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Nu en straks

De woorden die mcn bOy(>1I dit stukje aantreft \'ormen de titel '.':lll een
rapport dat is uitgegc\'t'1l door de htlm~\llistischc raaclsliedclI in de strijd-
kraehten. Sommige lezers van dit hlad zul1l'1I het missehicn al onder ogen
hehlH'1l gehad. andprcn zlll\ell het dc komende weken wel onder ogen krij-
gen.
Doel van het rapport is om in de gcgen'll sitllatie '",lil cic f!:cestelijke

"l'rzorging in de strijdkrachteIl enkele uitgangspuntclI te bepakn \'001' de
noodzakeliîke hervorming van dl' geestelijke verzorging in de kOIlll'llCle jarell.

Die titel 'i':u en straks' moet dan ook letterlijk wordell genolllell, wij
menell d;\~ niet nog pcns jarcll met (,CII grondigl' herziening van dl' geeste-
lijke verzorging i1l de strijdkradltl'll kan \\'orden gewacht. liet is natullrlijk
ondoenlijk om hier in enkele zinnell dl' inhoud \"a11 eell nogal uitvocrig
rapport S,llTI<"1lte \"atten. \Vij volsta~Ul dan (Jok met het 1I0emell van enkele
hoofdpunten dil' in het rapport worden behandeld:

., liet vcrvallell van de n.'qilichting tot deelname aall de geestelijke ver-
zorging vuor alle militaireu .
• De demokratisering iu de strijdkrachten 1..'11 met Ilamc de demokratiserillg
in de geestelijke verzorging: zelf .
• Ecn vcrdergaande samenwerking tllssell de H'rschilknde takken van de
g('estelijke verzorging.
• Het vervallen van de vcrplichting tot het dragen van de militairc uniform
VOllr geestelijke \.crzorgers.
• Eell reorganisatic van de geestelijke verzorging zodanig dat het vor-
mingswerk met moderne methoden mcer kansen krijgt.
• De \H'llselijkheid om ook Vlïlliwell in het ambt van geestelijk n'rzorger
in de strijclkrachtell te kunnen aanstellen.

De ho'..ulsta:lIule punteu zijn in het rapport iJl bepaalde konklusies vast-
gelegd. Daarvoor is getracht een analyse te gcven van het maatschappelijk
geheuren, de militaire samenleving en de geestelijke vcrzorp;inp; zelf zodat
de kon klusJes niet uit dl' lucht komen vallen maar 1..'1..'11 logisch gevolp; zijn
van de visie dil' in en door de analyse tot stand kOlnt. \Vij h01)(,1I llatulIl"lijk
dat dit r.lpport een hijdrap;c zal zijn tot de diskussie omtrent de geestelijke
\"er.lOrging in de strijdkrachtelI die nu allerwegen op gang is gekomell.
Er mag aan herillllerd \vordcn dat dit niet het eerste rapport is over de

geestelijke verzorging in de strijdkrachten. In het begin van dit jaar hehbell
de legerpredikanten een rapport laten verschijnen onder de titel: Geestelijke
vcrzofp;ing - modd WSO. Ook de aalmoezeniers ell de z.g" kritische aalmoe-
zeniers hehbcn via \"('rslagen van hun hijeenkomstell een aantal gedachten
over de gcestelijke verzorging ten herde gehracht. De vraag is nll of - met
al deze stukkell in de hand - het mogelijk zal zijn om tot gezamenlijke he-
sprekingell en missehien tot verdergaande samellwerking te komen.
In het l"'pport van de humanistische raadslieden wordt daartoe nadmk-

kei ijk de \yens uitgesproken. Er is daarbij niemand. denk ik, die cen volledige
samcnsmelting van de verschilleudc takken van geestelijke \"eI7.orging voor
ogen staat. Daarvoor zijn de geestelijke verschillen te groot. ~Iaar het is
ook duidelijk dat in praktisch alle richtingen van de gel~stelijke \"erzorgillg
eetl bijdrage wil worden geleverd tot het toegewijd cn kritisch deelncmen
aau het maatschappelijk gebeuren. Het is vooral op dit punt dat eeu ver-
dergaand-= sanll'nwerking mogelijk en wenselijk is.
\Vij zullen zorgen dat ons rapport in handen komt van allen die belang-

stelling hebben Y(Jor de geestelijke verzorging in de strijdkrachten. :\atllurlijk
kennen wij niet allen die deze belangstelling koesteren. \Vie dus in de ko-
mende weken het rapport niet toegestuurd krijgt en het toch graag wil heh-
bell wende zich tot: Bureau HoofdraadsJnaJl, Hoofdstr. 8.f, Driebergen, tel.
03438 - 2878.
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De overweldigende muziek van Neil Young

COORNHERTHUIS

\Vees eens aktief en/of ludiekl

Inlichtingen: Hoofdstraat 84, DrieLcrgen, Tel. 03438-2471.

IluJllanistisch VorminA:scenlrum
Hoofdstraat 84, Driehergen

Op het programma staan o.m. voordracht, folksong, dmgs, film, moderne
poêzie, medische ethiek, politieke tekeningen, pop en underground, le-
vensbeschouwelijke zaken.
Er is ruimte gemaakt voor het ontwikkelen van lvig-enplannen door de
dechlCrners.

Toen ik vorig jaar het au~ustusnlllllmcr
van 'Rolling Stone' (popblad uit San
Frandsco) onder ogen kreeg en daarin
de recensie las van de tweede elpee van
Neil Young (de eerste was onopgemerkt
op de markt verschenen), kwamen over.
weldigcnde herinneringen boven aan de
lluffalo Springfield; dan speciaal natuur-
lijk aan Young's bijdragen, die het ove-
rige, toch al zo goede werk vun de
Springfield ver achter zich lieten. Zelfs
de bijna absurd hoge verwachtingen
waarmee ik de plaat kocht \.•,'erden niet
teleurge-tcld; NoH Young had met zijn
groep Crazy Horse één van de beste
elpec'S uit 1969 gemaakt (samen met de
Band en Crosby. Stills & NaS'h).
Verscheidene songs van NoH Young op
zijn twee solo-elpees ademen de sfeer
van een verlangen te ontsnappen aan de
necrslm.:htige drukte van de stad, el'n
tenlgkeer naar het simpele, VI"edige le-
vcn op het land,

'Everytime I think about back home,
it's cool aud brl-'eZY,
1 wish that I could be there right now,
just passin' time,
Everybody Sl-'ClllSto wonder \vhat it's
Iike down here,
got 10 get away from the state of day,
nmnin' around,
everybody knows this is nowhere',

De titelsong \'an zijn elpee: dc noodzaak
weg te komen uit een stad als Los Ange-
les, iedereen weet dat zo'n stad nergens
is, je rent er dagelijks heen en weer,
afgestompt, verloren. Natuurlijk is dat
voor velen een herkenbaar verlangen;
voor sOllunige mensen een reden Om
Neil Young te gaan beschouwen als een
snort leider, zoals een<;Dylan leider, ver.
tolker van bepaalde ideeën zou zijn ge-
weest. Young pretendt'Crt dat echter 11(.."-
lemaal niet en het wordt dan vervelend
als dezelfde mensen, die hem dat 'leider-
schap' in de schoenen schuiven, hem
even later vertellen dat hij eigenlijk de
filosofie mist om 'leider' te zijn. Ik be-
doel maar, je kunt een ei ook kwalijk
nemen dat er geen kuiken uitkomt als je
het kookt, waarmee ik niet" denigrerends
over 't ei of KeU Young wil zeggen. Neil
zingt gewoon over wat hij voelt.

Hoogtepunten

Zoals gezegd, de nwnmers van Young
'vormden de hoogtepunten uit het be-
staan van de Duffalo Springfield, hoe\vel
hij' destijds min of meer werd over-
sc laduwd door Stills. NeiI Young hield
zich afzijdig van de glamour, de kunst-
matigheid die een rock-ster krijgt opge-
drongen. Hij leefde toen in Hol!ywood,
droeg franje-jacks enzo en werd de 'Hol-
lywood Indian'; leuk natuurlijk, maar als
je ziet wat voor krankzinnige vomlen
zo'n inlage aanneemt, beangstigt je dat
en die angst uitte zich in zijn songs. Op
de eerste elpee van de Springfield staat
'Out of my mind' als een soort vooraf-
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gaande waarschuwing: 'Hct enige wat ik
hoor zijn schreeuwen,
van buiten de limousines
(glimmende limousincs), '
die me krankzinnig maken'.

