurtenissen in
zijn len'n. :-.liet de minste was
de, bil weinigen bekende, mis-
stap om zich in rn;t;trt 1943 als
ampa 17-jarige op te gl'vcn
voor dienst aan het Omtfront in
het Vrijwilligerslegioen
Nederland, een deel van de
Waffl'n-SS. liet lukte lijn moe-
der en stiefvader (/.ijn hiologi.
s..-be \'ader Benjamin Visser
kwam niet terug uit Auschwitz)
om Juhan na ('en jaar terug te
h,llen. Eind '47 werd hij gerech-
Idijk gezuiverd umdat de jonge
geprest was door zijn n'll.ige/.in-
de gruotouders \.,lll moeders-

kant. Ook de wurgpoging in
overspannen toestand op zijn
Franse beliefde Odile komt aan
de orde als één van de ,tecds te-
rugkerende p<;rchische crisissitu-
,uies waarin Andreu<; komt te
verkeren. Zowel de ,,,,rl.aak (ge-
boortetrauma; verlies van een
tweelingbroer hij een ahortuspo-
ging van zijn moeder) als zijn ge-
nezing zou Andreu<; vinden na
jarenlange behandeling bij de
prenatale ps~'choanalylicu<; "'I,
Lil,taert Peerholte. Bij de vrij-
metsdaar Peerholte kon hij ook
zijn inrere"e in religie enmys-
tiek verdiepen. En uiter<lard
vond hii cr begrip voor zijn oh-
sessie met tweeling en dubbel.
ganger. een thematiek in zijn
poë1.ie die hij deelde met zijn
vriend Adri.lan RolMld Ilols!.
Teveel moet hier hdaas onaan-
geroerd blijven uit dl'ze uilste-
kende en nauwgezet gedo<,;umell-
teerde hiografie (met o.a. ruim
70 fow's en tientallen gedich-
ten).
Jan van der Veilt: Hans Andreus-
Biografie, De Prom, Baarn 1995.
.\60 bIl. geb, gcm, f ó:;,--.(FS)

Bram Vermeulen
~adat Freek de Jonge en Iham
Vamculen heslmen een punt
,Khter hun samenwerking te zet-
ten (het hefaamde duo
"Keerlands Hoop", eind de.:em-
her 1979J gingen heiden hun ei-
gen weg, Branl Vermeulen ging
de lIIuziekkant op, Daarnaast
schrcef hij een tweetal hOl'ken
('Drie Stl'l1l'llop elkaar' en
'Achrer mijn ogen'). Dit voor-
jaar verscheen zijn derde, De
groef.
In dit, uit losse hoofdstukjes op-
gebouwde. hoek zit een man op
een terras in de zon achter een
glas wit bier. Tegen een hem o,,~
bekellde mellet'f. die het kleine
dl.nken symboliseert (hekrom-
penheid, 'begrensdheid, zeker-
heid, enz.), sleekt bij een voort-

durende tirade af. De Illall wensr
p;eell genot'gen re nemen met hel
voorspelb.ue lot en wil nier up
voorhand alles wat anders is wr-
uordden. Kortom, wenst niet te
le\.en als een langspeelplaat die,
wanneer je de naald eenmaal op
dc plmH heht gezet, vanzelf n<lar
her einde roe honhelt. Bram
Vermeulen haalt in zijn stukjes
zijn hele leven overhoop, vanaf
zijn niet-l.hriste!ijke opvoeding
(om geloof WilS socialisme), zijn
studielijd (psycbulugie), zijn
sportIeven (speelde tot zijn 21e
in het nationale volleybalream)
tol en IJler zijn :-':l.cr1ands Hoop-
periode (w;JMhii Freek de Jonge
wordt opgevocrd <lIsPrater).
Uirera,lTd ontbreken de filosofi-
sche mijmeringen {over toeval,
geweld, huikn, erhij horen, el17..)
ook in dit buek niet.
BraIJl Vermeulen: Oe groef.
Houtekiet. AmwerpenlBaarn.
1995.171 blz, f 19,90,(WHl

