


Cel 11

In het augustusnummer kondigden wc aan dat wc binnenkort wat dieper zou-
dCIl ingaan op het probleem van de celstraf in de militaire dil'Hst. Dat gaat nu
dus gebclIl"cn.

\Ve vcrhcugcll ons erover dat ecu aantal deskundigen, voor cell deel ver-
kregen door bemiddeling van de staatssecretarissen van ~Iarine en Landmacht,
hun medewerking hebben willen verlenen. Onze hartelijke dank daarvoor aan
heil en aan de genoemde autoriteiten.

\Vc hebben vooral gestreefd naar ecn gespreide benadering van hel probleem.
De lezer vindt artikelen van ecn politicus, eCII officier, een medicus, eCII jurist.

:\(isschien is daarooor dit nummer van Ego wel wat zwaar op de hand
geworden, maar we hopen dat de militairCll die in dit probleem geïnteresseerd
zijn, zich daardoor niet laten afschrikkcn.

liet verheugt ons vooral ook dat alle schrijvers ecn belangrijke binding hebben
met de strijdkrachtcn, zodat het bij voorbaat vaststaat dat het niet gaat om
kritiek van buitenaf.

Het is duidelijk dat deze methode ook haar bezwaren heeft. Het zou in-
teressant zijn om ook eens artikelcn te publiccren van mensen die geheel buiten
de strijdkrachten staan! Dat zou ongetwijfeld nog weer een geheel anderc kijk
op de zaak geven.

'Ve hebben echter de boog niet te strak \villen spanncn. 'Ve hebben sinds
het augustusnummer toch al het CCII cn ander te verduren gekrcgcn. Enkele
felle reacties van offieierszijde en clIkcle cnthousiaste bijvallen van dienst-
plichtige soldatcn. De manier \vaarop mcn reageert, wordt, begrijpelijk, sterk
beïnvloed door de plaats die mCIl in de strijdkrachten inneemt. 'Ve \'l"agen ons
af of het ooit zover zou kunnen komen dat tussen officieren en soldaten ook over
dit soort zaken een open en eerlijk gesprek zou kunnen \vorden gevoerd, Of
moet dit maar als ecn onnozele illusie worden opgegeven? Ecn van de officieren
zond ons een ingezonden stuk als reactie op ons artikel in het augustusnummer.
'Vc hebben het geplaatst met een commentaar erbij.

'Ve \villen nog eens herhalen wat we in augustus reeds schreven: 'Ve zijn dit
begonnen vanuit eell oprechte bezorgdheid. Deze bezorgdheid betreft de gevol-
gen van de celstraf voor sommige militairen en hun ouders. En dat houdt dus
ook verband met ue plaats die de strijdkrachtl'1l in ons volk innemen. Het aan-
gesneden vraagstuk gaat het individuele vlak ver te boven.

Ik weet dat sommigen het niet eens zijn met de methoden waarop \vij deze
zaak te berde brengeil. Het zij zo! 'Ve zijn zeker bereid die kritiek ernstig te
nemen en te overwegen. \Vie echter de oprechtheid van ons strevell betwijfelt,
en dat gebeurt helaas ook, verspeelt het recht op (lisellssjc. HED.
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John Stol • de eerste

lIet Zesdaagse Vyth-feest in de Am-
sterdamse RAl zit erol'. Na zo'n goeie
dertig ;am heeft Nederlalld lecer eens
een eigen zesdaagse gehad. Na eCII

u;cek fietsen cn leesten mogen tee ge-
rust constateren dat Nederlmill riip COOT

een herlwliug is. We zii" eelts de ge-
schiedenis ingedoken en ontdekten dat
de eerste zesdaa{!,se ju I~OIlden werd
ge1lOlIdcll; iaaT 1878.

oSPORT
Hoewel de eerste zesdaagse in I8i8

in de Agricultural Hall in Londen werd
gehouden, ligt de bakermat van deze
vorm van wielersport eigenlijk in Ncw
York. Lang \'oordat deze sportmode de
Oude \Vcrcld in zijn greep kreeg, waren
de Amerikanen al geabonneerd op zes-
daagse wielenvcdstrijdcn.

Londen, waar de Fransmau Tcrront
winBaar \\-'enl, bleek slechts een eeu-
dagsvlieg, Amerika nam daarna het ini~
tiatief over en in 1891 kreeg het publiek
in I\ew York zijn eerste zesdaagse voor-
geschoteld. Het was een opwindende,
maar niet bepaald verheffende aangele-
genheid. Er reden toen namelijk no~
geen koppels. De deelnemers bleven zes
dagen en zes nachten aan één stuk in de
baan. Een renner kon gaan rusten, wan-
necr hij wilde, maar hij liep dan natullf-
lijk \\.relde kans om door taaiere tegen-
standers op een aanzienlijke achterstand
te worden gezet.

De lllan die deze eerste zesdaagse van
l'."ew York won, wat een geweldenaar:
zijn naam Plugger HilI 1lartin. Hij bleef
142 Ullf in de baan en bereed een
'vehikel waarin de hedendaagse fiets nog
maar vaag is te herkennen. liet ding
was van hout en de banden van."
ijzer.

Op tweewielers
Een jaar later reed men op hoge

hveewielers. Charlie Ashinger was de
winnaar. Pas in IBH3 verscheen het
apparaat dat wij als fiets bestempelen,
Op dit meer moderne rijwiel zegevierde
Albert Schock.

In 1894 werd gl'ell zesdaagse verre~
den, ~lcn zocht blijkbaar naar nóg sen-
sationell'r vermaak, want in lS0,'5 ver-
schenen er geen mannen aan de start,
maar. , , vrouwen, De winnares, Fraukie
Xekon - een taaie - bleef zes dagen in
het zadel.

De mannen kwamen in 1896 weer
aan bod. 'Vinnaar werd Teddy Hale,
die in deze zesdaagse 3073 km aflegde,
maar het er toen ook zo van te pakken
had, dat hij na de wedstrijd maar bleef

doortrappen en met geweld van de fiets
llIoest worllen gehaald.

In 1897 \\'en1 de wedstrijd voor het
eerst in het ~Iadisoll Square Garden
gebouw gehouden. Deze keer was Char-
lil' .i\lilIer, een vroegere trambestuurder,
de winnaar. Hij reed 142 uur lang en
legde in die tijd 3368 km af. Miller
versloeg daarmee twee naar ~e\V York
oveq:~ekol11enFranse beroemdheden, Sté-
phane en Caston Hivière, welke laatste
o.a, de klassieke wegwedstrijd Bordeaux-
Parijs had gewonnen.

"'ellicht om de zaak nog \vat op te
peppell, hracllten de New-Yorhe hladen
na de wedstrijd het sensationele hericht,
dat deze beide Franse renners van uit-
putting krankzinnig waren geworden.
lIet bleek een uit de lucht gegrepen
verzinsel,
Zware dobber

In lS9S WOIi ~liIler opnieuw, Illaar hij
Iwd deze keer een heel zware dobber
aan zijn landgenoot "'aller. liet slot van
de zesdaagse was echt Amerikaans.
~;ul\velijks had ~lilJer de wedstrijd he-
l'Îndig;d en was hij onder luid applaus
v<:11zijn fiets gesprongen of er ver-
sc-heen een lidtallige jongedame in het
gezelschap van een gt'('stc1ijke, die ~lil.
Ier en zijn bruidje in de echt wrenigde,

Toen achtte de politie de tijd geko~
men om in te grijpell. Oe zesdaagsen
zoals die tot dusver waren verreden,
werden verboden. Zij werden alleen nog
toegestaan wanneer er met koppels Vall

Joh" Stc;1iu 1904 /'Ir Î/l 19fJï.

twee renners werd gereden, Dus ver-
honden de twce grote rivalen van 189B
zich tot ('en duo, dat uiteraard niet te
kloppen was. ~tiller en \Valler wonnen
in 18gB de eerste zesdaagse voor kop-
pels en legden l'l'n afstand van 4398 km
af, een reeord dat tien jaar lang stand
ZOII houden.
Uitgeput

),1ilIer was ook in 1900 weer van de
partij. nu aan de zijde van 'ValthouT,
De drievDlHI;gewinnaar was echter over
zijn hoogtepunt heen. Bij raakte zo uit-
geput, dat :'lij opgaf en de zege aan
Elkes en ~l<tcFariand moest laten.

Tot 1907 hehbt-'n uitsluitend Ameri-
kanen de ze~daagsen gewonnen. Er wa.
ren toen echter al verschillende Euro-
pese renners die zich in dit werk spec:ia-
lisl'crden en de grote plas overstaken.
Zo bezetten in H)03 de Fransen Petit-
Breton en Contenct de hveede plaats en
sloegen in 1904 onze Jolm Stol cu de
Belg Arthur Vandcrstuyft zo'n goed
figuur, dat zij slechts door corruptie van
de zege konden \vorden afgehoudeIl.

John Stol nam evellwel revanche, In
1907 warm hij en de Duitser \\'aIter
Hütt de el'rstc Europeanen die de
zesdaagS{' van I\ew York wonnen, liet
was vooral dit zeer tot de verbeeld in'.::
sprekendl~ succes, dat het idee van zes-
daagse wielerwedstrijden naar Europa
deed ow'rwaaien, Voor de zesebagsc
was eCll nieuw en succesvol tijdperk
aangebroken.

wnl JESSl':
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DOOR W.WIERDA

Evenals iedere staatsburger kan de
militair met de rechter te máken krijg~n,
als hij een misdrijf of ccn overtredmg
l--egaat. Dat is dan in zijn geval de
militaire rechter, die bovendien in de
meeste gevallen oordeelt over militaire
misdrijven en ernstige krijgstuchtelijke
vergrijpen, dingen waaraan een b;trger
zich nooit schuldig kan m~kcn. En of
dat nog niet voldoende IS, k~nt ~~c
militair nóg een rechter, namelIJk zIJn
'tot straffen bevoegde meerdere', die
over krijgstuchtelijke vergrijpen aan.leelt.

\',rat hijgstuchtelijke vergrijpen zijn,
staat te lezen in artikel 2 van de \Vet op
de Krijgstucht. Dat luidt aldus:
Krijgstuchtelijke vergrijpen zijn:

• alle niet in enige strafwet om-
schreven feiten, strijdig met enig dienst-
bevel of dienstvoorschrift of onbestaan-
haar met de militaire tucht of orde;

et de straflJare feiten, waarvan de mili-
taire rechter kennis kan nemen, voor
zover zij onbestaanbaar zijn met de
militaire tucht of orde, doch tevens van
zo lichte aard dat de zaak buiten straf-
rechtelijke behandeling kan worden af-
gedaan.
In gewoon Nederlands staat daar dat

ecn militair veel meer dan andere
staatsburgers de kans loopt, voor de
militaire rechter te w"rden gedaagd,
doch aan de andere kant een vlotte kans
heeft dat de zaak ten slotte door een
'tot 'straffen bevoegde meerdere' kan
worden afgedaan, ook als het vergrijp~n
van niet-militaire aard betreft. De UIt-
drukking: 'onbestaanbaar met de mili-
taire tucht of orde' is wel bijzonder
rekbaar gemaakt.
Typische leken rechter
Uier nu verschijnt een typische leken-

rechter ten tonele, de tot straffen be-
voegde meerdere. Die keullen '-ie na-
tuurlijk in andere maatschappelijke müi-
eus ook, maar de militaire chef heeft
heel wat meer in de melk te brokkelen.
Een geheel arsenaal van tuchtmiddelen
staat tot zijn beschikking: hij kan beris-
pen, strafdienst uitdelen, iemand vroeger
laten binnenkomen, een jong militair in
rang verlagen, licht arrest opleggen,
maar ook straffen uitdelen, waaraan de
cel te pas komt: verzwaard en streng
arrest. Daarnaast kan hij nog militaire
inkomsten inhouden als zogenaamde bij-
komende 'Straf. En dat alles zonder \vet-
tig en overtuigend bewijs': hij behoeft
slechts in gemoede overtuigd te zijn, dat
het vergrijp is gepleegd. Dat is dan
de gemoderniseerde wet. Tot 1g(n was
cr nog water en brood hij en - gelukkig
in theorie - kromsluiting.
"'Voor ' •...e nu verder op deze wel zeer

ruime bevoegdheid ingaan, lijkt hel nul-
tig, eens even na te ~aan in welke tijd.
onder welke omstandigheden en in wel.
ke geest dit militaire straf- en tuchtrecht
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Tucht en celstraf

te boek i~ gesteld. lIet militaire proccs-
en strafrecht, vele malen ge''''ijzigd, da-
teert in zijn wezen Ilog van 1814, maar
dat is hier niet in bespreking. 'Vaar we
wcl mee te maken hebben, is de 'Vet
op de Krijgstucht en een uiterst merk-
waanlig aan deze wet ontle~~~l docn.
ment: het Heglement op de KnJgstucht.
De 'V.K. dateert officieel van 27 april
1903, maar is pas lwintig jaar lat~r
ingevoerd. lIet is duidelijk een .:-vetUIt
de negentiende eeuwen dat blijkt n~g
te meer als we een~ gaan snuffelen lil
genoemd reglement een dienstvoor-
schrift dus, dat een soort kort begrip
over de krijgstucht bevat, maar zo we-
reldvreemd en duistC'r is geformuleerd,
dat een moJeme jongeman er niets vun
snapt. Daarom is er in H.l63 een soort
uitleg bij verschenen, maar de duidelijk-
heid is daardoor niet bijzonder toege-
nonlen.