'Hello !'oIr. Soul' en 'Braken ArrO\\" op
'BuHalo Springfield Again' gaan hier
dieper op in. Dit heeft als gevolg gehad
dat Neil niet meer gezien wil worden als
'vast' lid van een f,'1"oep:'Ik beb zowel
Crazy Horse als Crosby, Stills & Nash
duide1il"kgemaakt dat ik alleen tot me-
zeU be 100r'. Nadat de Springfield voor-
goed (Young was er al twee keer uitge-
stapt) uit elkaar was gegaan, verhuisde
hij naar Topanga Canyon op 't land,
meer in de bergen en vond de rlL<;t,die
b.em de stad nu doet verafschuwen.
~eil Young overweldigt je met zijn nlll-
ziek, maar het is geen onaangename
overweldiging. Hij dwingt je met zijn
doordringende stem te luisteren en woor-
den, zinnen die hij zingt, laten diep in je
voelen wat ze voor hem betekenen, of
\'oor jezelf al<>je ze bCf,'1"ijptof jezelf
herkent. Iedere soort muziek heeft wel
iets identificatie nodig om persoonlijk
van belang te worden; 't moet je iets
zeggen, Zeker is dat het geval bij NoH
roung.
Het is zinloos naar hem te luisteren als
hel volgende niet een beetje herkenbaar
is;

'I was drivin' down tbe freeway,
when my car ran out of gas,
pulled over to the station,
hut I was afraid to ask'.
(Last trip to Tulsa)

Zijn auto komt zonder benzine te staan,
hij gaat naar een garage, maar is te bang
om te vragen. Young heeft de kracht iet<;
alledaags omhoog te halen, zonder dat
het ook maar één moment geforceerd
klinkt. '\Vat je moet doen, is luisteren
met ecn oog(oor) voor eenvoud; proot.."-
ren het grootser te maken door het te
vereenvoudigen.'

Niet tevreden
YOllng is niet tevreden met een leuk
themaatje, waaraan anderen maar al te
graag vasthouden. Hij wil verder, neemt
risiko's met zijn stem en zijn gitaar, al
zijn mogelijkheden uitproberend. Hij
kreëert dan ook een stemming die nie-
mand vóór hem ooit in de 'pop' heeft
kunnen bereiken. Neem bv. 'Cowgirl in
the Sand', zijn mCest romantische num-
mer; 't begint met een rustig gevinger
(het woord komt me een beetje vreemd
voor) op de snaren van zijn guitaar,
daarna valt cr een stilte, Crazy llorse
valt in en na enkele sekonden neemt
YOUllghet met zijn guitaar over. Op dit
nWllDler geeft Neil alles wat hij in zijn
guitaar heeft op dat moment. In zijn
solo's, tussen de korte c:.'Oupletten,sta-
pelt hij onuitputtelijk noot na noot op
elkaar; nog nooit heeft iemand op een
dergelijke overweldigende manier ge-
spl.'Old.11isschien zou je kunnen zeggen
dat hij, na het bereiken van de top van
een berg tocil nog doorklimt.
Young zegt zelf: 'Ik wil alleen maar
platen maken, \\'aamaar mensen heel
lang Dlet plezier naar willen luisteren'.
Voor mij is hij daar als niemand tevoren
in geslaagd.

GERARD V.D. HEUVEL

'Neil YO!l1Ig'-Reprise RS 6317
'Ecerybody kuows t"is is f1ow"ere'-RS
6349
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(on)omwonden antwoord aan de heer lips
De vraag waar het om gaat

4

'\Vaar staat llll toch de geestelijk verzor-
ger, is hij er voor het leger of H)Qf de
man? Die vraag is belangrijk, raakt alle
geestelijk verzorgers en alle geïnteres-
seerde militairt'll.
Jan Stoof stelde dit dilemma: voor de
man of voor de troep.
In Aksent schreef ik een reactie, waar-
van de kern was: het dilemma is m.L
onjuist; en waarin ik mijn eigen opvat-
ting gaf.
De heer Lips rcageclt op heide artike-
len. In zijn ,'crhaal geeft hij mijn opvat-
ting \\"L'I..'r: 'Als ik me loyaal tegenover
het leger verklaar dan betekent dat dat
ik op grond \"an christelijke bezinning op
de mens, het recht, de staat, de bedrei-
ging van het recht, de krijgsmacht nood-
zakelijk acht.' In een uitvoerij.( betoog
bestrijdt de heer Lips deze opvatting.
:\tag ik nog even dteren?' .. .ik kan tot
geen andere conclusie komen ... Als dat
niet het geval is dan heeft hij (j.s.) zich
wel bijzonder ongelukkig uitgedrukt. Als
mijn interpretatie juist is (als dat niet :1'.1)

is dan geef ik ds Snijder gaarne in Ego
de ruimte om het tegen te spn'kt'n) dan
voltrek'i zieh op dit punt de scheiding
der geesten.' Hij gaat nu verder mijn
mening bestrijden, het cr op houdend dat
zijn interpretatie zeer waarschijnlijk juist
i~.
Ik reageer uitvoerig zonder zijn in-
terpretatie te corrigeren. Als de heer
Lips mijn standpunt had vertekend, dan
zou dat toeh het eerste punt in mijn
reactie zijn geweest, Conelusie: na mijn
readie kon voor iedereen duidelijk zijn:
Lips had Snijder goed begrepen. Daar-
om doet de intmductie van de n-'(iactie
boven mijn artikel wat vreemd aan. liet
stukje suggereert dat cr om een duidelijk
antwoord was gevraagd. En in zijn ant.
woord schrijft de heer Lips: 'Ds Snijdet
heeft een antwoord gegeven dat mij niet
duidelijk en onomwonden genoeg
scheen: Toch kon hij de vorige keer wel
terdege tot een conelusie inzake mijn
opvatting komen; een andere dan die,
welke hij trok was zelfs niet wel moge-
lijk, tenzij ik Ille bijster beroerd had
uitgedmkt.
Kennelijk heb ik het niet gOl,:dbegrepen;
ik dacht namelijk dat de 1H..>erUps een
discussie op prijs stelde. Vandaar dat ik
niet mijn standpunt herhaalde of ver-
duidelijkte, maar poogde 'kritisch zijn
betoog te doof(lcnken:
In zijn antwlxlrd gaat de heer Lips naar
mijn gevoel langs mijn kritiek en mijn
vragen aan hem heen. Die kritiek en die
vragen kWllmen tliet op lYltlUit mi;n te-
gengesteMe stlHl(lpllllt, m(lllr tlllllr mi;n
mening t:lltwit het betoog tcm de heer
Lips zelf. Ik hegrijp niet goed dat hij
daaraan is voorbijgegaan, om vervolgen<;
twar llOflieiding Vllll mijn artikel zijn le-
zers nog L'ellSwat nadere infannatie te
geven (die bij mij dan weer nieuwe
vragen doet opkomen). Als ik b.V. lees in
zijn antw(xJni: 'In dit proces vun waar-

hci(l<iontwikkeling ontstaan altijd \.01-
doende voorlopige zekerheden om de
men.''Öelijkesamenleving in stand te kun-
nen honden l'n om elkaar, ondanks alle
twijfel en tegenstellingen, nog wel te
kunnen hegrijpelI en waardercn,' dan
klinkt dat prachtig, maar mijn probleem
is llid opgelost, nallldijk op grond van
welke waarheid (V(x)r1opige?) de hecr
Lips van een 'seheiding der geesten kan
spreken', l.'en opvatting tot onaanvaard-
haar kan \.erklaren, 'er moet neen tegen
gei'.cgd worden, onverblo('md' had hij
gesdlrevt:'IL
Van lieden die opereren met 'absolute
waarheden' vcrwacht je dergelijke uit-
spraken, maar ik stelde \Tagcnderwijs:
hoe kan dat op humanistisch (suhjectivis-
tisch) standpunt? Of is hl't misschil'n een
e\'t'n absolute waarheid dat absolute
waarhL-'(len de mensheid blokkeren in
zijn onlplooiing?

H.t gevra.agde antwoord
liet antwoord is in het hovenstaande al
omwonden gegeven, Illaur ik wil het
graag onomwonden herhalen. Inderdaad
is het mijn overtuiging dat een geestelijk
verzorger loyaal moet staan tegenover
hd leger, namelijk in dc zin zoals ik
schn>ef, de krijgsmacht als noodzakelijk
instnllnent V(lur de vrede accepterend.
Of daannee de basis is gelegd voor de
geestelijk verzorger als moreelsofficier is
de vraag, daap/oor hcdt Ups geen na-
dere argumenten gegeven. Ik wed trou-
wens niet precies wat hij onder zo'n
moree!sofficier verst.1.at. liet schijnt wel
iets griezeligs en compromitkremls te
zijn.
Wel weet ik dat de prot. gvo de n~uc-
tic tot morcclsofficier altijd heeft afge-
W~.t.eII. Niet op grond van het feit dat
gOelle gv. geen positieve bijdrage zou
zijn aan het mon..'CI, Blaar omdat dit hij-
komend is. Goooe medische verzorging
is ook van groot belang voor het mo-
reel, toch zou niemand de arts in dienst
morcelsofficier noemen. Hct gevaar van
die a;mJuiding L",zowel voor wat de
geC'Steiijk verzorger als de arts betreft
dat het accent verlegd wordt \•...ln het
belang van de mem Îll militaire dienst
naar het wenstbelang. Niet zonder re-
sultaat heeft de ~. op dat gevaar ge-
\vezen.
De argumentatie voor mijn uitgangs-
punt laat ik nu buiten beschouwing.
want dnar gaat het nu niet c)m. \Ve zou-
den dan op de pro's en contra's t.O,V.
lwt anti-lnilitarisme komen. :\lisschicn
is het zinniger het It:Clarorn wat nacler
toe tc lichten.