De Rozeboom

Soms lees je een boek waarhij je
heen en weer wordt geslingerd
russen een lach CII een traan. De
ROleboolll van .\-Iary \X-'alkin
Keane is lo'n boek.
Wanneer Rop;in .\leGovern te-
rug ga.ll naar haar gehoorte-
pla<lts Duneen voor een begrafe.
nis komen veel herinneringen
weer hoven. Het is een ontroe-
rende en humoristische roman
o\'er kindertijd en puberteir. het
volwas<;cn worden, seksualiteit
en de strild met hel geloof.
1'\lary Walkin Keane: De
ROleboom. Unieboek, Houten
1995,252 bb., f 19,90 (EK)

Tweede Wereldoorl
Uit de geweldige hoeveelheid
hoeken (dit voorjaar) over de
TweeJe \Vereldoorlog pikten we
Richard Barmê van Eddy dl.
Roever. De ondertitel -~Het kur-
te leven van een scholier,
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Engelandva,udl'r. geheim ,lgent
en repre,aille-s1.KhlOffer"- geeft
in grote lijnelI al Clanwat de le-
7er kan verwachten,
In juli lY42 verlolal de 17-larige
Richard !'>armé',leerling van het
Ib,ulI>l'h Lycl."um,het ouderlijk

huis om ál'h in Engl."Lmdhij dl."
gl'aUII'udl."-rrijdkr'Kht('n tI."1111."1-
den, ="iaotll/wervingt"Jl door
Bdgië. Frankrijk, Zwitser1.l1ld,
wl."dl."romfrankrijk, Spanj •.•en
I'ortugal weet hij indenLtad -na
twintig ma,lIhJl:n!. Engeland tI."
hereiken, D,lM ;I.\ng•.•k"lllen
mddt hij zich hij het Bureau
Bijzondert" Opdrachten (11110)
tt"lwiJldezich ah geheim agem in
Nederland te hw.:ndroppen. )Ja
el."ninl('nsiC\'l."opleiding lOt mar-
coni,! te hehhen gl'l'olgd, wordl
hij in de nacht van I novemher
1944 bij Benthuizen kl'en hO\"l."n
Rotrcnhm) gt"p'lr:l\:hlllrerd.
T('r~t"nd begint Richard in
Rotterd;1ll1nwt zijn geheimt'
wl."rk.Begin fehruari IY4.'l
wordt hij door de Duitsers uitge.
pl'ild en geJrr('srcerd, Ik 'lnd('r('
morgen brengt lllen hem over
naar de Duit,e 'trafgevangl'ni,
in Scheveningen, het zogl'nOl'm-
de "Oranj •.•hotel". \X\'g('n>de
aambg op R,lull'r (bij
Apddoorn) wordl."nol' S lIla,ut
1945 ,ll~ rcpre~aille 263 \'erzets.
~mijdns op de \'('aalsdoTJwr-
vLlkll' gl'fu,illrerd, Ri,h;lrd
Barmé', skchts twintig la,lr olld,
is~~n\'anbm.
Op sobere wijle ,l'hl'rst De
Roevcr ti•.•h1'ltste twce-en-een-
hali jaar van het lewn van deze
jongt' Engebn<lvaarder.
Eddr d•.•RoC\'er; Kichard
Barmé, Hollandia, Baarn, IYY,'I,
120 hlz,! 27,50 (\X'II)

