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Samen eten 
tegen honger 

Eet je mee?

De hele maand december loopt onze campagne ‘Samen eten tegen honger’. 
Medair wil deze winter graag 1.000 ondervoede kinderen helpen in Afghanistan.
En daar hebben we jouw hulp bij nodig ... door te gaan eten.

Kijk voor meer informatie op:

www.samenetentegenhonger.nl

advertentie

 …De eind augustus overleden Ame-
rikaanse senator John McCain ligt 
begraven op de US Naval Academy 
in Annapolis. 

 …Waarom daar en niet op de natio-
nale begraafplaats in Arlington?

 ▶ Annapolis
Het kerkhof op het terrein van de Na-
val Academy is op een heuvel met 
uitzicht op de Severn River. Grote 
grafstenen domineren. Zoals die van 
admiraal Arleigh A. Burke, overleden 
op 1 januari 1996. Of het monument-
je van admiraal Elmo Russell Zum-
walt, overleden op 2 januari 2000. 
Naar beide admiraals zijn overigens 
schepen bij de Amerikaanse marine 
genoemd.
Het is op de heuvel even zoeken naar 
het graf van John McCain. Een be-
scheiden steen, Amerikaanse vlagge-
tjes en kaartjes met wensen en gebe-
den. De gevierde senator uit Arizona 
overleed op 25 augustus aan de ge-
volgen van een kwaadaardige her-
sentumor. Een dag eerder was zijn 
behandeling gestaakt. ‘Met de wils-
kracht die hem typeert, heeft hij dat 
besluit zelf genomen’, aldus zijn fa-
milie in een verklaring. De begrafe-
nisplechtigheid was op 1 septem-
ber in de National Cathedral in 
Washington DC. Oud-presidenten 
George W. Bush en Barack Obama 
voerden het woord. President Donald 
Trump was er niet bij.

afkeuring
McCain was een van de weinige Re-
publikeinen in de Senaat die luid en 
duidelijk zijn afkeuring uitsprak als 
Trump weer eens ‘vanuit de losse 
pols uit de heup schoot’. 
Een sprekend voorbeeld daarvan was 
zijn tweet van 9 juni, naar aanleiding 
van de herroeping van Trump van 
diens instemming met de conclusie 
van de G7-top in Canada inzake han-
delsbeleid, inclusief diens misprijzen 
tegenover gastheer Trudeau. De 
tweet van de terminaal zieke senator 
luidde: ‘Aan onze bondgenoten: on-
partijdige meerderheden van Ameri-
kanen blijven voor globalisering en 
blijven 70 jaar oude bondgenoot-
schappen van gemeenschappelijke 
waarden steunen. Amerikanen staan 
naast jullie, ook als onze president 
dat niet doet!’
Sinds zijn geboorte in augustus 1936 
op een marinebasis in Panama was 
wel duidelijk welke kant het met 
John Sidney McCain III op zou gaan. 
Zowel zijn vader als zijn grootvader 
was admiraal bij de Amerikaanse 
marine. Hij volgde hun spoor en 
meldde zich in 1954 aan de poort van 
de officiersopleiding in Annapolis.
‘Ik heb meer fouten gemaakt dan ie-
der ander die je kent’, zei McCain in 
een interview tijdens de Naval His-
tory Conference in 2017. ‘Maar één 
ding is me altijd bijgebleven en heeft 

mij geleid en dat is wat ik leerde op 
de eerste dag dat ik door de hoofd-
poort het terrein van de academie op 
liep. Doe het juiste en doe het eervol, 
en het kan nooit verkeerd gaan.’

aanbeveling
De marineacademie in het schilder-
achtige stadje Annapolis, hoofdstad 
van de staat Maryland, telt 4500 stu-
denten. Jaarlijks worden er 1000 
nieuwe studenten toegelaten tot de 
officiersopleiding voor de Ameri-
kaanse marine, die al bestaat sinds 
1845. Naast goede resultaten op de 
high school moeten ze een aanbeve-
ling op zak hebben van hun verte-
genwoordiger uit het Amerikaanse 
Congres. 
‘Het eerste dat studenten hier verlie-
zen is hun haar’, zegt Luise Fiebig. Ze 
verzorgt rondleidingen op het uitge-
strekte terrein. 

Het leven op de campus is strak inge-
deeld in studie, sport en drie keer per 
dag gezamenlijk eten. Met vooraf ex-
cercities. 
De opleiding is vergelijkbaar met het 
Nederlandse KIM in Den Helder. De 
studenten hebben de rang van 
midshipsman (adelborst) en na hun 
afstuderen binnen vier jaar worden 
ze aangesteld als ensign (luitenant-
ter-zee 3e klasse) bij de marine of 
tweede-luitenant bij de mariniers. 
Daar moeten ze minstens vijf jaar 
blijven. ‘De opleiding is gratis’, zegt 
Fiebig. ‘Trouwen tijdens de studie is 
uitgesloten.’
De huisvesting voor de studenten telt 
8 kilometer aan gangen met 1800 ka-
mers waar de midshipsmen met 2, 3, 
4 of 6 bij elkaar huizen. ‘De meesten 
van hen slapen niet onder de door de 
marine verstrekte lakens’, weet Fie-
big. ‘Dan kunnen ze ’s ochtends ne-

gen minuten langer slapen. Hoeven 
ze hun bed niet op te maken.’

vriend
John McCain schopte het bij de US 
Navy tot kapitein-ter-zee, verliet de 
marine in 1981 en ging de politiek in. 
Hij was meer dan 30 jaar senator van 
Arizona, een staat in het zuidwesten 
van de Verenigde Staten. In die tijd 
deed hij twee keer een mislukte po-
ging om president van Amerika te 
worden. 
Verschillende keren tijdens zijn leven 
keerde John McCain terug naar An-
napolis. Ook zijn laatste gang ging er 
naar toe. Dat zijn vader en grootva-
der beiden begraven zijn op de Nati-
onale Begraafplaats in Arlington, 
waar bijvoorbeeld ook president 
John F. Kennedy ligt, is een feit. Maar 
McCain kon niet loskomen van An-
napolis. Admiraal Charles ‘Chuck’ 

Larson, een vriend en studiegenoot, 
reserveerde vlak voor zijn dood in 
2014 vier graven: twee voor zichzelf 
en McCain en twee voor hun echtge-
notes.
Het graf van McCain is vlak bij de 
plek waar de twee jonge mannen el-
kaar voor het eerst ontmoeten. ‘Te-
rug naar waar het begon’, aldus Mc-
Cain in zijn laatste boek The Restless 
Wave waarin hijn onthulde in Anna-
polis te willen worden begraven. De 
dag was eigenlijk al voorzegd in de 
zomer van 1993 toen de senator uit 
Arizona de afgestudeerde officieren 
toesprak in het stadion op de Naval 
Academy, vlak bij de begraafplaats.
‘Ik ga naar mijn graf in dankbaarheid 
aan mijn Schepper omdat hij me toe-
stond getuige te zijn van moed en 
eer. Dat geldt ook voor jullie. Mijn 
tijd glijdt voorbij. Jullie tijd komt er-
aan. Weet dan wat je plicht is.’ <
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In leven en dood naar Annapolis

Het graf van John McCain op de begraafplaats van de Naval Academy in Annapolis.