Waarom loyaal dJn'
Dihvijls wordt gezegd: loyaliteit is niet
nodig, want Je geestelijk Vl'TZorgcr i's
er voor de mens in dienst, om hem te
helpen.
Inderdaad, maar m.i. is het militair-zijn
zo ingrijpend dat dit onmogelijk te ont-
koppelen is van geestdijke vcrzorging.

Dat wns ook min of meer de kritiek van
Jan St{)O£,die zei: veel legerpredikanten
e,a. zeilen met een boog om 011;:'1: eigen-
lijke problemen heen. VaJl(laar Jat ik me
niet kan voorstellen hoe een gecstelijk
ver.l.orger l.a.v. dat militair-zijn neutraal
kan zijn, M.L moet hij zieh dat grondig
ingedacht hebh{'11 en dan rin C'Cu stand-
punt hehhen.
~taar kan dat standpunt (lan niet met
evenveel recht negatief zijn? Op deze
vraag zou ik van mijn kant graag een
duidelijk antwoord willen horen van de
hl"t.'rLips. Ik klll me namelijk niet VIX)r-
stellen hoc iemand de krijgsmacht
ethisch veroordeelt en daarin dan todl
een werkkring zoeli. Knn dat naar eer
en geweten?
Collega \Viersma gebruikte nog wel eell'i
het voorbeeld van een predikant, die
principieel voorstander ,"'as nlIl gehNls-
genezing. Kan zo'n man naar Cl'r CH

ge\",eten geestelijk verzorgl'r wonlen in
een ziekenhuis? Ik laat nog ('v('n buiten
beschoU\''Îng het goed recht van zo'n
ziekenhui~hredie - en parallel daannce
het gOt.."tirecht van de overheid - OIJl
loyaliteit als voorwaarde te ~iellen, lIet
gaat op dit moment over de Illan zelf.
H. \V. Tromp heeft in G.3 gesteld dat
een prot. en Lk geestelijk vef7.orger in
een permanent 'rolconflict' zou leven.
r\og afgC';.ien van het feit of dit juist is,
ben ik het met Tromp cens dat dit op
den duur (lIlholldhaar is. Op de {-t'n of
andere manier zal de geestelijk ver.l.nr-
ger l'en duidelijke stellingname moeten
doen en daar dan ook de consequenties
V:ln aanvaarden.
In het eerste artikel van de heer Ups
meen ik verder de vraag te hebben he.
luisten1: hoc kun je dan dicnstplichtigt.'ll
nog helpen bij hun vrije sta1Hlpllntbe.
paling? Immers, al is de krijg~mlaehr
niet de plaats waar de vragen rond-
om zijn zin of onzin in eer:."ie instantie
opkomen en waar die vragen kunnen
worden heslist, ze komen er wel terdege
h'r sprake. De praktijk lecrt dat kritische
jongeren vanuit de maat~chuppij met
deze vragen in dienst komen, waar ze
dikwijls worden ,.crhevigd.
Ik meen dat loyaliteit geen helemmering
VOrolt noch bij de pastorale zorg, noch
in de dis(.'lL<;sies.Op alle punten praten
de militairen liever met mensen die een
overtuiging hebhen, daar ook eerlijk
Vlx)r uitkomen, dan met mensen van wie
zij nid weten wat zc aan ben hebben.
Als men maar voor e\kaar open staat,
goed luistert, tl'rzake argumenteert. Je
kunt zelfs op basis van hetzelfde geloof
tot tegengesteldc inzichten komen.
:\lag ik kn slotte, nu ik hed lx,knopt
mijn standpunt heh gegen.'n, van de
heer Ups horen of en hoe hij het moge-
lijk acht dat een anti-militarist als geeste-
lijk \.erzorger in de krijgsmacht werkt?
Laat de Humanistische gl.'CStelijkever-
zorging dit aan het toeval over, of heeft
hij in dezen een bepaald beleid?
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Laatste reaktie

Ik meen dat de diskmsic tussen Os.
Snijder en mil' nu voorlopig wel beëin-
digd kan won ell, hil' get.,ft inderdaad op
de door mij gestel, e vraag in neVl'll-

staand artikel ('en onomwonden ant-
woord en stelt daar hovendien nog een
vraag hij. Als ik nu op die vraag een
duidelijk antwoord wcet te geven dan
kennen wc elkaar,; standpunt en ht.'dt de
diskussie inderdaad de noodzakelijke
\'crlleldering gegcn"ll.
Ds. Snijder meent dus dat ('en geestelijk
verzorg:cr loyaal hellOort te staan tegt'n-
O\'('r de strijdkrachten in die zin dat hij
de krijgsmacht als noodzakelijk imtru-
ment voor de vrede mol't aksepteren.
Dat is dus een \"(lOrwaarde die Ds. Snij-
der aan gc('Stclijke v<'r.lorgers zou wiJlt'U
.~tcllen en daarmede licht hij de zaak uit
de toevalligheid, het door Snijder aange-
geven standpunt is niet eell toevallig
standpunt van een bepaalde gc("stelijk
verzorger (en waar dus ('en ander gL-este~
lijk verzorgl'r anders over zou kunnen
denken) maar een noodzakelijk stand-
punt voor alle gl'L'Stclijkc verzorgers en
daarnH'de een uitgangspunt van de get'S-
telijke verzorging als zodanig.
J kt is op dit punt dat zich de ,~eheiding
der geesten voltrekt. Ik heb cr nl. geen
enkd he-£waar tegen dat een bepaalde
geestelijk verzorger de krijgsmacht als
{'{'n nomlzakelijk instrument V(Xlr <Ie
vrede heschollwt, als dat maar een pcr-
sOOl,lijk standpunt hlijft en een ander
g{'cstelijk H'rzorger cr rustig anders over
mag denken en h.\', mag vinden dat het
hestaan \lUl strijdkrachten helemaal niet
zo noodzakelijk is voor de vrede, ja zelfs
lllag vinden dat strijdkraehten eerder
een hl'lemnH'ring dan een bevorderiul-:
van de vrClleskansen te wceg brengen.
En dat dan natuurlijk (xlk weer als een
persoonlijke opvatting, die niet voor col-
lega's hehoeft te gelden,
liet \'erschil tll"sen Snijder l'n mij is niet
dat hij vindt dat een w'estelijk verzorger
een opvatting moet lH'hhen l'n dat ik dat
nÎl'l vind. Ik dnd het ook vanzelfspre-
h'nd dat iedere geestelijke verzorger ecn
persoonlijk standpunt heeft t.a.v. de
stdjdkrachten maar ik vind het helemaal
lIid noodzakelijk om van te \'elren vast
te stdlen dat dat N'n positief waarde-
reml stand PUilt 1I10l'tzijn. 'Val mij 1)('-
treft mag een geestelijk verzorger best
vinden dat de stlijdkrachten zo spoedig
mogelijk opgehcH'n moeten worden, Als
hij maar goed weet dat dat {'t-'npersoon-
lijk standpunt i.~ en niet een uit-gangs-
punt van de gl't-'Stelijke verl:orging die
hij moet geven. Ik kom op deze zaak aan
het eind van mijn artikel terug.
El'rst (-l'n andere zaak. Ik hCIl en'an
m-ertuigd dat hel standpunt van Sllil'der
de grondslag legt voor de verhim ing
van geestelijk vcrmrger en moreelsoffi-
cier. \Vie de noodzakelijkheid van Jwt
hestaan van de strijdkrachten als een der
uitgangspunten van zijn gel'Stelijk \'er-
zorg('rssehap kiest ontkolllt er niet aan

om dat IlL"Staanen een oprechte deel-
Ilame eraan op hepaalde mOIl1l'nten in
de geestelijke verzorging ook te verde-
digen, 'Vie dat doet fungeert m,i. als
1ll0reeL'mfficier.'Vat is mijn hezwaar er
tegen?
Ik heb er verschillende hezwaren tegl-n
maar lH't voornaamste is dat een geeste-
lijk vcrmrger die zit:h zo op"tclt zich
voor vele lll('IlSen hlokkeert als geestelijk
verzorger.
Het is goed om elkaar eerlijk te zeggen
waar het op aankomt: ik ben ervan over-
tuigd dat met nallH' de protestantse geC'.~-
tdijke verzorging zich in het verleden
hij vele dienstplichtige militairen ver-
dacht heeft gemaakt, nu juist door de
door Snijder aanhevolen houding, Ik had
ook hoop dat nieuwe inzichten op dit
PUilt tot de protestant'ie kerken en ook
tot de legerprN.likanten waren doorge-
drongen maa,r de stellinl,..>l1amevan Ds.
Snijder lijkt (lat niet te bevestigen,
En nu de vraagl