Zwart en wit
In haar onl,mgs verschenen boek
De hoorn~talll en de krokodil.
KWl."Slil'SI'an ras, cultuur en we-
tenschap vertelt Mineke
Schipper (hoogkra,lr inTen;uITli-
rele li!eraTllurwcrell.;chap in
Leiden) de n,lgende hctekcni~.
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I'olle am'kJote. Toen I brry
)'llIlisl'h in IYS7 niet werd geno-
min('nd \"(Jordl' AKO-prijs,
wees hij dl' lij';Tvan wel genomi.
neerden af meI de oprnnking:
~Derde,wneldlileraTllur" l'n
\'uegJe d,lar de,;gl'\'Taagd a,lll
lOC"dl'Tderangs" te hcd,wlen,
Op Slhippcr,; latere vraag oi hij
dndc"wereldlitl'raTllur Jan dn-
der'lIlgs litl'raTLlIIr1"<1Ild,anT-
woonlde )'lulis..:h: "la. het licht
doet hel daar ro,;h o;,k nooiT?"
Ver\'{)lgcn~';\elt S..:hipperhaar
lezers \oor zkh af t(' H'lg('n of
lid licht lid ook 'Iil"/ deed IIJ/"I

/lO/III'ruS <1,/11 :;iill Ili<lswaki,' of
Cl'rI'<lllles~iill D"1I Qllichotr
>ehree(.
In elk g('I'al roont diTverhaal
nug l'ens de 'K!ualiteit a,m van
het ;llltwuurd Jat Sc:hipf'l'T,11in
1971, tiiJen~ een Iwarte ';lmlen-
telll:onferl'mie in Durhan. krl'l'g
op ha;1r \'Ta,lghoe nwnwn van
buit('n Zuid-Afrika aan de he.
vrildingsslTijd konden bijdragen:
W',II hier mn('/ gebcuren is ("'~('
1'l'r,1IItwolJrddiikhrid; iullil' I,hlk
ligl ill hel 'worden, ill it' cigell
I,md, 11",mlook d,lar moe/eli de
dCllkl'ccldelll'erdlldaclI.
Tor die nnodz'lkdijh ler;lllde-
ring kan dit hoek een ~!"lInl)e
hijdragen doord,u het hed wat
V<l,tgeroeste idl'ei.'n,die ~,lmen-
hangl'n nwt l'thno(enrri,I1l(" ra-
l'isme en sek~i~lIle.e11niet all('ell
hinnen tie (literatuur)Wl'll'n-
,;..:hap-ontnl.lskcrt. Aan de orde
komen 0.'1.: dl' b('ddvOTming
V;HIIwart over wit, van lwart
",'cr ZW;Ht(l'anafrikani\rne. de
Amerikaanse Harlcm renaissan-
..:een BIa..:kArt, ,\luverncnt, de
Afrikaalhe ••n CJrihi"he
:'JegrituJdwweging t"11.1('Bb..:k
ConscioU'l1es\ )'1"I'ellll'nlll1
Zuid-Afrika). de witheid V,lnhel
fel1lini~m('l:'Il,\loeJl'T Afrika en
haar do..:hter,.
h'n h,.eI verheldt'rerh.l ell leer.
laam hoek.

,\linekl."Schipper; Ik h(l(lIl1~I,lm
en de krokodil. Van Gl'nnep,
Amsterdam 1995,170 hlz,
i ,JY,YO,(FS)

Gestolen lijd
Rohert Goddard wordl gere-
kend tot de opvallend,te aUTeurs
,'an de jongal' generatie ~l"hrij.
"ers in Groot-I)rinannië. Ook
Ge~tnl•.•n Tijd zal lijn poplliari-
uit nid Ial('n wCf:ehhen.
Tijdens e•.•n lesdaa~se wandel-
Tocht ontmoet Rob;n Till1ari01
op een heuvcltop Louisc 1',1XtOll,
el."ne!cgantl' ,'rouw van Illiddd-
harl.leeftijd, Een onTmoeting die
hel."Iherken haar is; een pa;u
woordjl" over het \I'l'er en de
omgeving. \v'anne(.r I{obin enke-
le ,bgl'n Lner uit de krant ver-
Ileemt dat LOlli~ej'axton is ,'cr-
moord ~c:hijn('nde paar woord-
jes dil' Ie meI elkaar hl'bhen ge-