De geest van het reglement spreekt
het stel kst uit de artikelen 1 en la.
Handl.laving.. van re.ge~lllaat en o~de,
zelfs lil scnlJnbaar metlge zaken, stipte
nakoming vall alle voorschriften, een
voortdurend besef van ondergeschikt-
hekt, het nalaten .van. elk min voe~~a~m
en met de waardIgheId van de miht:ure
stand strijdig gedrag. liet regIL"ment
noemt verder de godsdienst de bron
van alle geluk, dcugd en ware moed
cn acht de ondergeschiktheid de ziel van
de militaire dienst.
Verouderde reglementen
Dit is lIieronymlls van Alphen ten

'.oeten uit. "teil zou zijn spot de vrije
loop kUllllcn laten, als de zaak niet zo
ernstig was. Hier spreekt namelijk de
negentiende ceuw. Hier worden beginse-
len en stellingen verkondigd, die naar
vorm en inhoud in het geheel niet meer
passen bij L'en moderne, gemechaniseer-
de krijgsmacht, waarin niemand meer
een nUlIlmer is en waarin geen COill-
mandant, hoe hoog of laag ook, meer uit
de voeten kan zonder de gegevens en
adviezen van zijn medewerkers, al zijn
ze dan ook naar de letter zijn minderen.
En die geest gaat loch groeien, vcr
bovell de verouderde reglementen uit.
1\atuurlijk moet er orde zijn, natuur-

lijk moet cr tucht heersen, maar niet
opgelegd met ijzeren hand. Zij moeten
voortkomen lIit de eigen verantwoorde-
lijkheid, uit het begrip voor de ci~en
taak en de funetie van de krijgsmacht.
\Vil' die orde opzettelijk verstoort of de
",:crktucht ondermijnt, behoort te wor-
den terechtgewezen of gecorrigeerd. Dat
gebeurt in elk bedrijf en het is zonder
meer duidelijk, dat in een militair orga-
nisme, waar snel moet worden gewerkt
{'IJ waar in oorlogsomstamligheden le-
vens mee zijn gemoeid, de maatstaven
der correctie strL'ngcr dienen te zijn.
En dan komen we ten slotte tot (I.::

vraag, die ons hier bezighoudt: Is de
celstraf, de eenzame opsluiting in de

dagelijkse orde der dingen een deu
lijk middel om het juiste gevoel
orde en tucht in de krijgsmach,
verzekeren? En als dat zo mocht
wie moet dit tuchtmiddel dan hante
Het is naar mijn mening de taak van
psycholoog of psychiater na te gaa
(Ie celstraf hij de gemiddelde jeu~
militair niet meL'r kwaad dan goed '
Bij verharde gemoederen kan men,
nog- de beroepsrechter inschakelen.

Grootste bezwaar
~lijn h'Tootstehczwaar geldt het 0

gen van een vrijheidsstraf door een
op het gL'1Jiedvan de rechtspraak. '
neer Illag in de burgerlijke rechtsl-
iemand gevangenisstraf opleggen?
moet hij aan heel wat eisen voidOl
moet jurist zijn. Hij moet vele
meelopen in de verschillende brat
der rechtelijke macht. Hij heeft
schien ruime ervaring opgedaan ir
met de rechtspraak verwant jnri
milieu, als advocaat bij voorbeeld
als hij dan veertig, vijfenveertig jaa
is mag hij, nlleell of met wil

DOOR J. C. ZUIDEMA
(KOLONEL B. 0.1

Een ieder die, in welke sector v
samenleving ook, een taak heeft ti
vullen, waarbij opvoeding en leidin
belanwijke rol spelen, ziet zijn opt-
bepaald door twce hoofdfaetoren:.-
en gerechtigheid. Twee polen,
sen -hij zich in zijn doen en latert
te bewegen. Begrip en zorg voor d-
zijn hoede toevertrouwde enkelin
hem liefde doen betrachten, he
staan voor het waarborgen van de
ten van de gemeenschap zal Vool
drijfveer zijn tot handhaving der g
tigheid. En elke band die een beJ~
samenleving of organisatie bijeen
wordt door deze beide eJemente
kenmerkt.
Bovenstaande heeft uiteraard

eens gelding met betrekking t
krijgsmacht. Een bepaalde band
ook hier een samenleving, zijm
krijgsmacht, hijeen. De krijgstucht
het, die (Ie mOlL'stuiteenlopende
duen verenigt, zodrUlig, dat de
macht i~én hanteerbaar geheel wc
handen en ten dienste van de ov!
In deze krijgsmacht dient deze bi
tussen de individuen onderling,
ook tL'Uopzichte van de overhei(
tcn~c\\.'oon groot te zijn en is niet
~clijken met de binding in welke
samenleving ooklOmdat de lllZ(
hoger is, nI. een totale! De grens



•• die combinatie nog te handhaven?

-~

angenisstraf opleggen na wettig en
rtuigend bewijs, met een advocaat
-tegenpartij, onder nauwkeurig ambtc-
toezicht en onder voortdurende he-
~stelling van pers en publiek.

-)all heeft onze militaire tuchtrechter
wat gemakkelijker. ~lccstal is dat in
te aanleg een compagnicscoffiman-
t of wat daannce te vergelijken is,
nog ,nj jonge man, zo even in de
ig, die behalve het handhaven van
ncht nog vele andere zaken aan zijn

ofcl heeft. Een juridische opleiding
-t 11ijniet gehad, wel een behoorlijke
~sluchtcIijke vorming. Zijn zorgen
;kcn zich uit over tientallen jonge-
en die niet vrijwillig het militaire
:jf hebben gekozen en daarom nog-
,O'S dwars liggen. Als die comman-

-t ecn wijs man is, w<-'cthij de goede
;t in zijn onderdeel wel te bewaren

-ler al te veel dagen streng arrest uit
elen.

.raar helaas zijn er maar al te veel,
het zonder dit machtsmiddel menen
te kunnen stellen. Ze zijn overstelpt
werk, ze vcrstaan misschien ook

niet de eisen V:lnde moderne werksfeer,
dic onontheerlijk is voor het ~ocd func-
tioneren van de krij~smacht. lIet lijkt
dan ook onvcrantwoord handhavers van
de tucht en de orde in hun ondenkd
de bev{)e~dheid te laten, een vrijheids-
straf op te lc~gen. Er zijn genoeg mid-
delen, die sterke overeenkomst vertonen
met ttichtlllaatrc~elen in de 111lrgermaat-
schappij. ~fen zou meer ~ebrllik kunnen
maken van de geldboete, die waarschijn-
lijk meer indmk zal maken dan de
typische militaire maatregelen.

lIet klinkt overbodil-! om te zeggen,
dat in oorIogsomstandi~h('den andere
maatstavcn kunnen worden aangelegd.
Ook op andere terreinen kenncn we
noodwetgeving, die niet voor de poes is.
En voor werkelijke misdrijven blijft nog
altijd de rechter beschikbaar, ,\'narbij ''''e
nog even in het midden laten of dat in
alle gevallen de militaire rechter moet
zijn. Daarover zal de volksvertegen-
woordiging. naar het zich laat aanzien,
in de toekomst nog een aardig robbertje
vechten met de ministers van Justitie en
van Defensie.

~rijgstuchten sancties
I en dood ligt hier 'in emste' vccl
lerhij. En V(K)reen ieder die in deze
smacht dit samenlevingsverband
t te handhaven, liggen de polen
"'-.en gerechtigheid dan ook dikwijls

ij elkaar!

e beleving
~ opkomst ('IJ ontwikkeling van de
~me psychologie, dus de inzichten

=Ie zier van de mens, in de laatste
, hebben ertoe geleid dat bij elke
zetting door de leider van eell
mk op dit samenlevin~sverhand,
een zich vergrijpen aan een juiste
'ing van de krijgstucht, het betradl-
'au de liefde primair wordt ~esteld,
dus van de militaire leider in de
;;tucht verwacht wordt, dat door
degene die ill1Jrcllk plec{!,f, geheel
et middelpunt van zijn zor~enveltl
latst wordt. De inbreuk op de
~~ordevan het verband, het vergrijp
IS de krijgstucht zelve en de sanc-
daarop, de handhaving dns der
~htigheid, wordt volkomen naar de
~rg:rondgedrongen! Alles wordt ten
te gemaah van het toch maar goed
uiver doorgronden van de perSOOll-
dd van de overtreder en van de
~vell die hem tot het begaan van
chenden van de rechl<;orde,tot het
ijp jegens de krijgstucht, gedreven

hebben! De verbetering van de rechts-
krenken;, van hen die jegens de krijgs-
tucht zich vergrepen hehben, staat op
de voorgrond, ja, is toch alleen maar
aan de ordel

Nu is het een onloochenhaar feit, (lat
dit prepondereren van de liefde - du'S
juist begrip vóór en Illedeleven lIlt't de
overtreder - als reactie op een {){~nin
vroeger tijden gehuldigde opvatting te
voorzien was. Inslag {'n optn'dell van de
lei<1l'rvan toen kenmcrldcn zich door
het bekende stereotiepe gezc~de: 'Ik straf
niet, maar de u:cf straft'. En die wel
ademde geheel en al handhaving der
J?;erechtigheid,werd althans uitsluitend
in die zin ~eïnterpreteerd! lIet onver-
kort handhaven vall de band tot samen-
leven in de krij~smacht was hoofddoel
van de krijgstucht! Dat ('cn juist hand-
haven van deze krijgstucht ook een
~root opv()("(it'ndelement dient te 1>evat-
ten, werd in vroeger jaren bepaald niet
sehon()fc{>rd.Een opvoedend element,
ten dienste van ccn 1lrccenticcc hijgs-
tuchtshandhaving, als complement van
een wettisch straffend element, wat tot
uiting komt in een rcprcssiecc instand-
hnuding.

Toch dient naar onze mening in het
corrigeren van inbreuken op en veq..,rrij-
pen je~ens de rechlsorde in de krijgs-

macht niet al te eenzijdig het accent te
worden gelegd op het liefdeselement,
(lus tot uiting komende in de t:erbcfc-
ringsgedachte, waardoor deze bijna al-
leen het veld van handelen van de
strafoplegger beheerst. Zulks komt wel
zeer duidelijk tot uiting in het aan de
orde stellen van de al of niet juistheid
"all de krijgstuchtelijke vrijheidsstraf
van strelI!!, arrest. De laatste tijd is een
streven merkbaar om do doelmatigheid
van deze straf aan te v<-'chten,waarbij
dan het karakter van deze straf analoog
gesteld wordt aan dat van de vrijheids-
straf uit de strafrechtspraak. In al deze
beschouwingen wordt het 'lime light' ge-
richt op de ovcrtTeder en wordt aan het
onderhouden van het ongeschonden sa-
menlcvin~sverhand, gegarandeerd door
('en juiste handhavin~ vun de krijgs-
tucht, pcen of zeer onvoldoende recht
gedaan.

lIet geval kan zich voordoen, dat de
inhreuk op dit verhand, in de krijgs.
macht, het vergrijp jegens de krijgstucht
zodanig ~root is, dat de gerechtigheids.
handhaving verre uitgaat hoven het be-
trachten van liefde je~ens de overtreder.
Dat het alsdan ongerept handhaven van
het samenlevin~sverband in deze krijgs-
macht een zware tol eist, te betalen door
de overtreder met het onderpaan van
een straf, waardoor deze voor een wijle'

5



KRIJGSTUCHT EN SANCTIES

llit dit verband, uit deze samenleving
verwijderd wordt. Hij ondergaat .tijdelijk
niet meeT de directe positieve Illvloed.
hij geniet niet meer de opvoeding die er
van dit verhand uitgaat, hetgeen v~r
(Ie jeugdige wapendrager als zeer pJln-
lijk gevoeld ,,,"orelt! Hij wordt nJs het
ware voor eCll tij(l getild lIit de hC'1ll7.0

vertromvde samenleving, waarin hij zich
zo gaarne voelt opgenomen.