De vraag die Ds. Snijder stelt is: En wil
Lips nu eem duidelijk maken hoe cen
anti-militarr.o.t als gec~telijk verzorger in
dl' strijdkrachten kan fungeren? 'Vel, ik
vind dat ('('n militante militari~i en een
militante anti-militarist geell van beiden
als geestelijk verl:Orger in de strijdkrach-
ten fungeren. Ik heh lwzwaar tegen Ds.
Snijder omdat hij de aanvaarding van de
strijdkrachten als een uitg-angspunt van
de geestelijke verzorging wil zien maar
ik heh natuurlijk even veel hezwaar t(~-
gen iemand die de dirckte opheffing Vall
de strijdkrachten d.w.z. de eenzijdige
ontwapening als een uitgangspunt van
de geestelijke \'t:'rzor~ing wil zien. En ik
hen bang dat een militante anti-milita-
rist dat indenlaad zon wensen, Het
standpunt acht ik even ven\'erpelijk als
dat van Ds Snijder.
~faar ik kan me heel goed een geestelijk
verzorger w>orsteJlen die vindt dat op~
heffing van de NATO of-en opheffing
van de Nederlandse strijdkrachten een
werkelijke stap op weg naar de wereld-
vrede zou hett>kenen en daan'an dan ook
een persoonlijk voorstander is. Hij zal
echter g(wd moeten weten dat dit stand-
punt (evenals het tegendeel ervan) geen
uitgangspunt kan zijn van geestelijke
verl.Orging maar een persoonlijk stand-
punt hlijft. IIij zal hovendien moeten
wetl'n dat hij niet in de strijdkrachten is
ingezet als geestelijk ,'erzorger om pro-
paganda te maken voor zijn persoonlijke
standpunten, ~Ioet hij l'r dan zijn mond
OH'r hOllden?
\Vel nee, hij een diskussie over dit soort
zaken Illag hij hest zijn mening zeggen,
als hij als een goed geestelijk '-ermrgl'r
maar duidelijk W('et te maken dat het
l'en persoonlijk standpunt is {'n vooral
ook w{'et te zorgen dat de deelnemende
militairen ook de andere standpunten Ie-
reil kelllwll. Kortom, ik stel aan (iL>ze
man dezelfde eisen als ik stel aan een
geestelijk verzorger die persoonlijk vóór-

stander is '"an bewapening, l\',ATO
enz.
~Iaar kiin dit, is er iemand die het op-
brengt? En dat is het vreemde, men gaat
er altijd vanuit dat iemand die voorstan-
der is "an hewapening, NATO enz. daar
met de nodige rust en het nodige re-
spekt voor andere meningen over weet
te praten maar men is er even stellig van
overtuigd dat iemand die tegenstander is
dat allemoal nid kan, \Vaarom eigenlijk
niet? Zijn voorstanders van bewapening
per definitie evenwichtiger mensen dan
tegenstanders? Maar hoc kan je in de
strijdkrachten werken als je niet enige
s}1upathie hebt voor het doe-! van die
strijdkrachten?
lIet is een onjuiste gedachte dat geeste-
lijke verzorgers hun werkterrein kiezen
op grond van sympathie voor een he-
paald instihlUt. ~idijke verzorgers
,\;Uen mensen ter.lijdc staan, hen begl'~
leiden naar geestelijke voh\'a'3senheid,
naar het vemlOgcn tot zelfstandi~ oorde-
len en besluiten. De geestelijk vcrzorj..{l'r
kiest niet tegen of voor instituten, hij
staat mensen terzijde, van welke institu-
ten ze ook deel uihnaken. Sympathie
voor een institutionele in~tellillg is daar-
bij als regel even hinderlijk als antipa-
thie.
In ied{'r geval, wie de HJOrwaarde wil
stellen dat de geestelijke verzorgers die
in de strijdl.:Tachtcn komen werken, ten-
minste instemmen met het hestaan en
het docl v<ln de strijdkrachten, 'Stelt
daannedc èn de gl'Cstelijke verzorgers èn
de kerken en het Humanistisch Verhond
die hen uit"turen voor een onmogelijke
nlOrwaanle. !':atuurlijk is hl't wel zo dat
iedere gel'SteIijke verzorger n)(}r zichzelf
zal moeten uitmaken of hij in l'en he-
paalde situatie kan en wil werken.
Ik kan me goed voorstellen dat er gees-
telijke verzorgers zijn die bij voorkeur
niet in de strijdkrachten werkeII. Zo lang
er voldol'nde anderen zijn die dat wel
willen is dat geen bezwaar. ~faar dat
geestelijke verzorgers slecht.; kunnen
worden ing('zd op plaatsen die hen per-
soonlijk hevallen is natuurlijk onzin, uit-
eindelijk zullen ze moeten werkell op die
plaat<;l'n waar mensen hen nodig heb-
hen. Of ze de oillstandigheden {'n de
mensen die ze dan aantreffen sympa-
thiek vinden. is niet ,'an doorslag-gevend
belang.

Il. UPS
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Borsalino

Eigenlijk is Borsalino nid zo'n goede
!!:,lIlgstcrfilm ge\voruen. En dat is ver-
draaid j,lmmer, want good hcschouwd
had dit heldenstuk van de heren Abill
Delon (tc\"cns producent van dc film)
l;'ll Jean-Pilul Belmondo een geweldige
klapper mOl'ten worelen. Die indmk is
wel gewekt, en wel \"oornumelijk door
het s1m.kke Inash'r-ge1aat WII1 Ddon en
het grollerigc gangster-gezicht van Bel-
lllondo, maar tO<.."h... l'en typetje ma-
ken is nid zo Illoc.ilijk, CPn karakter en
Hwt name dan een gangster uitbeelden
in al zijn docn en laten - ook innerlijk
- ,'('reist niet alleen V:ln de regisseur
maar ook van zijn medewerkers tamelijk
\"Cel spirit.
Overigens niel •• dan lof voor de Bonnie
anti Clydc-achtige stijl van Borsalino.
De drie(!) scenarioschrijvers - Carrif"Tc
eau en Sautet, de hesten en duurst en
uit de Franse filmwcf(,ld - hebben
dankbaar gehruik gemaakt ,-an het
imago van DeIan en Bdmondo dat l}{'i-
den in \'Orige films 7.0 knap he1>l)('n
opgehouwd. 'Vant Ddon blijft altijd de
keiharde, koele en l)('rekendc jongen,
tenvijl Bél}{'} - het koosnaampje van
Belmondo - immer de indnlk wcet te
wettigen dat hij de jonge, levenshlsti~e
gan~ster is met het goede hart.

Roerig Mars.llle
Trouwens het is gewoon cen knotsgoed
idee om dit twe('tal saml'n in een film
te zetten en heil te bten schitteren.
'''ant dat is toch het mC'Cstin het oog
springende hedd dat men krijgt tijdens
het zien van hun wrhaal dat zich af-
speelt in het h('gin van de jar('ll dertig
in het rOl'rigc ?\farseille.

In die dagen was de Borsalino-hoed het
~tahls-symbool en in de film wordt hij
het symbool van de macht en het SllC-
ces van onze gangstervrienden Delon
en nelmondo. Zij vinden elkaar dankzij
een vrouwen besluiten een bondgenoot-
schap in de misdaad aan te gaan. 'Vant
:Marseille was ook al in die dag(,ll be-
kend om de corrupte ambtenaren, de
misdadige zakenlieden, de kille moor-
denaars en de elkaar bf"COncurrerenc1c
benden. Delon groeit naar een machtige
top en sleept daarbij zijn compagnon
mee die aan de machtsstrijd Ionter en
alleen meedoet uit 'Tiendschap. De hei-
de helden krijgen het in de film soms
zwaar te verduren, en dat en'aart ook
de nuchtere toeschom••'er hij het zien
van de soms lyrisch gefilmde portretten
van voornamelijk Alain Ddon die zich
door cameraman Tarhes te dihvijls te
dikwijls in het zonnetje heeft laten zet-
ten en dusdanig' wordt 'uit\,ergroot' dat
hij waanzinig vcel gaat lijken op Ru-
dolph Valentino"

Elke film heeft t"dlter wd een vaag
heeldje er hlssenclonr. Borsalino hC'C'ft
cr zckC'r een paar. Gelukkig zijn er vol.
doende scènes over - zoals het vllurge-
"pcht in lH't ahattoir - om het thriller-
effect voldoende te laten onrkomen om
deze twee jonge grootheden lIit de
Franse film aan het werk te zit'n. Ten-
slotte heeft Louis i\lall(' het indertijd
ook aangedurfd om van nardot en :\{o-
«'au ('en wclhck(,ken kopp<'1 te maken
in Viva :\faria. Daarom hl<:hmaar Viv;]
Borsalino.