wi"ekl \,lll c••n grotl:' betekenis
te worden. L"ui,l' l'axt"l1 is S,I.
men meI de schilder O"ar
lI,ultock. een P,l'lTlIur Il;l d,lt
Robin h'Llr 11<IJgesproken. om.
gd>r'lCht, .-\IsS'lr;lh Paxton.
dochter van Loulsl', cont.t't
zoek! met Rohin om,"" hij de
laatste was die ha,u moeder in
lel"end••lijn'n h('eit gel.iI'1Jwordt
Rohin lIwegcsleel't in ,'en reeks
van gehellr1l'ub'l'n. Wic 'De Cl.
t'lLun'I' hrief heeft gl'lell'n zal
H'ka ook dit hoek niet kunnen
laten li~ell. Van h('gin tot het
eind l'en luweel.
Rohert Goddard; Ge'lO!cn Tijd,
IlZZToH Den Haag 1995,312
bh,! 34,,'10 (EK)

De afgrood vao mijo boek
De ,lfxTrmd 1'<111mij" boek slllit
à.-h l")l'e" mij. Dit i~ni(,t l't'n re-
gd 1',111('l'n ing('wikkdJ gedicht,
ma,lr de eer~te regd van het Lut-
stc hoofdstukje van hel Hr,lag
van een aiJsp,uit'1ll ol'l'r zijn
laat,te 1.lren. fIerI'': Guihrrt W,lS
el'n bl'kell<k Franse "hrijl'l'T,
,'rrkerl'nd in kringen \';lI1fil",,,-
il'n (hJllCault) en acteur~
(,\djani), dil' op l'en heel dir<:l'te
m,lnil'r ,;rukkt'n 1',111lijn kl'en

hnl'hrijft. I lil en zijn vriend
FOUCllIlt,maar ook ,lIlderen in
zijn omgeving, wordl'n lIl<:1h"'l
IlIV~virll' heslllet op een lIlo,
mcnt d,1ter nog nauwelijks iets
""<:f hekend is, In de loop der ja-
ren groeit die b<:kendhciJ, ko-
menl'T ook wat hl'l'l'rkte behan-
delm(,thoden. maar hlijft de g<:.
nel.ingskans op nul <;l;I;lIl.
Il<:fv,:ledt voor l','n groot deel
in Rome, madr g,l;lTook "I' reis
naar )'kxico. I lij rna;lkt de uit-
l'en lopende r,"Ktie, op de ziekte
1Il,'e.en i~Iwtrokken hij erfeni,-
prohlemen van homo,exllele 1"1-
ren. De wadd van Iler\'~ ISvcr
weg \"(Jorvl."elnll'nsl.n. lllaar dl'
etlloties die hij heschrijft zijn ddt
nil't . .-\b je eennual gewend hem
aan Je lang"'l.irllll'n is het een
meesll."/wndboek gewor,kn,
waarbij je hij een enkele trelil'n-
de zin t"HIJstopt om gOl'd tot je
dnor Ic hlf•.•n dringen wat er
staat. Zo,ll~ hier, waar hij he!
hedt ol"<'re<:nvriend ml't aid,
die li..:h als leH'nswrvulling in
•.••.•n org,llli"lti(' voor ailhp,lti,'n.
Tl'ng('worpen Iwdl: St':l'halle
zou ~ich u'('1 /'/'IIS 1\/11purr U'illI-

l}Ool' hllllle'll'crh,mg("1 up de
d,lg d,1t er l'oor ,Iids I'ell RI'II,"('S'
middel :.;ouu'orden gCl'rmden.
Hl."rvêGuihcrt; Vuur lle \'Tiend
die naliet mij het kl'en Ie red.
d•.•n, Verl. Joor Jl.";llllle
t loli •.•rhoek. IJe Geus, Bred'l
I~Y5, GeulCnpocket S6. 320
hlz. i 12,50,Ui\1)
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Levensovertuiging: geen ..... , het dilemma van de humanisten
AuflA