Niets is erger voor de jeugdige sol-
daat dan om door ziin - tijdPlijke -
samenleving genegeerd te wonIen en
niet meer mee te mogen en kunnen
doen! Bij het ondergaan van een straf in
afzondering ,,,'ordt hetrokkene er plotse-
ling bij hepaald, dat hij voor een korte
tijd - immers, wat betekent het maxi-
mum van veertien dagen in verhouding
tot :din gehele diensttijd - niet 1an~er
waardja hevonden wordt aan de samen-
lcving '";.1eelte hehlwn - passief - en
deel te nemen - aetief -, in die samen-
leving die door hem in haar gesloten
verband zo ernstig: getroffen en ge-
schonden werd!

Schokreactie
Deze gewaarwording zal - normaal

gesproken voor hem l'en 'shock.
action', een schokn'aetie inhouden,
waardoor hij in de meeste gevallen zal
worden aangezet tot ernstig na<1£'llken.

Aangaande de analogie die gesteld
wordt tussen vrijheidsstraffm in tucht-
rechtelijke en civielstrafreehtelijke zin,
zii opgt'merkt, dat de CÎviel-strafr('chte.
lijk gestrafte onder t't'n nummer wordt
ingeschre\'l'n pn speeiale kleding draagt,
terwijl hem voor zijn 1att"re leven zijn
geplecgdo inbreuk op de rechtsorde op
een speciaal strafblad voor altijd wordt
nagehouden, Gelijk bekt,tIlI, zijn al deze
punten nipt op de met tuchtrechtelijk
streng arrest gestrafte van toepassing!

Het zal oen iNler duidelijk zijn, dat
slechts spaarzaam besloten dient te wor-
dt'll tot het opleggen van een straf tot
afzondering. liet beschermen van het
samenlevingsverband dient in zlllk geval
verre uit te gaan ho\'en yerhetering van
betrokkene, Cerechtighcidshandhaving
heeft dan een 'nlt'crwaarde' hoven Iicfdes-
betrachting. En daarom zonden wij deze
'correctie- en hC',~cheTlnillgsmogdijkheid
gehandhaafd willen zien, zij hd onder
spaarzame en hctlaehtzame toepassin~:d

En nu komen wij aan ecn punt dat
nadere overweging verdil'nt. Spaarzame
toepassing: en ',edachtzaam. Is dt'Zll he-
dachtzaamheid voldoende gegarandecrd,
wanneer daar in de ,Vet op de Krijgs-
tucht gesproken wordt vrijwel over iede-
re tot straffen hevoegde meerdere?
"rant daar komt de inhoud van art. 49,
2de lid toch op neer? In de laagste trap
compa~ies-batterij.("skadrons- en squa-
drons-commandant! Deze wet, tot stand
~ekomen in 1903, in een tijdsgc",Ticht
dat het leger hoofdzakelijk bestond lIit
berol'pspersonecI en de tuchtrechters in
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eerste aanleg gcvormd werden door
offideren met mecr dan twintig jaar
dienst als officier. gddt thans nog in
volle omvang en geeft f'en grote tucht.
rechtelijke bevoegdheid aan hen die
vaak op een niet meer dan zevenjarige
diensttijd als officier knnnen bogen, ter-
wijl dikwijls bij hun ontstentenis de
plaatsvervangers - althans bij tIe parate
l'enhe<h'u - nauwelijks tot vollc wasdom
zijn gekomen! Van enige l'rvaring en
psychologische kijk op de onder hun
bevel gestelden is dikwijls geen sprake,
een hoven de 'stof en de mens' staan is
niet mogelijk! \Vel is een akkoordbevin-
ding door de naast hogere meerdere
wreist en is de mogelijkheid van beklag
door gestrafte opengesteld. doch daar
de'I.c heide controlewegen slechts repres-
sief tot l'cn doel leidl'n, is zulks niet
geheel bevredigend,

LevenservarJnr
liet ZOIl heter zijn. de bevOl.1?;dheid

tot het opleggen van de straf tot afzon-
dering aan de tuchtrechter in eerste
aanleg te ontnemen en in handen te
geven van de boven deze gestelde meer-
dere, die uit hoofde van zijn oudertlom
en levenservaring beter in staat dient te
worden geacht tot een juiste heoonleling
van persoon en omstandigheden. In
voorkomende gevallen dient de straf-
oplegg:er in eerste aanleg een tot in
streng aTTest stelling strekkend voorstel
in hij zijn naasthogere mecrdl'Te. Daarom-
trent geldende bepalingen inzake medi-
sche en geestelijke adviezen. welke - de
voorschriften yerbieden zulks in genen
dele - ook vóór het opleggen van een
cellulaire arreststraf door - eventueel -
de tuchtrechter in tWl,(.de aanleg kun-
Ilen worden ingewonnen, kunnen deze
hellOeclen voor het opleggen van cellu-
laire vrijheidsstraffen die in voorkomend
geval in fysiek of psychologisch opzicht
niet te verantwoorden 7.oudcnzijn!

Het gewaarborgde karakter, wat het
opleggen van de vrijheidsstraf in afzon-
dering alsdan zou verkrijgen, zou meer
in overeenstemming zijn met dat in
vroeger eeuwen, toen de commandanten
van de garnizoenen van de J...-rijgsmacht
in ons land belast waren met de alge-
hele en vrijwel uitsluitende strafbe.
voegdheid, De landmaehteenhedt'n wa-
ren toen geconcentreerd in de nauw-
besloten garnizoenen, alwaar zich het
gehele militaire leven afspeelde. Van
deze vrijwel uitsluitende strafbevoegd.
heid van de garnizoenscommandant toen-
tertijd wa'S de bevoegdheid 'tot verwij-
zing' van deze autoriteit nog tot in de
jaren, voor 1940, een der laatste over-
hlijfselen!

Samenvattende zouden wij dus willen
pleiten voor het behouden van de krij~s-
tuchtelijke straf van streng arrest in het
'arsenaal' van straffen, Illaar het opleg.
~en daarvan gelegd willen zien in hun.
den van de naast hogere commandant
van de strafoplegger in eerste aanleg!

••••••••••••••••••••••••••••••••
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Zowel voor officieren als voor c
officieren en mindere militairen kc
'Vet op de Krijgstucht de hijgstt
Iijke straf van strellg arrest Vat
hoogste 14 dagen. Bij de mindere
tairen maakt de wetgever l'l'n uitz
ring: 'de'I.e straf wordt niet opgeleg
~'en mimler'arige die dc.lc;ftijd v:
Jaren nog met heeft herclkt,

De ontlerofficier en de mindere
tair ondergaat lll't streng arrest in :
tlering, in een daartoe hestemde (
is lIitgesloh'n van het verrichter
dienst buiteu de lokaliteit waarin
straf ondergaat.

Deze hoofdregels geven aau de
van streng arrest een ernstig kar
Het is, lijkt mij, dáárom, dat st,
worden gehoord tégen deze celsl.
middel van tucht.

Iedere tnt straffen hevoegde met
kan een onder zijn bevelen ge
militair die een krijgstuchtelijk VlO

heeft gepleegd. een krijgstuch
straf opleggen, lIet is dllidelijk, (
straf van streng arrest, gezien na:.
andere krijgstuchtelijke straffen,
stemd is \'oor de meer emsti~e v
pen. Om te weten wat een l

krijgstuchtelijk n~rgrijp is, behoT(
eerst te wetell wat een krijgstue
verl.,'Tijpis,

De wel zegt allereerst: ieder fei
in enige strafwet omschreven) tlat
staanhaar is met de militaire tuc
orde. Dit betekent, dat ÎL"{leretot
fen hevoegde meerdere die een f
heoordeling krijgt voorgelegd. in d~
ste plaats moet naga.an of dit fe
strafhaar feit, in enige strafwet
vermeld, Zo dit het geval is. zal
beginsellliet mogen straffen
slechts de militaire rechter bc\'oc
feit af te doen. '

Strafoplegging
Is het feit niet in enige strafwe
schreven, dan zal moeten worden
gaan of het in strijd is met de m
tucht en orde. Blijkt dit 7.0 te zij
kan de <:OInmandant tot strafopl,
overgaan, Van talloze factoren har
af óf en zo ja, welke, straf zal v
opgt'lcgcl.

liet staat vast, dat de straf van
arrest door de commandanten
gereserveerd voor de ernstige verg
\Vij kunnen zonder meer ervan 1

dat in het algemeen de comman,
zich terdege hewust ;din, dat de (
zo maar niet voor ieder krijgstU(
vergrijp toepasselijk is. Hierbij d
worden bedacht, dat de wet dE
mandant voorschrijft om rechtv,
heid en gestrengheid te hetrach
hovendien cle persoonlijkheid f
doorgaOfl([ gedrag van de dader i
merking te nemen. De statisticI-
dan nok uit, dat deze straf in \
ding zeer weinig wordt opgdegd.

Aangezien ook nog iedere stra
worden gemeld aan de command-



J celstraf als krijgstuchtelijke straf

cr, die verplicht en bc\'oc~d is bij
stc strafoplegging in te grijpen, en
luast het heklagrecht beslaat (waar-
c gestrafte zelfs de eindbeslissing
het Hoog: ~lilitair Gerechtshof kan
.pen), kan worden vastgesteld dat
waar de ('ommandanlcn grote he-
lhedell bezitten, doch anderzijds
~ijke waarborgen zijn geschapen,
'oorkoming van onrecht, willekeur
enseIijke fouten.

bevoegdheden
wetgever geeft de commandant

r nog met.-'"Tbevoegdheden. Alle
'are feiten (dat zijn dus misdrijwll
,'crtredingcn, omschreven in enige
.,t) waarvan de militaire rechter
~nnisnemen, voor zover zij onhe-
Jaar zijn met de militaire tucht of
en tevens van lichte aard zijn,
~n dooT de commandant als krijgs-
-~lijke vergrijpen worden behan-
Dat wil dus ze~~en, dat deze
are feiten kunnen worden bestraft
de commandant met de in de wet
mde krijgstuchtelijke straffen.
zicn wij dus, dat de commandant
categorieén van feiten krijgstuchte-
mafdoen:
c eigenfiike kriigstuchteli;ke ver.
n (v{lorbeeldl'n: te laat terugkeren
lassagiere:n; zonder hoofddeksel op
lopen; het bezigen van godslastc-

l, enz.);
l strafbare feiten, die onbestaan-
:ijn met de militaire tucht en orde
'ens van lichte aard zijn (voorbed.
)Ilgeoorloofdc afweziglwid van he-
-lijk korte duur; niet al te ernstige
mlinatie; 'joyriding' met een mili-
ototvoertui~ op het kazerneterrein;
~.ing van een meerdere; mishande.
'Qz,).

zonder meer duidelijk, dat het
.-van l'en straf1)aar feit - ook al is
an lichte aard - een ernstiger
k tegen de (militaire) rechtsorde
mt dan het plegen van l.-'Cneigen-

-ijgstuchtelijk vergrijp.

I'arrest

is dan ook daarom, dat de wet-
aan de tot straffen bevoegde

amianten de middelen heeft gege-
'm adequaat deze, van ernstiger
lijnde, vergrijpen te kunnen he-
n en bestrijden. Eén van deze

-len is de straf vau streng arrest,
t derhalve wat voor te zeggen, dat

_pleggen van deze straf in hd
~n gereserveerd behoort te blij-
oor hestraffing van strafbare fei-
ie ter afdoening aan de comman-
IOrdt gelaten.
wil niet zeggen, dat ieder straf-
eit dat krijgstuchtelijk wordt afge-
moet worden •gehonoreerd' met
mtal dagen streng arrest. lIet wil
ositief zeggen dat voor de eigen-
crijgstuchtelijke vergrijpen in 99
e 100 gevallen (en misschien wel

altijd) de streng.arreststraf niet in aan-
merking hehoort te komen. 1Iijn indruk
is dat in de krijgsmacht deze opvatting
ook in praktijk wordt gebracht. De straf
van streng atTest wordt betrekkelijk wei.
nig opgelegd en wrumeer het al gebeurt,
is het ter zake van een gepleegd straf~
baar feit. En ook dan nog wordt met de
vereiste Zorgvuldigheid gehandeld.

Immers - ik heb dit al gezegd -
ieder straf1)aar feit dat krijgstuchtelijk
kan worden afge<laan, hehoeft nog niet
te worden bestraft met de straf van
streng arrest. IIierO\'l'r valt nog het een
en ander te zeggen. De procedure bij de
krijgstuchtelijke behandeling van een
strafba..'1rfeit is - kort geschetst - als
volgt. De cOlllmanderende officier, die
beslist of de zaak krijgstuchtelijk kan
worden afgedaan, is verplicht d(~ze af~
doening te melden aan de commande-
rende generaal, die op zijn beurt, na
ingewonnen advies van de auditeur mili-
tair, de uiteindelijke beslissing neemt of
kan worden ingestemd met deze krijgs-
tuchtelijke afdoening óf dat toch nog
een verwijzing naar de militaire rechter
zal plaatsvinden.