P.j.M.

Tha ballad t
In de film zijn vele schakeringE
lijk, dat is genoegzaam b('kcn
goed gaat dit op voor de w<.--st(
wegen leiden naar Tucson, I

maar slecht<;een enkel pad is b(
De western zit harstens,"ol me
den, die helaas nic! door icdcn
den benut en-of begrepen. Zo
laatst op deze plaats enigszins v
schrijven over het geknoei V[II
tcnrs Nemnan en Hedford in Bl
sidy and thc Sundance Kid -
die het uiterlijk me(,kreeg van
tern, maar te voorsc.:hijnkwam
goedkoop familiedrama Illet w:
lende (loms en tantes.
Gelukkig telt het Amerikaanse (
vergeten het Italiaanse) filmpa
(weliswaar klein) aantal regiss
tenlegl' op de hoogh' is van (
lijkhcd('n die een western t(
heeft, Een van die regisseurs Î
jarige Sam Peckinpah, ecu n
kaan, die het land dat zijn g
\'ia het claimrecht 'veTOverde'
prik I{'enle kennen en leerde li(
Peckinpah voelde intuïtief ar
problemen dit land kent, welkl
cr aarden, 'l,;e eerder het onder
en wat de wortcJs zijn die een
binden aan zijn omgeving C.q. 1:.
Peckinpah's voorliefde voor ;
hlijkt overduidelijk uit het fei
zich nimmer in ('en ander filmj;
g<.--stoken;met andere woorder
pah is zich nooit te hui ten ge
dingen die hij voor zichzelf
verantwoorden: zijn ,"oorkellr
gaat nog steeds lIit naar het Ol

rika, naar de tijd van het 'Vilih
naar de (fihn-)westem.

Beginnerswerk

:\ a wat heginllerswerk \'oor de
kreeg Peckinpah het aanbod on
te maken. Dat werd The Dea.
pions, spoedig gevolgd door lu
ces Hide thc High Country. Ia
hracht onder de titel Guns in t
lloon. Djt door velen uitgeroepl
meesten\'erk nUl het jaar, bezo
naam en roem als '\'estem-
Daarna draaide' hij ~Iajor Dur
Charlton Heston) pn schreef he
voor The Glory Guys.
Enkele moeilijke jaren \'olgder
pah is een lastige re~isseur,

BIJ DE fOTO'S:
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TC'eg het toch ,"oor elkaar 01ll een i<"(ler
\'l'('f te \'l~rbazl'll lllet The \\'iJll BlIuch,

Ie meest ruige en bloederi!,:c western
.it' ik ooit Z;\g, maar met ml'('I klasst' dan
Ie mcesk ltalia:\Ilse westt'rns,
~Il I1U draait dan eindt.lijk de laatste
\'ckinpah: Tbc Bal1ad of Cahlc IIOgllC,
'('1\ westent l..w-sitll('('rd 0Jl de ralld yan
lct ollde en nieuwe w('sten, lwt om'ol-
lf{"Zt'n paard (dat g('doCIll(1 is te q'r-

-Jwijnen) ('n tie auto ken kil ('n harteloos
-liJl/! op \'it'f \\klen). "-laar ook <1(' men-
en spelen een grote rol, zo nÎet dl'
~roobte. Daar zijn ook figl1l"('11 hij die
I(>t in dl' nieuwe tijd nid knnnt'll bol-
H'rkell ('n d('rhah-e geruisloos ten onder
:aan .

•oddelozl! makkers

:ahle I[ogm' is nu zo'n hallade-film
"('f het cl\ltull1'patrooll in het CHlde-
lÏeu\\'c \\'c~ten. Cable Jlngue (Jason
lobards) wordt iu de Wo{'stijn (lom zijn
W('{' makkers În de steek gelaten. zij
I{'l\wn al het (llt'langrijk{') wakr Illee,
lekoll1llH'ren zieh niet om helll en n'r-
hdilH'll zingcnd. IIngll<' \H'd {'chtf'r in
ie woestemij van zand en stenen \\"a-
{'r te \"inden, slaat een put ('IJ he.dnt
en watcr\"(~rkoperii. \Iaar zijn doel is
..addl'll 01) die hn'{' godd('low makk('rs
,it' hem pardoes n'rlietl'n. TIOgllC klijg:t
l'zelsellap \"rUl ('(,H ho{'rlje ('('n \'('1"1>111[-
end(, rol van Stclla Sh','ens) {'n '-an ("('n
lslopcnd{, dominec (David \\'arner), die
('t niet zo nau\\' n{'f'mt Illet de leer \'an
;od ('IJ ol1der hd Ilre,'c1en \"an hijhd-
"bt('u nH'nig \Touwtjc het hof maakt.
'{'nsloth' ontmn/'t Jlo,gUl' toch zijn ex-
alllf'ra<1{'n, doodt er ('{'n in {"('tl twc('-
en'dlt en 1JPlloemt dc and{'r tot zijn
laats\'C'rvanger in de wall'rH'rkoperij.
"\'annt't'r hlijkt dat eindelijk allcs hij het
udc is. rust pn \Tcdc l1('t land heheerst,
crstoort ('en hmll('mle alltolllohid dC'
:rene stilte en o\'('rriidt IToglle.
Je film Îs door PcckillJ.!pah als halbd{,
('hracht en - overigens het enig£' 11:1-
eel - mist daardoor cen wezenlijk 10-
isch opgl'holl\\'{l H'rhaal. De sentimf'll-
.'n krijg:l'n soms de overhand pn \"('1"-

rillgen dan het wC7enlijke van Pecking-
ahs il('c1o{'lingPIl. \laar dit schoollhdds-
mtje is een klcînig:lll'it1 die hij df'ze
nnrt!"e[felijke film op de koop toe wordt
l'IIOIll{'n.

PETEH ~IOHEE

'1II1-1'uul lkfmollf!O) i'l llorsnlill". - __
1",11,-'01111,,11/1" CaM,' If(l~lle (ft/SOlI ll(J/mrds).
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Jan Burgert heeft dl~ knoop dan toch
doorgehakt. Na twaalf jaar de NL"'l.ler-
land,'K'dallll'shaskethallplocg h' hebhcn
gecoached en getraind stopt de lange
Amsterdamse gymnastiekleram met zijn
werk voor de Xodcrlandse haskethall-
boud.
t let afscheid y;:mBurgert komt niet on.
yerwacht. T('voren had hij al laten door.
schemeren dat hij na de Europese kam-
pioenschappen in ~ederland die vorige
maand in Hotterdam en Leeuwarden zijn
vCf\verkt een punt aehtcr zijn adh;tei-
ten zou zetten. Vandaar dat de NBB
niet al te erg gesdu-okken is.
Toch komt bet vertrek van Burgert en
('l'n aantal leden van de kerngroep,
'oudere' dames dic fl~.-,<lsvele jaren in de
top s-pclen,zeer ongelegen. \Vant na het
besluit van Egon Seteur de coach va11

de heren om ook te '"toppen is de 1':llB
vleugellam. Twee coachcs in één maand,
die vertrekken. \Vclke bond heeft zo
snel zijn tegcnmaatregc1en klaar?