Inzicht in moraal en ethie~
HeoI< Vos

Filosofie
van de moraal

Onlangs over-
kwam het een
culIega V<ln
mij, die l1et
W,15 overge-
plaatst en zich
meldde bij 7.ijn
nieuwe admi-
nistrateur, Jat
de compUTer
die zijn gege-
vens registreer-
de drie soorten
levensovertuI-
ging hleek TC

kennen: Rooms Katholiek, ProtesTant of
Geen. De humanistisch ra,ldsm,m in
kwestie gdat nu de functionaris Zoeken
die her programma kan veranderen en
zal (lok daarna nog wel wat st,lppt'n
moeren zetten voor humanistisch. en
misschien ook wel islamitisch en
Hindo(', opgenomen zullen zijn in de
compLlCer, Ht'T 131wel ('\'ell duren.
Er zijn nog geen tiendlIlzend mensen lid
van het Hum,misrisch Verbond, V;'Ijk
wordt het woord humanistisch begrepen
als "humaan" of I.cgt men "humaan" of
"humanitair" als men humanistisch be-
dodr. :"iet zo bekend allemaal du,. De
humanistisch raadslieden, niet alleen bij
def('nsie ma;lT ook 111 ZIekenhuizen en in

gevangenissen, zijn gem zendelingen.
Zii hebben het trouwens veel te druk om
zIeltjes te winnen. Ze hehhen het druk,
omdat veel buitenkerkelijke mensen zich
tot hen wenden, otwcl omdat men per se
niet hij een kerkelijk gehonden geestelijk
verzorger terecht wil, ofwel omdat de
manier van optreden, uiet dogmatisch,
tolerant, mensen in hun vvaarde J.ltend,
hun aanspreekt.

\X'/einigmensen llOemen zich lelt dus hu-
manist, veel mensen voelen 7.Îchwd aan-
gesproken drulr humanistische waarden
als eigen verantwoordelijkheid, toleran-
tie, humane rt'chtspJcging en solidariteit
met mensen die het minder goed hehhen.
Onze s;lmenlenng is voor een groot deel
op deze waard('n gehaseerd.

In zijn hoek Filosofie van de moraal
noemt Ilenk Vos (overigens geen lid van
het Humanistisch Verhond) deze w;ur-
den 'convenries'. \\'e zijn het d,lar in
grote lijnen wel over ('('ns, maar het pro-
bleem i, dat er tegenstrijdige waarden
zijn: zo kan rechtvaardigheid in bep;ul-
de gevallen tegenover solidariteit komen
te staan. Er is niet één alles overheersen-
de waarde of een systeem dat de waM-
den voor ons ordent, cr is ook geen ho-
gere macht waarop de mens hij zijn keu-

Raadslieden - waar en wie

ze een beroep kan doen. Hij moet het
helem,lalzdf uitzoeken, Als je als huma-
nistisch geestelijk verzorger dit in een
CV-les vertelt wordt door het grootste
deel van de groep instemmend geknikt,
zo ervaart men dat.
Henk Vos gehruikt in zijn leesb.lre en
v'oor in ethiek geïnteresseerden boeiende
boek de begrippen 'geweten' en 'verant-
woordelijkheid' om te beschrijven hoe
een mens toch tot een oplossing komt
als er gekozen moet worden TUssenver-
schillende waarden. Ook weef t("rmen
die binnen het humanisme altijd een
grote rol spelen.

Humanistisch raadsliedcn kunnen zich
niet presenteren als: \"()or alle buitenker-
kelijken. D.Uf heeft deze groep immers
niet om gevra,lgd. Allecn voor leden van
het Humanistisch Verbond dan? De
praktijk wijst uit dat veel meer mensen
zich tot de ideeen aangetrokken voelen.
We laten het maar even zo en horen dat
de raadslieden in het veld zelf we duide-
lijk maken hue en W.lt zij vindcn en VOOt
wie zij werken.

Henk Vos: Filosofic van de moraal.
Het Spectrum, Utrecht, t 995.296 blz.
127,S(},UM)
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