Strafblad

Vele cOInmandanten houden rekening
met deze mogelijkheden. Indien zij in
een dergelijk geval van mening zijn dat
- om velerlei redenen, die ook kunnen
on \'e<'lal zullen betreffen dc persoon
des daders - ecn krijgstuchtelijke straf
de meest geëigende straf is, wordt
meermalen gegrepen naar de streng-
arreststraf. )'Iet een zeer wél gemeende
bedoeling: ecn zo groot mogelijke zeker-
heid te verschaffen, dat ~i'én verwijzing
na..'1r de militaire rechter zal volgen,
omdat een verwijzing naar de krijgsraad
en een veroordeling door de krijgsraad
vaak betekent een zwaardere straf én
altijd een strafblad. Een strafblad dat de
militair (met name de dienstplichtige),
ook als hij weer burger is, blijft vol~en.
Hij die een strafbbd heeft, is een gete-
kende. Hij die een straO)lad heeft, kan
bij voorbeeld niet of moeilijk emigreren.
De praktijk wijst uit, dat de commande-
rende generaal geneigd is in deze gev.al-
len vcclal in te stemmen met krijgstllch~
telijke afdooning.
Uit het bovenstaande betoog zou af te

leiden zijn, dat ik een voorstander ben
\'an de huidige krijgstuchtelijke straf van
streng arrest. Dit is echter slechts ten
dele waar. Ik ben van mening. dat in
het huidige systccm - wa..'1rindo com.
mandant de krijgstuchtelijke afdoening
van allerlei strafbare feilen (die in de
niet.militaire sfeer slechts door een rech-
ter kunnell wordl'n afgedaan) is opge~
dragen - ook op deze strafl)are feiten
passende straffen ter beschikking moe-
ten sta..'\n.Dat is ook zo in het commune
strafrecht: de rechter zou zijn taak niet
naar behoren kunnen vervullen, indien
bij voorbeeld diefstal slechts zou l..'l.lnnen
worden bestraft met een geldboete.

Open oor
~Iaar wél heb ik een open oor voor

de bC'E.warendie worden geopperd te-
gen het karakter van deze 'Straf. Zolang
de wet als hoofdregel voorschrijft, dat
deze .~traf wordt ondergaan in afzonde-
ring, in een daartoe hestemlIl' cel, valt
nid te ontkennen dat de streng-arrest~
straf, in haar uit\'oering. haar slechte
kanten heeft. Opsluiting in eenzamnheid
werkt weinig of niet verbeterend. Bo~
vendien is de gestrafte in l'en cel weinig
zinvol bezig te homll?ll. Lc<ligheid is des
duivels oorkussen, zo is ons van oudsher
tefl'cht gl'1e.erd.
lId is dan ook toe te juichen, dat

stappen \!'!orden ondernomen om te ko-
men tot een verandering in de tenuit-
voerlegging van de straf van streng
arrest. Het onderbreken van de eenzame
opsluiting, door de gestrafte buiten de
cd dienst te laten verrichten, zou al een
oplossing zijn, \",elke het karakter van
deze straf in zijn uitvoering meer 'up to
date' maakt.

IIoc ook de oplossing zal worden, in
icder geval zal de algehele afzondering
die TlUd(",l('straf kenmerkt, doorbroken
worden.

Deze verandering zal echter een wij-
ziging van de 'Vet op de Krijgstucht
inhouden ('n een voorstel tot wetswijzi-
ging betekent een procedure die tijd
kost. Er is, mijns inziens, intussen gecn
reden tot ongerustheid. De hierboven
door mij ontwikkelde gedachte over de
toepassing vall de straf van streng arrest
is geen nieuw geluid. En zo ik té
optimistisch ben, kan dit stul..ie cr wel~
licht toe bijdragen deze opvatting ver-
der te verbreiden.
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••
••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••.
•••••••••••••••••••••••••••
••••••
••••••••••••••••••••••••.••••••
••••
••••
•••



PRI M ITI EF LON DE J+.

Jacopetti is cr - met zijn ':\lon<1o'.
films - mec begonnen en hun com-
mercieel succes heeft natuurlijk indntk
~emaakt op nój'{ minder begaafde fil-
mers. Is er in dit genre eigenlijk wel
sprake van enige begaafdheid, enige
beschaving? 'Vant ]acopctti en zijn na-
volgers laten hewust de civilisatie achter
zich en zoeken onder het vernisje dat
wij beschaving noemen, de dierlijke
mens: Homo homine Lupus - de mens
is een wolf voor de mens. Verwonderlijk
is niet, dat er meusen zijn die dit soort
filJns maken - venvonderlijk is, dat het
storm loopt op de theaters waar deze
'onthullende pseudo-documentaires draai-
en. \Vant het zijn geen échte documen-
taires - de makers proberen niet om de
werkelijkheid zo objectief mogelijk voor
hun lens te vangen: integendeel, zij
selecteren zeer bewust dátgene wat
buitengewoon, uitzonderlijk, abnonnaal
of gewoon afstotend is. En ze specu-
leren op de nieuwsgierigheid van de
mens die wel kennis wil nemen van het
slachten van l.'Cnkip of een koo, maar
huiverig is om één stap in het abattoir
te zetten. De mens die eenmaal in de
week diepvries-kip nuttigt, maar er lie-
ver niet aan denkt hoe (lie kip zo keurig
verpab, zo netjes opg'evouwen en zo
goedkoop in de winkel komt.

Dank zij 'Primitief Londen' weten we

Turkse baden.

nll hoe dat laatste in zijn werk gaat. Een
zeer onfrisse, semi-zakelijke en met ge-
maakt.ironisch commentaar gespekte
scène toont ons de 'mest.kip' van krat
tot cellofaan-verpakking.

Weinig romantiek
Primitief Londen? Negen van de tien

scènes l.."Unnenook uit Amsterdam, To-
kio of Buenos Aires stammen. Zoals het
striptease-meisje, dat van strip-tent naar
strip-tent snelt om haar schamele tien,
twintig pond per week bijeen te wiegen.
Als we de achtergrond ervan leren ken-
nen, bestaat er weinig romantiek, weinig
werl....dijk sereens meer in onze maat-
schappij. Dat zijn dan de 'schokkende'
achtergronden van l'Cn aantal scènes:
een afstotend gefilmde moeilijke beval.
ling, misbruikt om een educatief sausje
aan de film te kunnen geven, de mode-
show van top-less~jurken en -badpakken,
de illusieloze meisjes die op een goed.
koop stripschooltje zich bekwamen in de
allerelementairste beginselen van de
dans'kunst' maar die niet meer nodig
hebben dan een goffi. figuur, de Turkse
baden waar corpulente Londenaars ver-
magering zoeken, om die naderhand in
een braspartij weer teniet te doen, de in
scène gezette taferelen van Jack the
Ripper, de benlchte Londense moorde-
naar, het amateuristisch verfilmen van
de plaatsen waar de laatste jaren VTOU-

wen het slachtoffer van een moorden
worden, de klungelig opgezctte 'hOl
party', die immorele achtergronden
moeten hebben.

Producent-regisseur Arnold Louis ~
Ier heeft zich er nóg gemakkelijker
af gemaakt dan Jacopetti. Gelu~
maar, want de Italiaanse sensatiefil
werd crvan beschuldigd (!;iár waar
geen sensatie vond (zoals in Congo)
sensatie - desnoods ten koste van n"
senlevens - in scène te zetten.
~liller volstaat met een ei~enlijk

tamme weergave van het Londen a
1966 - ecn 'swinging Londen' waar I
wat meer te beleven valt dan 11
weet te realiseren. Hij probeert het e
aan te stippen door de 'Mods' (morl
geklede jongeren) en 'Rockers' (in
gehulde idems) ten tonele te voe
met als derde woep de zogenaal
'Beatniks', die (..."venvcelvan Kerc
hebben bewepen als van Einstein
die hun non-conformisme maar op
manier weten te tonen: door hWl u}
lange haren - een groepskenmerk w
door ze zich zelf (evenals de .\lods
de Rockers) tóch weer indelen bij
clubje; iet.. wat ze zeU juist zep
danig te verfoeien.

Hier had Miller een interessant
bleem voor de camera kunnen heb
maar dat eist iets meer vaardigheid
duld en interesse dan .\1üler kon'
brengen. Jaren geleden maakte
groep jonge Engelse filmers een 0"
wereldbekende )documentaire in een j
kelder: 'Mamma don't alJow'. Maar
ze het publiek zo zeer op hun ge
hadden gesteld, dat ze rustig hun k
gingen (en de filmers rIlstig hun ~
konden gaan) waren ze drie Wt

kwijt: drie weken lang hadden ze
avond pseudo-opnamen staan make
met een lege camera, zodat het x..:..
langzamerhand hegon te wenne,_
het filmteam en ten laal'ite zelfs ,
aandacht meer aan de camera sch
ZÓont;;;tondeen échte documentaire.

:\taar ~liIler wa.•• ennee tevreden
kleine oploop te filmen, zoals we cl ••
Iijks kunnen mf.'cmakenals l'en hekt
langer (in dit geval Billy J. Kra
!loor de jeugd wordt gesig'Ilall'Crd.
~lilJer poogde het Jlog wat aan te
ken. dm)r er als schrijnl"(l(lcontrast
oudf're zanger, t."Cnex-tiener-idooL i
lassen - een jongeman van 25, dil
roem al jaren achtf'r zich heeft gel:
Hanw? Boeiend? Onthullend? Fm
tisch? (zoals de rec!<une ons wil I

geloven) Ach nee - hooguit recht
recht-aan commercieel, voor die~
die zelfs in dit genre geen onders(
wden te maken.

Om de film nog een extra~a~ressi'
mee te geven heeft ~filIer zeUs

EEN PRIMITIEVE FILM 0\
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) in Londen .•. ol in Amsterdam, Takio olBllcno, Aire,.

'lucht gezocht tot stukjes judo en het
lse stokvechten Kendo. \Vant over

aele linie moet de film agressief zijn,
'el in beeld als in commentaar.
lilIer zeU heeft kennenjk ook afstand
omen van zijn produkt, want op
mige momenten voert hij een (off-
en) dialoog in, tussen de producent
de assisten. De producent is slechts
rauwe sex en sensatie uit, maar de
rtent probeert er 'artistieke' shots
en te lassen (een zwaan in een
~. een strijkkwartet):

Vat is dit Louisr
~en zwaan, Henry .. :
iaar is'ie sexyr

en oan de buitenkant.

'Nee Henry .. :
'\Veg met die zwaan danl'

Documentair tintje

Waarom zijn we zo in extenso inge-
gaan op een dergelijke film? Om 'Pri-
mitief Londen' (en daannee de recette
van de exploitant) de grond in te boren?
Nee - want Primitief Londen zal zijn
weg wel vinden en ook zijn publiek wel.
Maar het gaat om het documentaire
tintje dat deze producenten aan hun
werk meegeven: het publiek is maar al
te gauw geneigd déze waarheid als dé
waarheid te zien; voor de nietsvermoe-
dende bioscoopbezoeker schijnt het alsof
Londen de stad is van topless-jurken, de

REGUlAR 0
COACH SERV/(
EASTAN

FILMBESPREKING

diepvries-kippen en de striptease-juf.
frouwen.

Niets is minder waar. Londen is -
zoals elke stad, elke verzameling men-
sen, wat je erin zoekt. Een documentair
fûmer zal zich steeds meer beperkt zien
in zijn onderwerp. Een film over Lon.
dens jeugd? Akkoord, maar dan in één
film toch geen Mods, Rockers, Beatniks
en teenagers door elkaar. Een bona fjde
filmer zal zich verdiepen in de pro-
blematiek, in de opzet van één Woep.
Hij zal proberen in een film de essentie
naar voren te brengen. Dat is bij de
Mods niet hun modieuze kleding, bij de
Rockers niet hun leren vesten, bij de
Beatniks niet hun lange haren, maar wat
er onder die kleren, vesten en haren
schuilt.

Miller heeft - zowel bij de jeugd als
hij alle andere facetten die hij op de
korrel heeft genomen - slechts de bui-
tenkant willen zien. Bewust. Omdat hij
weet dat de buitenkant vaak aantrekke-
lijker is als je niet weet wat er onder
schuilt: een ongeopend cadeautje is
spannender dan een cheque van dui-
zend gulden. En daannee heeft hij zijn
publiek bewust om de tuin geleid. Om
die ~te tuin, die Londen heet en die
bepaald niet meer of minder primitief is
dan alle andere grote steden.

HENK J. MEIER

Rocker,.