Opvolgers
Jan Burgcrt gaat toeh met hloedend hart.
Hij z('",">1:'Ik hcb iets opgebouwd, De
zaak dan verlalt'n is niet plezierig. ~laar
wat moet ik. 1\vaalf jaar lang heb ik de
trainingen geleid, heb ik met ze toer-
nooien gespeeld en hebben wc 'ups en
downs' beleefd. Ik vind dat mijn tijd
gekomen is. Dc ~BB moet Tllaar7.0rgcll
dat er op\'olf.(l'rszijn. Je Illag niet ver.
gTo'eienmct l'('n organisatie. Dan word
ie hlind'.
Tv>'aalfjaar lang heeft Jan Bnrg-ertmoe.
ten vechten tegen een mUlir van onbe-
grip en oO\'('nnof.(en.Onbt'l-!;riphij de
hond, die ondenlleer de dames altijd in
een verdomhoekje heeft gestopt: onvcr-
Illogen (llluiat Bnrgert altijd heeft beseft
dat hij nimmer met zijn dames op de
Europese rang-Iijst hoog 7.oUstijgen.
'j\eem nou dl~ Franse meisjes', leS; hij
lIit in zijn huis in Amstt,lw,,(,ll,'Die heb-
hen een jaar lang ferm getraind. Er
werd geld tegenaan geslingerd. Als ik
me nid vl'fgis mim twee ton. Ze gin-
gen in trainingskampen. speelden vele
uefenwl"'l.lstrijdl'n en wat was het re-

SPORT
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Jan Burgert stopt na
twaalf jaar



Het Coornherlhuis,
denk er eens over na

;ultaat: Frankrijk weru achter de on-
J(x'mhare satelliet Husland tweede.
daar ik vcn:eker je dat er in g('Ilt'I.'1
.\'c~1-ElJropa maar eeu paar speelsters
~jn die deze mentaliteit kunnen opbren-
~en, De meeste anderen liggen op Oost-
~uropese landen mijlen vcr achter. En
dgenlijk is het niet te verwachten dat
laar snet verandering in komt. Twee ton
>escllikbaar .stellen en nog geen kam-
>ioen worden is geen haalhare bart.
Jan ga je helemaal af'.
an llurgcrt is "~.lnkimlsaf vergroeit met
><lsketball.Zelf speelde hij jaren aehter-
~n in het eerste terun van Je Amster-
-lamsc vcrenib>1ngHerly, gaf les - eH
lOg steeds - aan de haskcthallspedalb;-
en op het CIOS in Overvecll en trainou
.0 en pas.'iant de :\cderlandse damcs-
Ilocg. 'Een druk leven, ja', [ormuil.'ert
lij, '\Vanneer je ouder wordt is het
'tccds llloeilijker om je op je werk-
:aam..hcrlcnte concentreren. Dat heb ik
Hl gemerkt. Je gezin naagt je aan<laeht
'p en je concentratie verslapt.
Jok dat Iweft hij mijn beslissing een rol
{cspeeld. ~laar ik heh het wel ver voor
ie EK vertehl. ~locht je geen succes
lebben gehad en je komt dan met een
~ergelijkc mededeling dan zoekt lllell cr
~ts achter. :\'u niet. ook al ben ik met
4ie zevende plaats niet helemaal ten€-
len:

een propaganda

'olgens Burgert is de propagandistische
vaarde ",m dit toernooi in i\ederland
~gel1ge\'al1en.Hij en ook de i\BB had
p meer publiek gerekend. 'Het was
och de EK. nietwaar. 11aar de toe-
eholl\\'('rs waren te tellen, Zowcl in
~eeuwardell als in Hotterdalll. Alleen
e mensen die cr hij moeten zijn en
'cic bekende gezichten waren aanwezig.
k ben benieuwd of cIc 'Strop erg groot
;.

an llurgl.'rt gaat weg zonder rancune.
lij zegt: '\Vaarom zou ik. Ondanks de
lOeilijke omstandigllL"l.lenwaaronder ik
eh moeten werken 7..al je van mij geen
nvertogen woord horen. ~Iaar ik wil het
Hl wat rustiger aan gaan doen. Cl.'woon
~kkerop de tribunc..<.;zitten l.'n ,.eel naar
erenhaskethall gaan kijken. 'Vallt dat
eh ik in het afgelopen jaar wd ge-
list' .
let zou zonde zijn als Burgert helemaal
1.,r1orengaat n>ür het :\ederlandse bas-
etball, Zijn kennis in de loop der jaren
ergaard en zijn ol1l1lhl--enbareIeiderse<l-
,aeiteiten kan de :\Bll nog best benut-
~n. Tenslotte is Burgert net de veer-
ig gepasseerd. Toch praat hij liever over
ijn opvolger dan over zichzelf.
)ie krijgt het erg zwaar. Hij zal O\'er
wee jaar zeker niet met een topkam te
oorschijn kunnen komen, De kern ver-
wijnt. :\Iaar wie wed O\'er \'ier jaar. Er
; in :\'ederland talent genoeg. \Vauncer
e XBB en de ni('uwe eoach het goed
anpakken is er iets van te maken:

wnt JESSE

[(,d('re dil'nstplîchtige militair heeft eT
recht op zich in zijn diemttijd drie da-
gCIIterug te tn,kken in een \1mningscen~
tnnn 0111zi(:h 'gl.'l..-'Stelijkwat te laten
oppePlwll'.

Velen zijn van deze mogelijkheid nau-
welijks of in het geheel niet op de hoog-
te en degenen die dit wel zijn iH:".I,o(,ken
ook lang niet allenwal l..-'t-'nvooningscen-
trmn,

:\Iol't dat dan zonodig? \\'elnce, er moet
natuurlijk niets. :\Iaar wd blijkt dat ve-
len van dl.' mog('lijkheid gebruik maken
0111\1)or de t\veede keer een bezoek te
brengen aan het Coornherthuis. Kenne-
lijk vonden ze het er zo beroerd nog niet
en het is het misschien toch te overwe-
gen er eens heen te gaan.
.t:en nmningshijet'nkolUst duurt slechts
t\vee dagen, één groep van maandag tot
woellsda~rylliddag.de tweede groep ",lil
woensdah'lniddag tot vrijdagmiddag.
11en is dus ongeveer 48 uur bij elkaar.
De bcst<.."(lingvan die 48 uur in het
Coornherthuis is aIs volgt:
Eenderde van de tijd diskussk'S en an-
dere programma's. eenderde nachtrust
en eenderde maaltijden en vrij.
Sk"t-"<.lsis het 'gesprek' de kern van het
werk geweest op het hwnanistisd1e
vonuing.';Cl.'lltnllllen dat is het gebleven
uok.
Soms worden cr geen onderwerpen van
te voren v,l"tgesteld. soms een paar pro-
grammapunten. Als de groep voor de
eerste maal hij elkaar zit gaan we met
elkaar eens kijkt'u waar we ons dC'.l.e
dagen mee hezig zullen gaan houden,
liet doel is duidelijk. we willen direkt
aansluiten bij de belangs1elling van de
deelnemers. 'Vij vermoeden dat velen
bang zijn voor de waas die 0111het
hegrip ,'ormingseentrlllll hangt: bezin-
ningscentnlln, le\'('ns\'ragen, geesklijk in
retraite gaan. Stuk voor stuk kreten die
waar zijn. maar die in de praktijk uit-
monden op ('en gdll.'d van gesprekken.
die waarlijk niet alleen over humanisme
gaan. Illaar ook O\'er allerlei :l1H1ereon-
derwerpen. soms door vragen van deel-
Iwm<-'rsuitgelokt. ook wel naar aanlei-
ding van een korte tekst uit de knUlt..
Zo werden, en nll doe ik ('en greep. de

laatste maanden de volgende onden\'er-
pen met elkaar doorhesproken: kabou-
terbeweging:. Illl..-"(lischeethiekvraagstuk-
ken (aborhls, harttransplantaties, rc..'1gl..-ocr_
buisbaby, verlengen of bekorten van
het leven). maanvluehten. ontwikkelings-
vraagstukken, buitenparlementaire ak-
ties (krakers), evolutie of revolutie, ras-
sel1\T3agstllk, g,lstarll('ülers, hlcht- en
waterveron treiniging. vrÎjctiidsbestc<lin~.
nuxlerne beeldende kunst. generatiekon-
flikt, drugs. commune, dolle 1Iina.
~Iet vooral in avonduren, korte program-
ma's \'an mooerne muziek (pop, un-
derground. jazz. caharet, folksongs,
symfonische muziek), moderne beelden-
de kun~1.moderne literatuur, voonlrac..ht,
film.
Indien mogelijk en cr helangstelling be-
staat kan er aan kreatief werk worden
gedaan. zoals het maken van vloeistof-
dia's, het vervaardigen van collages en
plastieken. tekenen. 'Schilderenen het tot
stand brengen van geluidsoollages met
hehulp van een bandrecorder.
Een enkele maal hrengen we een bezoek
aan 'n lI1usetlm. hetzij het Kröller-1hil-
lenlluseulll te Otterlo, hetzij het Cen-
traal museum in Utrecht.
Voor sport en ontspanning zijn er moge-
lijkheden en tijd te over, zo kan men
naar keuze biljarten. volleyhallen, kaar-
ten. dammen, sehaken. sjoelen. platen
tlî.\aicn, \('zen in de leeszaal of lekker
met eH••lar klet'."en.
'Vaarom ik dit schrijf?
:":iet om iemand te trachten, door de
dingen m(>üier voor te stellen dan ze
;djn, naar het Coomhcrthllis Ie lokken,
\Vcl heh ik geproheerd de sterk ver-
oudenlo denkbeelden omtrent een vor-
mings(.'cntnlm met het hovensta,llloC
weg te nemen.
:"Jatllur1ijkzal niet alk'S wat genoemd is
in één bijeenkomst ter sprake komel~.
Haadpleeg daarom onze programma s
(hopelijk te vinden op de pllblikatiehor-
den), schrijf ons (Coornherthuis. lI(x)fd-
straat 8-l. Driebergen) of hel OllS op
(0343H-24ïl). Onze heheerder, de heer
DiJllJlwndaal,zal 11 alle mogelijke inlieh-
tingul verstrekken.
Denk er nog eens over na! \VI:\! HEI]
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De rellen in Amsterdam