EEN VEELZIJDIGE STAD
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DOOR H. VAN BAKKER
(KOLONEl-ARTS) Geestelijke nadelige gevolgen

•germg
Dat celstraffen, ob zodanig, somati-

sche of geestelijke 'ladelige gevolgen
zouden fTlOelCll hebhen, is in alge-
mene zin niet waar, Natuurlijk zijn cr Ïfl

de loop der tijden talloze mensen geeste-
lijk ('11 liehameliik geknakt in gevange-
nissen en kerkers, maar dan Iliet door de
insluiting aL<.ZOdaflig, doch door andere
factoren: lichamelijke of geestelijke tor-
tuur ;n welke vorm dou ook. Deze
laatste factoren kUllnen slechts f,;oorko-
mell in tijden waar;" óf de (llgemclJe
zede deze ilCHlGaarddeóf in mn<;to/l(lig.
heden tCIUJrlJP de algemene zede geen
controle /IIeer heeft zoals lJij rechterli;ke
d(calingcll, bij oorlog ell revolutie, Mi
dictatuur.

Hij de huidige rcrlwudingeu, in Ne-
tiCriatl(/, hestaat bi; de celstraf de licha-
melijke en geestelijke torillllr als opzeHe-
li;k toegepast machtsmiddel niet meer.
Integendeel, de licha",eli;ke verznrgillg
geschiedt met alle worzorgen die cle
11locleme inzichten vragen en de geeste-
lijke verzorging gebeurt met attentie
n)Or alle facetten die 11i( cic kelmis t:an
de tusselllllClIseli;ke relaties r:oortdoeicll.

Subjectieve kiJk
De ingesloten mens zelf is moeilijk in

staat om dit alles met een o1Jjectiet:e
visie te beoordelen. Vanzelfsprekend is
zi;n kijk op de situatie sul)jectief ge-
kleurd cm het I;ereist ('ent afstancl in tiid
en plaat .••alvorem zijn oordeel over strtlf
£'11 slraftelwitl)oer1egging zal kunnen
mee!cegen. Dat is ol;erigens in het ver-
leden t:eel te fceinig gebeurd en ook
thans 'JOg is het denken r:lln rechtsple-
ging voorname/ijk hel u:erk Vlm de!!.c-
tien die zich trachten in te cle'lken.
lVil men mee-oordelen ol;er gevolgen

"'(lil celstraffen, dali zal men zich moe-
ten afvragen tcat het hoofdagcHS ZOll
zijn dm aan de gestrafte een blijvend
lichamelijk of geestelijk lUldeel ZOII IJe-
rokkenen.
Ten aanzien van lichamelijke nadelen

kan mell dan kort zijn, want deze be-
staan niet, zeker niet bij korte zitstraf-
fen. Ten l1(lUzien van p'eestelijke ,wdelen
moet worden overwogen, dat de basis
voor llet gezonde geestelijke functione-
ren t:an een mens gelegen is in het t:ri;e
tllssenmcnseli;ke verkeer, waaruit de
voor elk imlividu absoluut 'lOodzakelijke
zelf/UlmIIUlr:in~-da-waarderilig kali wor-
den geput. Een mens, levend in de
overtuiging dat elke waarderin{!.sbodem
voor hem ontbreekt, leeft in u:mdlOop en
kali ertoe komen aan dat voor hem
overgebleven l)selldo-levell een einde te
Icillen maken.
Zo is het haofdmoment van eell erijheids-
.••tmf altijd gele~cn in de uitsluiting mil

de t:rije confactmogelijkheden en niet
zozeer in de insluiting zelf. Zou deze
uitsluiting voor de betrokkene, beteke-
rum eell wegr:allen van álle waarderillgs-
nlOJ.{eli;kllCdel1,dan clrcigcrl ICllnlwops.
daden, inclusief zelfmoord.

10

II et vertl..:erkingspatrooll r:an de lJcstraf-
tc, ziin eigerl opvattingen en zijn eigen
11logeli;khedeH, makell de straf tot eeli
belangrijke ingrcep in zi;n /CI;,l!t1of niet.
AL.. de waurderingsmogeliikhedell alle-
maal .W ..'hijllen weg te vallen voor het
indir:idu is het bdangrijk, Îf"lien ze
blijr:en bestaan is het niet zo belallgriik.

Geen waarderlngsmogeUjkheden

De recididst die zegt dat hij clitmaal
veel erger 'tucht" dali de vorige lIlaal,
hedoelt dat M; dit keer p'een of min-
dl!r lcaarderingsmogeli;kheden ot:erhield.
Dat kan zij/l omdat hi; meent dit keer
ten onrechte of te zwaar gestraft te zijn,
dat ka" komen omdat hij dit keer meeut
I;TOUlV ell familie te 'verspelen'. V(mda(lf
dat lieclen die geell an(/ere handen
kennen (eli dlls geen andere waarde-
rillgsbrorl hebben) dan de 'g(lIlg' waarh
ze leven, de gevangeni. ••stmf zelf t:ri;
laconiek t:erdragen, omdat dit ill zi;"
groep Iliet tot een mindere waardering
coert, ja soms zelfs meer fCaarc1ering
geeft door liet ingewijd-zijn. Maar ccn
dergeli;k mens gaat 'tucht en' indien hi;
andere u:aarderillgsbrollnen heeft geV(Hl-
den, b.v. een meisje vall wie hii het
respect door misdmul en straf dreigt te
moeten missen.
lIet gáát een IIlCllS nu eell1luul1 altijd

om COlltact dat voor hem waarderelul
moet zi;n. IJe man in ooorarrest, die mij
zegt: 'tuister 's dokter, met alle resf/ect
nlOr lt, maar ik lI:il niet leip verklaard
worden; ik heb het gedaan, latell ze me
het colle 1'01ul geven en daarmee uit,'
bedoelt dus eigenlijk te zeggen: 'Ik lJeIi
Cf.'n llOfl1UUl1mens en ik CTaag daarom
u:aanlering door eell normale straf, al
vind ik dat op zich zelf niet lellk, mam
ik heb dat veel liever dan voor halfzacht
te worden aangezien: .\Jaar een ander

zou in een dergelijke situatie kum
zeggen: 'Men begrijpt mij niet, het t

mi;n bedocliuJ.' niet, ik tcas mi; zelf n
en M; bedoelt dan: 'Ik vraag u:aarder
doorc1at men het feit zal ziell als n
'Jij.mi;-lJC'lOrenc1, ik ben geen ",1sc1(
ger, maar een norl/wal mens:

Isolement
Of de ceL••traf in de vorm van str
arrest bi; kri;gstllchteliike cergrij
v'oor cle geesteli;ke gczond1leid sc1l{.
li;k zal zijn of niet, is dus een vraag
ten nauwste samen/wngt met de a
I;(l'l de persoonlijkheid die de straf t,
Iemand die enorm ttd;felt aan zijn ei
waarc1e, veronderstelt dat bi;na niem
hem lvaardeert, misschien een ep'
l1Iis.'.cllienmoeder of zijn meisje. AL.-
c1l/tule draad coor hem schijnt te
doorgesneden, doordat hij in een
moet ZittCIl, i.•• het coor hem «:anho
Maar wor iemand die weet dat hij
Iv(wrdering niet zoveel zal inboeten
het lillig niet zo erg. Niettemin h
ieder tidjfels over zijll u:aardering e
het t:oor ieder moeilijk om een is
ment, ook al is het maar coor k
duur, te verdragen.
l1ct is dus uiterst bel(mgrijk 011

weten u:ie met cle celstraf u:ordt
dreigd, om te kunnen schatten Oj

nadelen c1reigen of niet. Vmulaar
tegentl.:oordig de persoonlijkheid "'OT
straf-kandidaat tenlege tcordt gew(
door commandant, cloor onderdeel.
door psychiater. Bii dat aftvegen wo
(lok de bijzondere momelltcn il1 het
gehouden die aan het strcng arrest I
zitte'l, IL'(I(Unm eell van de meest bel
ri;ke is dat aan hc:t feit u:aarom het I
i" de burgersamenleving VMk géén
straf tcordt verhonden. ,\' eliswaar i
lJcoordeelde 011 de hoogte gebracht
oorzaak Cll p'cvolg in de militaire
leving lI:aarin hi; op dat moment
maar l(mg niet ieder heeft dat 00
ziel, opgenomen. Bovendien, k6n
oceTlceging coor hem wel kracht het
op het moment dat hij het laakbart
beging? Ktcam misschien het verké
handelen ;uist niet voort uit een ;z
Jwar 1caardering die op een aftdik
manier, bi; t:oorbecld in op~talldig
werd gezocht?

Natuurlijk zi;n er lidliere vormer
straf en wordt de zlvaarste vorm
gegeven nadat meestal de andere VI

tdoos ziin beproefd, doch schuilt
in de her1wlirlg niet een aanwi
dat de betrokkene in zijn groep
waardcrilIg niet kan virlde" en dl.
het op eell andere teijze wil zoeken!
I;oorbeeld t:an de soldMt die her1w
lijk van weekend-verlof wegblijft,
danks lichtere bestraffingen, is ker
kend coor vele anderen: hi; is
nodig en vindt in dit nodig-zijn
waarderitlg die hi; nergens anders I

ook niet in de groep kameraden ti.

M; leeft. Natullrliik is de uiteind



BUO POWELL
het einde van een lijdensweg

eng-arrest .••traf coor hem biizonder
aar, nu dreigt de feaardering carl zijn
nilie om te slaan in óndeneaardcring
heeft hij geen houf:Qst meer. Of eCII
rgelijke ionf!.cn en of lichte heimu;ee-
lIdidaten, die zich alleen maar ge-
ardeerd voelen in lul11 eigen dorp
'sen 11(111 eigen vriemle11, in zulke
,allelI tot wanhoopsdaden zullen ko-
n of 'liet, hangt af can het uiteindc-
e geloof dat ze behouden in een
komst u:aarin wél mens'en hen zul/eu
'lrderen. Dat geloof wordt mede be-
rkstelligd door de lci;ze waarop hi;
lenS' het streng arrest teordt opgeeall-
1.

'",n een straf wordt ook çerheterillg
.Jacht. De OPCatl{!,moet daarop ge-
It ::.i;u. lndiell een vrijheidsstraf alleeli
~r krenkend zou zijn, komt ean eell
l}etering '1iets terecht. lIet is daarom
eraag, of streng arrest teel eni~

-tig effect zou sorteren indien dit
'en maar tlit een zUstraf zonder meer
bestaan. Dil is dan ook de reden,

/Tom nog niet zolang geleden een
rtoe door de minister Vatl Defensie
oemde commissie tot het addes is
omen om de mogelijkheid van werk-
71heden, zOleel in al.ç buiten de cel,
~elj;k te makell. Door eigen 1JTestatie
Iers is het voor een metts' mogelijk
zelfrespect te behouden of terug te
Ien. lli; kan dan de waarderende
1acht, waarom het hem in wezen
t, daardoor einden. Deze geschapen
'elijkheden kunnen mi.sschien in de
~omst voeren tot zoveel tno{!,eliik te-
-kst ellen eli zo min mogelijk zitstraf
zodanig, een en ander af te u"egen
, geplce{!,d feit en naar persoonliik-
-( vml de gestrafte.

- Lering

.•• dan voorts de ruimte waarin de
moet teorden doorgebracht aml de

"aan te stellerl e;.çen voldoet, aL') het
~tsper$onccl voor de taak is bere-
-I, als de beschreven zorgwldigheid
It betracht in het afwegen van de
oonli;kheid can de te straffen man
lan diens omstandigheden tegen de
ergrond van het begane feit, dan
lichameliik-geestelijke nadelen uit te
:m. In feite is dnarin de laatste tijd
aanmerkeli;ke cerbetering gekomen.
en zij voorzichtig met concluderen
nadelen die uit de straf zouden
tdoeien. Niet vergeten mag worden
ie straf slechts een stukje is van de
lSlijn van de betrokkene en dat
voor en daarna de groep waarin de
leeft, bepalend is voor de aandacht

~e waardering die hij nodig heeft.
is 'liet zo zeldzaam dat zii die het
rt ach en wee roepen W(l1Ineer
ntI zover is gekomen dat hii een
af moet OIldergaan, zelf de meest
ttwoordeli;ken daareoor ziin, omdat
e betrokkelle in zi;n zoeken naar
rlering in de steek hebben gelaten.

lIet hericht dat Bud Powell was over-
leden, op 31 juli iu .l\ew York, kwam
niet als een verrassing. \Vie Powells
lange lijdensweg had gt'volgd - dope,
a1<:ohol,schizofrenie, t.b.c. - wist dat de
pianist al jarell op de rand van de
afgrond leefde. Bnd Powell was een
Illan die nid was opgewassen tegen de
hijna onmenselijh' handicaps die zijn
situatie - neger-jazzillan in een land dat
negers discrimineert en jazz minacht

JAZZ
hcm oplegde. Generatiegenoten als :"Ii-
les Davis, Thelonious ~Ionk en "Iax
Hoach slaagdell er elk op hun eigen
mailier in zich te henijden uit de
verstikkende greep van de wanhoop en
de onverschilli~h('id. Voor BmI PO\veIl
(en Charlie Parker, Lt'$ter Young. Billie
lIoliday, Fat••Navarro, Tadd Dameron,
de lijst is lang) was die opgave te
zwaar.

Powel1, die in 1924 werd geboren.
ging al op zijn vijftiende het muziekvak
in. In 1943 knx'g hij zijn eerste helang-
rijke engagement bij de big band van
trompettist Cootie \ViIliams. lIet vol.
geml jaar spN:Jde hij regelmatig mee in
de kleine combo's van mensen als Dizzy
Gûlespie, Don Byas en Sid Catlett, die
de helx)p geleidelijk aan intro<1ucperden
in de ~'ew-Yorkse clubs. Tussen lB45 en
195.'3maakte hij deel uit van een aantal
van de heste groepen die do modeme
jazz heeft gekend (het Charlie Parker
kwintet, Kenny Clarkc's 52nd Street
Boys, Powdls eigen Modt"rnistsmet Fats
Navarro en de jonge SOIiIlYRol1ins,
diverse triohezettingen). In dezelfde pe-
riode hracht hij al.. gevolg van ccn
aantal instortingen zo'n drie en een half
jaar door in zi(,kenhuizen en gestich-
ten.

Oude levenswijze

Tussen 19.59 en 1964 verhll"Cf de
pianist in Parijs, waar hij eerst lange tijd
in de Bllle Note club werkte, De Franse
n'clametekenaar en jazzliefhebber Fran-
cis Palldras haalde Powell, die inmiddels
t.b.c. had opgelopen. later bijna letterlijk
uit de goot (lil zorgde ervoor dat hij er
weer min of mcC'r bovenop kwam. In
augustus 1964 vertrokken ze samen na..'1r
New York, waar Powell weliswaar ova-
tioneel onthaald wenl, maar toch terug-
viel in zijn oude levenswijze. Nadat de
pianist lX'n paar keer spoorloos was
verdwenen, h-erde Paudras alleen terug
naar Parijs. Powell trad begin 1965 nog:
een paar keer op in New York, maar
zijn gezondheid g:ing snel achteruit. Hij
overleed ten slotte aan longontsteking,

lllet lever- en gcclzlIchtcomplicaties.
Bud Powell creëerde in de jaren v{~cr-

tig een manier van spelen die door
letterlijk honderden jazzpianisten zou
worden nagevolgd: snelle, gedreven me-
lodische lijnen in do rechterhand, af en
toe ondersteund door linkerhandakkoor-
den die zowel een harmonische als een
ritmische functie hehben. Hoewel an-
dere hoppiano-pioniers als Clyde Hart,
AI IIaig en Dodo :"Iarmarosa het hllm~e
bijdroegen tot het ontstaan van die
pianoslijl, was Powell toch de onbetwis-
te meester, die demonstreerde hoe je
vol~ons deze methode jazz van het al.
lerhoogste niveau kon maken. l'owells
enorme geladt.mheid, waardoor zijn spel
som"~ een henauwende dramatische
spanning kreeg, de onstuitbare kracht
van zijn melodische i(k-eën (hij was een
van de weinigen die het in dat opzicht
tegen Parker kon opnemen), zijn rihni-
sehe Illl'estorschap en de daaruit voort-
komende intense swing, zijn formidabele
techniek, die hem in staat stelde ook in
razeudsnel tempo onberispelijk en ont-
spannen te fraseren, het waren allemaal
faetoren die zijn heste opnamen tot
tOPPl'n in het oeuvre van de modemc
jazz maakten.

Wisselvallig

Powells platenprodllktie is van zeer
wisselvallige kwaliteit gewl~est; de ups
en dowm in zijn p;czondheidstoestand
hehben in dat opzicht hun sporen dui-
delijk nagelaten. Op 'Dizzy Gillespie en
The Double Six (Philips 652 038 BL),
een plaat uit 1963, speelt hij voorzichtig
en met weinig zelfvertrouwen, zodat zijn
spel duidelijk wordt overschaduwd door
Dizzy's enthOllsiaste trompetexplosies en
de plezierige zang van de Double Six
(een Franse ~roep die bekende instru-
mentale stukken en soms zelfs geÏmpro-
visL'(''f(lesoli op eigen, Franse teksten
nazing:t).

'BII(I Powell at home' (Fontana 688
318 TL) hevat privé-opnamen die Fran-
cis l'alldras van Powell maakte in de
periooe dat de pianist bij hem thuis
woonde; de elf solostukken hlten slechts
af en toe een paar maten horen waarin
je de oude allmc herkcnt. PowelI is
daarentegen op zijn best op 'Jazz at
:"Iassey lIall' (VocaIion LAE 12031), de
klassieke lp die in 1953 in Canada werd
opgenomen. Er hL-erstetijdens dat con-
cert kennelijk hevige rivaliteit tussen de
drie bop-woten Powell, Parker en Gille-
spie, maar de pianist trok beslist niet
aan het korl••te eind. Een andere su-
blieme" Powell-plaat is 'The amazing
Bud Powel1, vol. l' (Rlne l\'ote liLP
I.503) uit de periode 1949-51, waarop
Powell zowel in ).;wintet-(de 1fodemists)
als in triobezettinR tot fascinerende pres-
tatÎL"Skomt.

BERT VUIjSjE

I I



Reeds eerder zond ik 11 mi;n kritiek
op de artikelen 'Cel' en 'Opdracht tot
geestelijke 1:erzorging' uit het augustusM
nummer van 'Ego'. Deze kritiek tcas
scherp van toon. liet hierop volgende
gesprek met de hoofdraadsman, en
schrijver van de bewuste artikelen, door
hem voorgesteld, heeft tot gevolg 11.e-
hml, dat mijn oorspronkelijke mtikel
terugl!.ezonden werd, veronderstellende
Mt ik het na dit gesprek wel tcat ZOll
willen t;eranderell.

Ik heb dit artikel 1:erallderd in die
zin, dat ik getracht heb de sclJC'11e
woorderl wat te verzachten. De inholld
en strekking van mijn reactie blijven
ec1lter ongetdjzigd.
'Ego' is een blad v(m de 1111111(mistisch

geesteli;ke verzorging voor militairen.
Mijn kritiek gaat uit naar de sllggestieve
wi;ze, in de zin van 'niet opbouwend:
tCaarin hä artikel Cel enkele zaken
worden coorf!,esteld. Mä name clie zin-
snede waarirl door de schrijçer wordt
gesugoereerd, dat uu de humanistisch
geeste7ijke verzorging zich zorgen maakt
over de celstraf, hetf!,een kenneli;k door
andere geestelijke verzorgers niet gc-
beurde. Immers, wi; lezen: 'Het t:erbaast
mij, dat niet ook de andere geesteli;ke
verzorgers 1:an hun zorg doen blijken:

Deze opmerking heeft geen {!,rond en
lJOt:elldien geen reden om gebmikt te
u.:orden. liet is daarom laakbaar naar
mijn mening, en die van t:ele atuleren in
de militaire gemeelM'c1lOp, op zulke 1Ie-
gatiej-sll{!,gestieve tcijze zich af te zetten
te{!,ell deze 'amlerc' gccstelijke vcrzorM
{!,ers.De verorlderstellin{!, dat dit behoort
tot ',ceTl;ingspolitiek', om in dit cerhand
'lCt woord 'ûeltjeswÏllIlarij' niet te ge-
lmlike'l, wordt hierdoor grond {!,c{!,et:en.
Omtrent de actÏt:iteiten 01' het gebied
van celstraf en toepassing celstraf, door
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de::.c gcestelijke verzorl!ers ontplooid,
zullen eele militairen in de loop van hun
dienstti;d geheel andere en zeer positie-
t:e opcattingen daaro71ltrellt overgehou-
den hcbben.
Verderop ill lIetzelfde artikel tcordt

de craag gcsteld:
'Zijn militaire commandanten, die

daartoe geefl speciale opleiding llebben
geuote'l, wel iu slaat om de eoentude
Ps!/cllische gecolgen 1:afl enkele dagell
of u;eken celstraf te m;erziell?'
ErflStig beztcaar maak ik tegen het

feit, dat ecn enkele incidentele, inder-
daad voorkomemle, foutieve of onver-
antwoordelijke toepassin{!, t:an celstraf
door een enkele commandant als maat-
staf wordt (UlTl{!,elegdcoor ook al die
gevallen, {caarbij de commandant op de
juiste u:ijzc en slec1lts in uiterste {!,et:al-
len op de meest veranftcoorde manier
van zijlt het:oegdheden krachtens de
hem gegel'en voorschriften, gebruik
1/l(J(lkt.

Ook ben ik t:au mening, dat een aldus
gestehle zin, ,liet in een maandbltul
namcns de l111manistisch geestelijke 1:er-
zorging, ten be!lOet.:e 1:an militairen,
llOofdzakelijk dienstplichten, kan worden
geplaatst. lil ZOl.:errevoorschriften tdjzi-
{!,ing bellOecen, of bet:oe{!,dheden t:an
comlllalldantert zOl/den moeten worden
onfllOmen, is dit niet het lliceau tcaarop
met deskundigheid (um een tot resultaat
lllidend overleg kOll tt.orden deelgeno-
men. Men versta mij goed, ik !Ieb het
'liet over het 'Voor en te{!,cIl 1:an ceL'itraf
en de loepassi'lgefl dllarvan; ik maak
beztcaar tegen de eellzi;dif!, sug{!,estiet:c
tcijze t:an signalerin{!, in een Mad eoor
soldaten.
Volgens het ge\telde in llet artikel

'Opdrac1lt tot geest eli/kl' verzorf!,i'lg
kan de militair terecht eisen, dat de
f!.eesteli;ke verzorger zoveel ervaring
heeft VGll de militaire same,Jlet.:ing, dat
'lij in !Hm moeilijkllCdefi vmwit de sitrl(l-
tie kan meedenken. Voorts: 'En dat kmi
alleen eigenlijk maar, als die geestelijke
t:erzorger. is ,opgenomen Î1l de militaire
samenlevmg.
Dat is meer dan in uniform gekleed

gaan, ook meer dan !Iet hebben vall
coutact met militairell; !Jet i.v naar mi;n
mellill~ deel ',ebben aan de militaire
same'lievinf?,.
Alm deze voorwaarde kali {!,een enkele

htlmanistiAche geestelijke t:erzorger 1:01-
doeII. Het zij erkend, dat dit ook door
!Jet gevolgde sIjsleem onmogelijk is.
Mam men dient dUll in elk geval bij de
be'ladering van zulke belarlgwekkemle
problemen ook aan zic11 zelf dezc eis te
stt:llefl. Als lIleu dat "iet doet, komt men
tot onzorgruldige cn mijns inziens de
militaire gemeenschap t:afl mensen niet
tefl t.:Oordeel strekkeIlde uitspraken.
Hetgeen hier gesc1Jied is.

G. L. W. CORDEWE"EH

Redactione

Ik wil op de bij~a..1.ndebrief van
heer Corde\vener gaarne enig comm<
taar leveren:
Inderdaad heb ik de heer CordcweI

zijn oorspronkelijke brief terug~ezon(
in de hoop dat hij de 'scherpe' te
erv,ut zou willen verzachten. Ik ben
van mening dat een discussie eerst n
gelijk is als die gevoerd wordt in t

klimaat dat niet bij voorbaat de disc
sii5rendenuit elkaar drijft. Ik ben er (
blij om dat de heer Conlewener
mijn verwek heeft \villen voldoen.
~Iaar nu ter zake.
lIet ~aat allereerst om enige zins

den uit mijn redactie-artikel 'Cel' in
augustusnummer. Ik heb dat artikel
dertiju geschreven met tweeërlei (J

ten eerste om mijn bezorgdheid lI.
spreken over het best3an van de celIuI,
straf voor hijgshiChtelijke vergrijpen
de mogelijke gevolgen daarvan en in
tweede plaats om aan te kondigen
we in de naaste toekomst ecn aal
deskundigen zouden vragen hier na
op in te gaan. Zoals de lezer al
bemerkt zal hebben, gebeurt dit du:
dit nummer.
De eerste zinsnede die de heer (

dewencr aanvalt is: 'Het verbaast
dat niet ook de andere gcestelijke
zorgers van hun zorj:!;doen blijken.'
hch dus niét ~eschreven. wat de ]=-
Corde\vcner mij in de schoenen seIu
dat de andere geestelijke verzor~ers
ze 7.or~ niet hébhen, ik heb s]e
opgemerkt dat ze cr niet van (
blijkcIl. :-\u moet ik zc~~en dat ik
achteraf betreur dat ik niet heb
schreven 'van hun zorg in het opent-
doen blijken.' Dát ,vas nl. hl.>doeld-
m.L voor de goede lezer ook van:
sprekend, maar het had cr beter kUl
staan.