liet is de laatste tijd niet al te rustig in
ons land geweest. Tot ver over de gren-
zen is het nieuws van alle ongeregeldhe-
den doorgedrongen. Het begon met de
rellen (want dat waren het) in Amster-
dam, daarna kwam het incident in \Vas-
senaar en daar tussendoor liepen dan
nog de stakingen in de havens en in de
metaalbedrijvcn. Er is moer al dC'L.cge-
beurtenissen - stuk voor stuk - al erg
veel gcschrc,"cn en naamlUte we meer
lezen, blijkt misschien steeds meer hoe
weinig ,""e cr allemaal o\'er weten, Om-
trent de wezenlijke oorzaken tasten \vc
nog stt.-eds in het volslagen- clubter. En
zo lang we daar niet meer over weten
blijven de beschouwingen beperkt tot
inmiddels tamelijk triviaal geworden be-
weringen als: 'het optreden van de ma-
riniers was ondemocratisch en sterk af te
keuren, want het gaat niet aan dat an-
dere groepen dan die welke met de
ordehandhaving belast zijn, zelf het
recht in eigen handen gaan nemen.'
~Iaar hoe komt het dan dat mariniers
spontaan dingen gaan doen en elkaar hij
toeval op het Amsterdamse Centraal Sta-
tion tegenkomen (zoals de marineleiding
verklaard heeft), terwijl ze \veten dat
wat ze doen niet democratisch is. Of
zouden ze niet weten wat democmtisch
is? En hoe komt het dat een overgrote
meerderheid van ons volk het helemaal
niet ondemocratisch blijkt te vinden wat
de Jannen hebben gepresteerd, maar in
tegendeel juist zeer democratisch. De
Jannen hebben - zo schreven verschil-
lende briefschrijvers in De Telegraaf en
Het Parool - de democratie juist be-
schermd, waar de politie tekort schoot.
11ensen die zo redeneren gaan de de-
mocratie gelijk stellen aan winkelruiten
en parkeenneters en dat kan natuurlijk
niet. Ze draaien de boel waarschijnlijk
om. In een ordeloze en chaotische toe-
stand gedijt de democratie niet zo best,
dus zal het helpen bij de ordehandha-
ving wel tegelijkertijd het effect vml
beschemling yan de democratie sorteren.
Het grappige is nu, dat het optreden van
zo'n effect nu juist aillankelijk is van de
wijze waarop men te werk gaat en wie
cr op wiens verzoek bijspringt om de
orde te helpen bewaren.

Terreur, plundering
;\Iaar we zijn al bij de marine en die
kwam er pas de tweede avond aan te
pas. Ze waren al een paar jaar eerder op
bezoek geweest 0111 hun verloofden te-
gen het 'tuig' te beschermen, maar het
onderzoek naar de al of niet toelaatbaar-
heid van dat bezoek is - zo weten \ve
inmiddels - op niets uitgelopen. Het zou
overigens plezierig zijn als de doofpot
niet alleen geopend werd bij elke actie
die herinnert aan een voorgaande en die
daardoor bmerleden op de ge~:lachte
brengt om eens te informeren hoe het
met het onderzoek naar de overige zaak
zit, maa •. dit alles ter zijde.
Terug naar de eerste avond. Terreur,
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vernielingen, provocaties. Benzinebom-
lllen in plaat<; van rookbommen. Plun-
deringen op grote schaal. Aanleiding:
het slaapH'rllod van hurgemeestcr Sam-
kalden. \Vaarom kwam dit praktisch aan
het einde van het Dam-s1aapseizocn?
Hield het \.erbod verband met de komst
\'an president Soeharto? Xee, zei Sam-
kalden, maar hij zei ook dat hij niet
alleen besli.••t had lot het verbod, maar
dat Justitie bij de totstandkoming van
dit besluit een bL"Slissenderol gespeeld
had. Daartegenover stond mr, H. E. van
Henesse, die yoor de radio verklaarde
dat de Justitie in Amsterdam althans niet
tot een slaapv(>rbod had geadviseerd.
Theoretisch blijft dan de mogelijkheid
over dat de Haagse Justitie geadviseerd
heeft iX.m. het op handen zijnde bezoek
\':tIl de Indonesische president een
slaapverbod yoor de Dam (waar Soe-
harto een krans zon leggen) in te stel-
len.
Dat zou te meer kunnen, omdat minister-
president De Jong geweigerd heeft in de
Tw('ede Kamer het tij(l<;tip van de in-
voering van de gcwraakte maatregel als-
nog ter discussie te stellen. ~Ien moet
bijkans 'n schriftgeleerde zijn om achter
de waarheid te komen, en zelfs dan kan
men nog tckort schietcn. 'Vant wie uit-
eindelijk om welke reden tot het verbod
besloten heeft is nog steeds niet \'oor
honderd percent duidelijk. \VeI wcten
we dat de Amsterdamse burgemeester
gesproken heeft over de ernstige veront-
reiniging op en rond de Dam en mis-
schien heeft daarbij de zich steeds meer
naar Eumpa uitbreidende cholera-epi-
demie ook een mi gespeeld. Dr. O. M.
de Vaal legde in een be.<;ehouwing in
lIet Parool een ycrband tussen het \'er-
onh.cinigen van de portieken rond de
Dam t'n het \'erhoogde gevaar van een
cholera-besulctti ng,
Hocwel de regering \'erklaunl heeft, ach-
ter het beleid \'au burgemeester Samkal-
d"n te staan, heeft het toch \"cle waar-
nemers verbaasd dat men de explosie
niet heeft zien aankomen. Toen ik op
UIIr U (het tijdstip waarop het slaapver-
hod inging, 18.00 1I11r,nog wat vroeg om
al naar bed te gaan) op de Dam was (ik
was juist terug uit het buitenland en wist
niets van de afgekondigde maatregel)
\'oelde ik dat er iets mis was. De atmos-

feer was broeierig en er waren veelmcer
mensen op de hecll dan nonnaai op
maandagavond. Ook in politiekringen is
er verwondering. Zo schreef de heer D.
Rook in het blad van de Christelijke po-
litie-ambtenaren: 'Onbegrijpelijk blijft 't
dat de hoofdcommissaris de mogelijk-
heid van een explosie niet heeft voor.
zien.' Uit eigen ervaring was de heer
Rook bekend, dat talrijke lagere politie-
ambtenaren hoogst verbaasd waren, dat
zij op de bewuste maandag rond (Ie klok.
van vijf of zes uur hun dienst konden
beëindigen en niet ter beschikking wer-
den gehouden.

De relSChoppers
\Vie waren de werkelijke relschoppers')
In 1llf.."'Cderheidwaren het niet de men-
sen voor wie het verbod gold. 11aar
helemaal zeker weten wij niets. Er zijn
geen gegevens voorhanden, die aan-
spraak kunnen maken op enige mate van
representativiteit of betromvbaarheid.
\Vel weten wc iets van de gearresteer-
den, in totaal 42 man. (op de eerste drie
dagen). Bijna de helft kwam uit het
buitenland (Duitsland, Frankrijk en ita-
lië), een kleine groep kwanl uit verschil.
lende plaat<;en in Nederland en de rest
(19) kwam uit Amstenlmn zelf. Heel
algemeen gaat het om jongens, die wer-
ken van een jaar of achttien, negentien,
die vaak in de fantasieloze tuin- en voor-
steden wonen. Zij trekken 's i.!xonds op
hun brommer naar de stad om te kijken
of er iel<>te beleven valt. Meestal is het
hond in de pot, de laatste week van
augustus kregen ze .•vaar voor hun geld.
Ze vechten om te vechten en zoeken naar
allerlei rationaliseringen van hun agres-
siviteit. Een kleine bloemlezing: thuis
valt niks te beleven, mijn vader vindt
het niet goed dat ik lang haar heb, die
damslapers zijn te slap om zich zelf te
verdedigen, die moeten we een handje
helpen, als ze ouwe mensen aftuigen,
dan word ik woedend, het is een soort
opluchting om stellen te gooien, ik hcb
geld zat, maar als ik een open etalage
zie, dan loop ik cr natuurlijk niet zo
maar langs, waar de steen terecht komt
geeft niet, het gaat alleen om het gooien,
het puhliek wil waar voor zijn geld heb-
ben etc., etc. Hedenen zoeken Olll een
(zeer gebrekkige) rechtvaardiging te
hebben voor je eigen woede.