In zoverre ik de indruk zou h~
~ewekt dat de andere geestelijke vel
gers ook in persoonlijke gesprekkei
in hesloten ('Olmnissiesnimmer hun
zouden he-bhen geuit. dus gaarne
excusC's.;\Iaar mijn verbazing blijft
hestaan.
Dat deze zorg nimmer, voor ZOVeI

bekend, tot uiting is gekomen in
bladen van de gl"Cstelijkevcrzorginl-
hoop niet dat dat voortkomt uÎt-
geciaehte, in de brief van de heer
dcwener zo duidelijk aanwezig, dat
'gewone' dienstplichtigen niet in
soort zaken hehoort te hetrekken. ,\
één groep is die ermee te maken }-
dan toch stellig juist deze! Ik kan n
ieder geval als geestelijk verzorger
losmaken van het lol van de ge'
dienstplichtige en het gesprek, juist
hém. daarover.
I let is prachtig als dit soort zake

'hoog' niveau worden behandeld, (
hen gaarne bereid om daaraan de
nemen, maar dat ontslaat me niet
de verplichting om ze ook in hel
sprek met de gewone dienstplicht=



lmmentaar op open brief

HEr 5PORTCONCI LIl:

dus ook in E~o, ter sprake te hren-
n.
AltJJalls als daar behoefte aan is! Ik
~enop grond van bepaalde ervaringen
nlOgcn stellcn dal die behoefte er is.
leeft onder ecn niet onhelangrijk

el van de dienstplichtigen militairen
I Jltm ouders) zorg over de toepassing
n de cellulaire straf in de militaire
mst.
Als de heer Cordewener zich dan
'raagt of mijn houding niet voortvloeit
zucht naar 'zic1tjes\",inncrij' heeft hij

t pad der normale discussie, meen ik,
.1 verlaten. Vindt hij het goed als ik
ze woorden lllaaT voor zijn eigen
~antwoonlelijkheid laat?
'et volgende verwijt betreft mijn
.Ig: 'Zijn militaire cOlllmandanten, die
lftoe geen speciale opleiding hebben
loten, '••..el in staat om de eventuele
'ehische gevolgen van enkele dagen
weken celstraf te overzien?' lIet gaat
'r niet om, zoals de heer Conlewener
ent, de enkele foutieve of onverant-
ordelijke toepassing, maar om de zaak
het algemeen. Ik meen inderdaad dat
nnede een te zware verantwoordc-
heid op de schouders van de COIll-
mlanten is gelegd. En om misver-
uden te voorkomen: ik meen dat ook
dokter en de geestelijk verzorger hier
muitkomst kuullen bieden. Die zijn,
dit gebied, evenals de militaire eom-
nclanten, slechts leken. 1Iijn vraag he-
-te dns g('{'n kritiek op de conunall-
lten, maar op de situatie \vaarin dezen
gebracht.

'erecht ".'ijst de heer \Vierda er in
artikel in dit nUlllmer op hoeveel

;kundigen' er in de burgermaat-
tppij aan te pas komen voordat iemand
eeL<;trafwordt veroordeeld.

--Ju kan men tegenwerpen dat het
~elijk is om voor krijgstuchtelijke

.(en dit soort deskundigen - psycho-
m, psychiaters, juristen - te laten
raven. :..risschien is dat waar - ik
het niet beoordelen - maar ik vraag
wel af of het dan desondanks ge-
oofd is met het toepassen van cellu-
~ straf door te gaan. Er worden in de
=kelen in dit nummer enkele sllgges-
gedaan die lH,i. het overwegen ten
e waard zijn.
"et handhaven van de milit..'liredisei.
e is natuurlijk noodzakelijk. Ik heb
wver ook met vele dienstplichtigen
lrekken gevoenl en ik ben eigenlijk
nooit iemand tegengekomen die
daar in ernst tegen verzette. :"laar
betekent nog geenszins dat alle
-bij thans toegepaste middelen ge-
Jhaafd moeten blijven. Terecht is
, ge\vezen dat cr, gelukkig, al heel
aan de toepassing van de krijgstuch-
kc straffen i'Sveranderd, Dat schept
neer reden om ook dit punt - de
llaire straf - kritisch onder ogen te

at wij dat ZOUdf.-'11willE'n doen op
'eenzijdig-suggestieve' wijze, is een

misvatting van de heer Cordewener. Hij
vindt cr in dit Ilumm('r een bewijs van
dat wij het onderwerp van verschillende
en deskundige wijze willen benade-
ren,
Ten slotte: de heer Conlewener

meent dat de humani<;tisehe geestelijke
verzorging eigenlijk in het geheel geen
recht van spreken heeft, omdat ze, zoals
hij het uitdrukt, niet voldoende is opge-
nomen in de militaire samenleving,

Er is m,i. nogal wat tegen aan te
voeren. \Vaarom kan men eigenlijk niet
spreken over de invloed die de cellulaire
straf op een jongmens kan hebben zon-
der zclf opgenomen te zijn in de militai-
re samenleving? Het is vanzelfsprekend
dat als men de achtergronden van die
straf wil helichten, dat men er dan
deskundigen hij zal moeten halen, maar
dat gebeurt natuurlijk ook.
liet 'opgenomen' zijn in {~cn i)('clrijf

hedt bovendien ook zijn nadelen, het
woord "bedrijfsblindheid' bestaat niet
voor niets, De militaire wetgeving wordt
tcn sloUe bepaald in de volksvertegen-
woordiging. Ook daarin zitten slechts
enkele mensen die de militaire samenle-
ving uit eigen ervaring kennen. Boven-
dien. het valt met de humanistische
geestelijke verzorging nog wel wat mee.
Ondergetekende b.V. is van 1952 tot
H)G4 diredeur geweest van het huma-
nistiseh vornlingscentrum en heeft in die
jaren van dag tot dag onder militairen
gdeefd. Daarna lu_"hik als hoofdraads-
man van 1964 tot nu honderden ge-
sprekken gevoerd met militairen van
allerlei rang. Dacht de heer Conlewener
dat ik echt niet langzamerhand op de

hoogte hen van wat er - ook onder
beroepsmilitairen - aan gedachten leeft?
:"Ieent hij \verkelijk dat zijn stuk zo'n
verrassing voor me was?
AlIt'en ('én ding ziet hij niet. ~amelijk

dat ik me als geestelijk verzorger nim-
mer kan associëren met de militaire
samenleving. Ik zal daarin, met alle
vriendschappelijke verhoudingen, en die
heb ik gelukkig vele, buitenstaander
hlijven. En ik wil dat ook blijven I Ik sta
in de strijdkraehten met een opdracht
van het Humanistisch Verbond. Die op-
dracht luidt, kort samengevat: die men-
sen die dat wensen, bijstaan in hun
geestelijke problemen en moeilijkhedenl
Daarvoor is het gewenst dat ik de
samenleving waarin zij werken ken,
maar is het ongewenst dat ik me daar.
mede vereenzelvig.
:"fijn opdracht luidt echter ook be-

paald niet om kritiek te leveren op die
samenleving, o.."'I:C kan eerst dan ont-
staan als er zich omstandigheden voor-
doen waardoor mensen die ik te verzor-
gen heb, in ernstige moeilijkheden gera-
ken.
Die kritiek zal dan verantwoord moe.

ten zijn en op gepaste wijze naar voren
wonlen gebracht. Dat kan echter ener-
zijds niet inhouden dat men de betrok-
kenen er zelf buiten laat en anderzijds
evenmin dat men zo spreekt dat ieder-
een het er mee eens is.
Ik heb de indruk dat de hoogste

militaire autoriteiten het eerlijke en open
gesprek in de krijgsmacht geenszins vre-
zen. Ik vind dat een gelukkige ontwik-
keling.

H. LIPS

HEPP/£
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Voor de soldaten • project met verwachtingen

( ... ) <De opgeroepene, die gebmik
moet maken van een openbaar middel
t:(m t:crvoer, is verplicht 1Jcr eer,lite reis-
gelegenheid na 6.59 Ullr te vertrekken
van 'Iet didltstbijzijllde slation (halte
interlokale tram of autobus, of aanle{!,-
pltwts boot), ongeacht op tcelk uur hij
hiertoe zijn tCotlÎng moet verlaten, met
cliell t.:crstmu/e, dat, indicu extra treillcn
worden jrlgele,;d, welker dienstregeling
1)cr radio of anc1ersz;m. reorelt bekend.
gemaakt, hij t;erplicht is hiervan j!.cbmik
te maken. Na aankomst dient hij zich
ollverwijld te meiden op de pInots voor
::;i;n ililijdng vastj!.cstclcl, bi; de md
irllijdng belllste officier. Indien hij J!,ecn
gebruik mOllkt van een openbaar middel
con t:ervoer, moet hij aldaar te 10 !lur
aamcezig zijn ( ... ):

BOEKBESPREKING

Voor hen die reeds lang in militaire
dienst zijn of zich liever niets van het
begin der vele maanden willen herin-
neren, dient hier vermeld dat het bo-
venstaande te vinden is op de achter-
kant van de oproep. en wel onder punt
2. "Iocht men zich dat indenlaad niet
meer herinneren, evemum nog de oproep
bezitten, dan S.V.p. geen paniek. Er zal
niet gecontroleerd worden. Er werd
slechts op gewezen in verband met A.,
de hoofdpersoon uit - Voor de soldaten
van de rieëndcrtigjarige schrijver Enno
Dcveling. Als zovelen moet ook A. op-
komen. Over hetgeen daarbij op een
eerste dag ••..0 al kan geschieden, leest
men in - Voor de soldaten - vanaf het
llIoment dat A. zich naar de trein be-
geeft lot en met het appèl van 22.00
uur in of voor de bedden. Het ge-
heel afgewisseld met door Develing
op de band vast~elegde zg 'sterke' ver-
halen van ex-dienstplichtigen, plus de
schriftelijke begroeting van de aalmoe-
zenier.

lIet eindresultaat is daardoor niet een
bepaal tendentieus beeld over de mili-
taire maal<;chappij, maar is de werke-
lijkheid. ;\'iet minder, maar stellig ook
niet meer. Het laatste nl. is onmogelijk
door de registrerende aanpak van Deve-
Jing;.A. ziet, voelt en hoort alleen maar,
geeft nergens een mening over de mili-
taire dienst. Develing volgt hem in zijn
hoek als het ware 'candid' vrijwel stap
voor stap. De 'sterke' verhalen geven
evenmin een VlXlrof tegen ten aanzien
van de dienst (althans geen voor of
tegen van Develing). Het zijn verhalen
die A. gehoord zou kunnen hebben of
wel eens zal kunnen gaan horen. mis-
schien zelfs later wel een keer zeU ga..'1.t
vertellen. Of die verhalen nu handelen
over een ~ieuw-Guinea-ganger, een af-
gekeurde homoseksueel, een angstige
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jongen. etc.. hun enige functie is de
werkelijkheid der militaire maatschappij
te vergroten. Anders gezegd: IlIl't het
aanhuren van de commandant in zijn
welkomswoord, het aantreden voor het
eten, het rorJ:ooien in de waslokalen, het
maken van een wolletje, etc., vannen
die verhalt'1l faectten die die bijdragen
tot de dlxlr Develing nagestreefde wer-
kelijkheid. Een werkelijkheid van de
militaire dienst die volgens hem door de
lezer niet te verhijgen is via <-'enroman
over de dienst, met daarin (natuurlijk)
dl..' interpretatie, de mening van de
schrijver.

A. gedraagt zich niet volgcns een door
Devcling uitgedachte psychologie. A.
droomt niet, filosofeert niet, verbeeldt
zich niets. A. observeert slechts. Onont-
koombare consequentie van deze door
Devding zo star volgehouden aanpak: de
lezer 1....•"1 zijn eigen <!ienstgescllil,denis
invullen. De dl.elnamc van Dcvcling blijft
daarbij beperkt tot het aanreiken der ge-
gevens die tezamen een zo volledig moge-
lijke werkelijkheid vormen. De interpre-
tatie van die gegevens 7.alvoor een ieder
anders zijn. Kan volgens Develing ook
anders zijn, omdat in - Voor de soldaten
- niemand dwingend zegt 'zo is het en
niet anders.' De lezer neme wat hij her-
kent. ~lilitair zowel als burger .. ,

\Vaarom een dergelijke aanpak van
Devcling? Voorzichtigheid? lloudt hij zo
van de militaire dienst? Voelt hij zich
geroepen bepaalde verkeerde men-voor-
stellingen over de militaire maatschappij
uit de wereld te helpen? Het enige ant-
,\'oord is dat Develing de lezer niet wil
verwarreIl. Of hij nu schrijft over de mili.
taire dienst, de maagd, de beroepsvoet-
baller, etc., hij zal voortdurend trachten
om de werkelijkheid in zoveel mogelijk
facetten te geven. lIet!!:ecn voor de lezer
direct betd,cnt dat hij hij het werk van
Devding verstoken zal blijven van intrige
en fictie. Staat tegenover dat diezelfde
lezer ook niet opgescheept wordt met de
autobiografische probleempjes van de
schrijver, filet alle vertekening vandien.

Alledaarse werkelijkheid

In een begeleidend stencil van De
Bezig Bij stelt Develing min of mcer dat
de h("(lendaagse romanschrijvers alleen
nog maar v(x)r een kll'inc groep van
insiders schrijn'n. Zij denken dat hun
problematiek de enig interessante is. hun
visie op die problematiek de enig be-
langwekkemle. Verwarring hij de lezer,
volgens Develing, is slechts te v(X)r-
komen door uit te gaan van de alledaag-
se werkelijkheid. Alleen op die manier
kan ook de bakker, de conducteur, de
fietsenmaker, de portier of wie ook
raakpunten zien met zijn werkelijkheid.
De werkelijkheid waarin en waarmee hij
Illoet leven. lIet sft'ertje van de roman-
schrijvcr is te t"Cnzijdig, te beperkt.
Ervan uitgaan dat de lezer toch zijn
eigen visie tegenover die van de roman-

schrijver kan stellen en zodoende toch
tot een totaalbeeld kan komen, is niet
reeN. Te weinig hedendaagse roman-
schrijvers schrij••..en zodanig dat vanuit
en mét hun gegeven een volledige wer-
kelijkheid overkomt. Slechts de zeer gro-
ten waren hiertoe in staat. \Vaarmeee
De••..eling niet wil bev,,'eren dat hij dan
(nog) wel zo'n z(.'Crhijzondere figuur is.
Het enige wa..'1.rhet hem om gaat is, dat
hij niet meer uitkomt met de methoden
der hedendaagse romanschrijvers, Daar-
om, in plaats van de psychologie, fictie,
eigen (schrijvcrs)interpretatie en intrige,
alleen maar de, gelijk reeds vermeld,
••..oor een ieder te observeren en te
registreren werkelijkheid.

Develing noemt zijn - Voor de sol-
daten - geen roman, maar een project,
zich zelf geen schrijver maar een soort
regissellr. DOCllIll('ntarist of a..'1.nvoerder
mag 1Il.i. evcntued ook. Een project
komt immers door teamwork tot stand.
Bij het volgende project bij voorbeeld,
dat handelt over de maagd, worden een
aantal \7ouwen-meisjes door de echtge-
note van J)evcling geïnterviewd.

\Vat nll heeft dit alles te betekenen?
Alvorens daarop in te gaan, dient wel te
worden vastgesteld dat het Develing
niet om een stunt te doen is, gericht op
een zo groot mogelijke verkoop. Inte-
gendeel. Ging het daar nL wel om, dan
zou hij zeker meer verdienen, wanneer
hij bleef schrijven in de trant van zijn
eerste boek, de roman, - Alberto en ik
-, die men tot de bekentenisliteratuur
zou kunnen rekenen. Een roman die
voor een dcbuut zonder meer verrassemi
was. Dat desolllJanks weinigen - Alber-
to en ik - zullen kennen, heeft dan ook
niets met de kwaliteit uitstaande, maar
komt waarschijnlijk doordat - Alherto
en ik - verschecn in de Cremer- Van
Vught-periode. \Vaarmee niets gczegd
wil worden over het talent van deze
schrijvers, maar wel dat velen in ;\eder-
land nu eenmaal niet zo maar drie
boeken per ja..'lfkopen. , .

Als het al met al Devding duidelijk
niet om een veel-en-snel- ••..crdien-stunt
te doen is (ter oriëntatie: - Voor de
soldaten - kostte twee jaar, - Alberto
en ik - schreef hij in drie maanden),
dan blijft toch nog de vraag wat het
maken van een projed nu allemaal te
!Jd(,kenen hedt, of wel in hoev('rre de
lczt'r inderdaad dichter bij de ,verkelijk-
heid, bij zich zeU, komt. Het laatste nl.
is m.L de uiteindelijke bedoeling van
Develing, waarbij hij ervan uitgaat dat
lllen in het alg(.'meen nogal van de
alledaagse werkelijkheid t,;ervreenlll is.
De lezer op zich zelf wijzen. hem zich
hewust doen worden van zich zelf, van
de ander, van zijn omgeving. is natuur-
lijk niet uniek voor Develing. Vennne-
dclijk tracht iedere romanschrijver be-
wust of onbcwust hetzelfde te bereiken.
Het verschil is echter dat Develillg met
zijn project.methode meer effect denkt
te zullen sorteren. lIet project immers,



door het yolledig: onthreken van de visie
V<ln de samensteller, dwingt de Ie'.lt"f

niet hij voorhaat al in een bepaalde
richting. I\tet andere woorden: het pro-
ject biedt aall de lC'.t:<-"I" alle mogelijk-
he.den zijn geV()c1ell.~ en gt'daehten zij"
eigen loop te geven.
~laar is dat ook inderdaad 11('tgeval?

Komt die lezer wel zover? Teneinde dit
te toetsen een gedeelte uit -' Voor de
soldaten - waarin A. het station van
w'rtrek obscrn'ert:

( ... ) <lIet stationsgebouw bestaat llit
drie dele". met elkaar t>erbom!cn door
ecn brede luifel die Je voorkant een
perrOlllJchtig uiterlijk geeft. De afzlmder-
lijke delerl zijn wit {!,epleistcrde gebou-
wcn, het middelste het grootst, de bui-
te'Ls'le tleee precies hetzelfde. De in{!.ang
is in het midden Vlm het midaeL ••te
gebouw, muler de luifcl die op hall:e
hoogte begint en doorloopt tot (lall het
begin van het linkcr- en rechtergebotlw.
De enige klok, ook 01) het plein coor het
station is er geen, bevindt zich in het
hoofdgebouw, ;uist boven de dakgoot in
het lage schuine dak. Nam't de iTlgang is
een kiosk-achtige uitbollW waarin een
verslulperiTlgenu;;'lkeltje gevestigd is;
daar f{,'Cernaast Lç de enige telefooncel
Vtm het statiml ( ... r.
En. A. met andere opgekomenen

wachtend op een injectie:

(... ) 'Ze komen in eell vierkante zaal,
eigenli;k meer eelt grote kamer. Tegen de
mllren zijn houten batiken geplaatst, u:aar-
op cIc jongens met ontbloot bovenlichaam
ziften te wachten, hun kleren op hun
schoot. De atmosfeer is flogal bellalllccl.
De korporaal zegt ze aan te sluiten ell
hun bovenkleding uit te trekken. De
reeds acmtcezige ;ongens roepen grappen

~ DceT en weer, er wordt op blote schou-
Jers geslagen en luid gelachen. De kale
jongen moppert een beet;e en gaat zich
dan zorgvuldig uitkleden. A. doet zijn
regell;as en zijn colbert;asje uit ell gaat
luwst hem zitten. De korporaal is in de
deuropening even blijven praten met
een ollmilitair-uitziellde sergeant t.:an de
Geneeskundige Troepen. Sommige ;on-
geus staan VUIl de banken op en begin-
nen Îtl het midden t.:an de kamer te
stoeien. Anderen roepen: luUelll'arade,
en staan uitdagend met hun hand aan
hun gulp met hun onderlii/ naar voren
( ... ):
Iloewel aan deze citaten n01!: vele

zouden zijn toc te voe~en, ik denk o.a.
aan een aantal letterlijk over~enomen
pagina's uit het militair zakboekje inclu-
sief het testament model A en B, zal dat
volgens mij geen antwoord geven op de
vraag of identificatie bij de lezer plaats-
vindt. Om maar niet te spreken in welke
mate deze vereenzelviging zich voltrekt.
l\~ahlurlijk k.w men zich ervan afmaken
door op te merken dat da:: bij iedere
lezer verschillend zal zijn. Inderdaad, ja,
maar, en dan vanuit mijn eigen ervaring

als lezer, het gedeelte op het station (en
ook daarna in de trein) is mij echt iets
te veel werkelijkheid. Zoveel zelfs dat
het zonder meer saai wordt (gemaakt)
en daardoor het 'soldaten-gedeelte' bijna
verborgen blijft. En daarbij doel ik niet
alleen op het aangehaalde gedeelte,
evenmin alleen op de g:ehele eerste da~
van A., maar vooral ook op de 'sterke
verhalen. Dit alles tezamen nI. gl,t:'ft
inderdaad de door Develing beoogde
volledige werkelijkheid, met daarhij te-
gelijkertijd het ei{!,en dienstrelaas. Maar
dit constaterend ben ik mij zeer wel
hewust dat ik eens zelf in militaire
dienst was. \Vat echter nu moet de lezer
die de militaire maatschappij slechts van
horen en zien heeft, met - Voor de
soldaten - beginnen? Zal er zich bij
hem ook een zekere identificatie voor~
doen? 'Vaarschijnlijk niet op een zich
zclf-herkenncnde manier.

Alleen een relaas
Toch. en dat is de verdienste van

Devl'iing, blijft die lezer niet met le~e
hanJcn staan. Hoc objectief en koel nI.
ook weergegeven door Develing, soldaat
A. is een (mac.1.bere)roman op zich zelf.
Dat wil zeggen: In combinatie met de
verhalen der ex-dienstplichtigen is van
- Voor de soldaten - een roman te
maken. Hetgccn niet inhoudt dat Deve-
ling uiteindelijk toch zijn doel voorbij-
schiet. Daarvoor n1. zal de door de lt~J;er
te denken, te voelen, te maken roman
uit te veel werkelijkheidsfacetten zijn
samengesteld. Ik herinner in dit verband
o.a. aan de zeer authentieke versprekin-
gen en het eindeloos - ch~eh~zeggen- in
de 'sterke' dienstverhalen. Gewoonten
die zelfs nk>t gebonden zijn aan het
spreken in een militaire werkelijkheid.
Op dco.1.emanier doorredenerend ZOII

men het project zelfs wel geheel los
kunnen gaan zien van alleen maar een
relaas over de militaire maatschappij.
~Ien zou zich inderdaad kunnen realisc-

ren dat men zich in het algemeen
tevreden stelt, hehelpt. met enkele facet-
ten deT werkelijkheid, of wel zich be-
wust wordt van een verregaande ver-
vreemding:. Concreet kan dat inhouden
dat men bij voorbeeld iets of iemand
afwijst op één Iliterli;k facet. En dat
bovendien nog terecht denkt te doen.

Triest verschijnsel
Dit alles kan zeker de consequentie

van - Vexlr de soldaten - zijn. Of dat
ook werkelijk het geval zal zijn, en nu
verder los gezien van - Voor de sol-
daten -, bij elk project zal volgens mij
aDmngen van de creativiteit van de
1C'l.:erzowel als het inzicht dat Develing
in die lezer (wa.'1rvanhij immers deeI~
name ei.o;t)heeft. AnJers gezegd: over-
schatting van Je lezer, het te veel
uitgaan van zijn creativiteit, zal het
project in een niemandsland brengen.
Te veel wl"Tkelijkheidsheschrijving ver-
wart ook, het krij~ iets banaals. Op
ziehzelf natuurlijk ecn triest verschijnsel
(het hetreft immers niet anders dan de
aIleda.'1g:sewerkelijkheid-omgeving die al
zo ver weg is dat hij banaal aandoet),
maar wel een feit. De kunst, in welke
vorm ook. van het podium halen en te
mi<klen van de mensen zetten is zinvol,
maar geschiedt het te extreem, te
abrupt, Jan is het resultaat in plaats van
commllnikatic cen nog grotere verwij-
dering. Of Develing daar ook het
slachtoffer van zal worden, betwijfel ik.
Hij komt m.L met - Voor de soldaten
-, hoc ook geïnterpreteerd, reeds ze
dicht bij zijn doel. dat zijn volgende
project ongetwijfeld de opgeroepen
verwachtingen zal kunnen inlossen. En
dat niet omdat er meer maagden dan
soldaten zijn.

meK ZAAL

- Voor de soldaten - van Enno
Devcling is een uÎt{!,uve t.:an De Bezige
Bi;, LRP 171.
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Kermisklanten

llet kermist:ak is een hard nik. De
kermi. ••klanten trekken cele maanden nm
/ret jaar can stad n(l(lf stad mil 111111

boterham te cercliclicll. Achter de acht-
baan, zu.:eefmolen en KO}J-wlI-lut echter
ler.;en zij het 1Jesta(l1l t:llll alle dag.
's Ochtends is er tijcl om flan atlliere
zakcll te denkt'r1, clan aan geld I:crc1ü'IJl'II.
Tom \Veer1U'ym scharrelde op zo'1I och.
ifmcl {emiddelt can de u;oollu:agclls eH
hekeek de kermiskllmtcn ook eens nm
deze kaur. I
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