De politie

Dan de politie. ~Iensen voor \.•ie de tenn
'een tolerant beleid' niet<; anders bete-
kent dan knagende onzekerheid. 'Vat op
de Dam allemaal wel mag, moeten we in
onze eigen wijken verbieden. En dan
weer Illag het op de Dam ook ineens
niet meer, Zo is 'een soepel, slagvaardig,
aan de omstandigheden aangepast be-
leid' voor de politieman ook te vertalen
in termen van zwakheid, wisselvalligheid
en onduidelijkheid. De extra-toeslag voor
de Dam-bijstand is laag (f 8,25 per
maand). De vrouwen zijn bang. De ri-



sico's nemen toe. Als je eCl1lllaal in t'cn
hralldl"nd hw.je met door~esllt'dell han-
den gezeten heht, is het niet zo Ve(\\'tlll-
derlijk dat je hels hent als je er weer uit
hent, Zo staat er plichtsbetrachting te-
!-:{'IlO\{'rs{'llsatie1ust, niell\\'sl-(ierigheid {On
solidariteit.. Politiek \'iel er trouwens
weinig Illunt te slaan uit de ongeregeld-
heden.

Heel in het begin van de maandagavond
was er nog l'en enkeling met Cl'n span-
doek, waarop protesten tegen het slaap-
\'l'rbod, Illaar toen het uit de hand liep
was de kJl"ine !--'1"oeppolitiek gcmotiveer-
dl'n gauw weg. De kahouters distan-
ti{'t-'nien zich de t'erste avon(l nog van dl~
rellen. Daardoor kregen de rellen een
volstrekt a-politiek karakkr. Een unicum
voor Amsterdam. \Vant in het verledl'n
haddell dl~ ongeregeldheden altijd eell
min of meer duidelijk politiek doel. Het
ging om l1('t ~Iaagdenhnis, de dering:
\'all de eerste IJK'i, de vakantiegelden
voor bouwvakkers, de nijheid \',m me-
nigsuiting of de oorlog in Vietnam. ~lis-
sdliell is de kans op gewclddadighl'id
groter als er geen politiek bindmiddel
is. \VannN:'r er geen groot aantal jon-
g('T('ngrol'peringell Ilij adies hetrokken
is, loopt het eeHIer uit de hand. \Vant
de organisaties als ASVA, FJG, Vietnam-
Comitè, CPi\' hehben hun onlediensten
die tijdi~ Ill('nsen die het uitsluitend om
Je rel te doen is in de gaten krijgen.
Bovendien beschikken deze org'anisatie-;
0\'('1' hd('1' gt'lllotin'l'rdl' ('n vaak Jlle('r
gelllatigdt~ en f{'delijke h'rm'n van le-
den,

Mobile onderzoek-eenheden

\\'c zeiden het al: we weten niets zeker.
Alleen diepgaand onderzoek zou kunnen
aantonen waarom hurgers knokploegen
gingen \'onnen, waarom de kranten dat
eerder wisten dan de gemeente, zoals de
kranten nok {'erdl'r wisten dat de ma-
rillelllalllll'n zouden komen, waarom dl'
marine-groepen het nodig vonden om te
komen, waarom Samkalden tot zijn
lIlaatregd hes loot en wie de rdlellma-
h'rs waren. Voor l'en deel had dit on-
derzoek al geheurd moeten zijn, wilden
\\'l" {'I' iets aan hchlwn,:\faar Iwt optre-
den van de uverheid is nog stel,th te
\'!"e1 gericht op wraak in plaat;; van op

wezenlijke intt'resse, Er worden e:x!ra
11l('nS('1linf!("z('{ Olll te \'{'rhaliseH'n, 0111
snelrecht te spn,ken, maar ('I' wordell
geen IlIohiele ('t'nht'den van sociale on-
derzoekers ingezet, Dat klinkt ook t'rg
gek, Illaar is Illisschil'll niet zo ~wk als
het lijkt.
In het buitenland "'ooral in Engeland en
de \'('f('nigdc Staten) is al nel onder-
zoek tijdens nngeregeldh{,dl'll gl,daall,
Onderzoek naar de rol van de pers,
onderLot,k Ilaar hd gedrag van de poli-
tie, opinie-omlerJ:oek hij bllTgt'rs, ge-
meenteraadsleden en parlelnentariërs,
onderJ:oek naar de besluitvonningspro.
Cl'ssen hij de overheid en ook omlcrJ:(Jek
!laar dl' motil~ven van de mensen die
kwamen kijken en de menselI die de
ongeregeldheden veroorzaakten, Het op-
leggen van straffen h{'l'ft waarschijnlijk
enig preventief dfeef., maar dan all('en
op korte termijn. Op de langere duur
zulll'n we alleen wetl'n hot, we bepaalde
onru~t lH't Illt't'!'\l l,ffpcticf kUllllt~nbcstrij-
den als we veel meer van de achter-
grondell weten. liet gaat hier nil'f. om
hd kweken \'atl hegrip voor mensen die
op ontoelaathare wijze gehandeld heh.
hen. De schuldvraag ligt vrij duidelijk.
Stt'Il('1l gooÎl'n lllag nid, halldell door-
snijden mag nid, henzine-holllmen g(xli-
en is verhoden, om maar niet te spreken
van plunderingen. ~Iaar wie volhoudt
dat IlÎj sitllatit.'s waarin dit soort gl.dra-
gingen zich makkelijker \'omdoen dan
llonnaal serieus wil prolwrt'n te voor-
komen, kan nid hlij\'t'n stilst.wIl hij straf.
opleggingen. En als we het zo stellen,
komt de schuld \Taag op een ander ni.
n"au te liggen.
Als hd onderJ:Oek van Buikh\lÎ,,"t.'n over
de achtergronden "'lil het nozemgedrag
nog stee(h aanspraak kan maken op
{'nige geldiglll'id, dan zijn de rellennm.
kers dt' jongens die wij als samenleving
in Iwt geheel het meest in de steek
Iwhlll'n gelaten, Ill,t gaat dan om jonge
11l{'IlSelimt;'l ('en minimuJll aall maat-
schappelijke ontplooiingsmogelijkheden.
Bllikhuisen schreef erover: 'zij staan op
de hoek van de straat, en kUllllen slt'chts
hopen dat er iel .• geheurt. Zij trekken de
!'\tad in ma,ar niemand kan hun gar;:l!l-
(1t.oren dat er iets te heleven valt ...
Daarhij 11(>1>1)('nde llozelllS inmiddels
wel geleerd dat een klein duwtje in de
goede rielltinl-( et"n onschuldig voorval
tot l'en ware belen'nis kan laten uit-
groeien.' Zo lang we niet'> wden kunnen
\1)()roordelen de nijl' loop nemen. I let
zou het langharige, wl'rkschuwe tuig
zijn, terwijl het in meerderheid om min-
der langharige werkende jongeren gaat.
lIet zullen die Imit.enlanders wel zijn,
terwijl het in belangrijke mate om Am-
sterdammers gaat. Amsterdam zou ge-
vaarlijk zijn, altijd rellen, tewijl je een
paar hondl'r<1 meter van de Dam wo-
nende geen flauw idee hebt van wat cr
gaande is en terwijl het er misschien
zestig \lIlTper jaar onnL.•tig is,

JA" IL\.\SBROEK

Humanistisch
thuisfront

roept gt'g:ldig'<1erl op \.001' tie
fundie van

STAF
FUNCTIONARIS

Taakomschrijving:

a. Ontwikk('!en van sociaal-11ae-
dagog'ÎSehe methodl'n \'001' het
werk met militairen

h, OnderJ:tll'k{'1l en stimulerell
nUl nieuwe activiteiten

t', COlltacten leggl'n met mili.
t;lÏrell en militain' <lutnritt'iten

d. Begeleiding van het geesteliik-
cultureel werk in de militaire te-
huizen

Vt'r('isf.t'n:

a. \\'etensehappelijke oplt'idin~
(hij voorkeur in paedagogisehc,
llllliragt}gisdw Pil/of soeiologisdw
richting)

1). Hlilnanistiscil denkeml

Leeftijd: 25-3.5 jaar

Salaris: :\Iin. bruto jaarsaLub
(afll, van ledtijd): f 17.000.-
-f 22.000,-. :\Iax. bmto jaar-
salaris (op 49-j. ledt.: f 33.000,-
Aans.telling: Tijdelijke aanstclling
van, {'én j:uu, daarna, bij gehle-
ken geschiktheid, v<\~k .lanstci-
ling

Inlichtingen: Bureau Hoofd-
raadsman, Hoofdstraat 84, Drit,-
bergen, tel. 0343&-2878
Sollicitatie: :\Il't \'()lIetli~e ver-
melding van persoonlijke ge-
ge\'ens. opleiding ('n loopbaan
vnor 1 Ilovember aan:
Bureau Hoofdraadsman, Hoofd.
straat 84, Driehergen (op envL'-
l(}ppe H'nnelden: Sollicitatie ')e-
crc taris-Directeur).
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