


Antwoord aan ds. Bos

De hoofcllegerprfv,,<:likant,ds. B. A. Bos, heeft een rondsehrijven gericht aan
alle in actieve dienst 7Jjncic legerpredikanten waarin hij dl' houding aangeeft
die deze legerpredikanten z.i. tegenover de humanistische raadslieden behoren
in te nemen, Volgens de weergave van het Dagblad Trouw van 11 maart 196-l
mt."Cllt ds. Bos dat de legerpredikanten de raadsliedcll 'ehristclijk' tegemoet
behoren te treden, d.w.z. 'principieel, eH ook liefdevol en waardig',
Verder echter meent ds. Bos dat gC7_amenlijke acties van legerpredikanten

en raadslieden onmogelijk zijn, dat de legerpredikanten zoveel mogelijk afstand
moeten houden en er nau\' •.'lettcnd op moeten toeziell dat de humanisten
nergens de grenzen van hun bevoegdheden overschrijden en dat deze de
buitenkerkelijke militairen (de mensen met de 'streepjes' achter hun naam)
niet zullen claimell. De hoofdlegerpredikant eindigt met het vermaan aan de
legerpredikanten op een eventueel verzoek van de humanistische raadslieden
de kamer van de legerpredikant af te staan, niet in te gaan.
In de loop van zijn betoog neemt ds. Bos het artikel 'Humanistisch Credo'

in het januari-nummer van Ego onder de loep, dat hij kwalificeert met de
uitdrukkingen: ontstellend in zijn armoede, stell('11voor brood. anti-evangelisch
en troosteloos.
Ik wil wel heh:t'Jlllen dat ik me aanvankelijk door deze brief geïrriteerd heh

gevoeld ell ik denk dat het vele humanisten als mij zal vergaall. Als ds. Bos zieh
een ogcnblik zou willen indellken dat ik t.a.v. zijn gereformeerde geloofsover-
tuiging soortgelijke uitdrukkingen had gebl1likt. dan zou hij misschien begrij-
pen dat zijn terminologie door ons als krenkend wordt aallgevoeld ('11 wij niet
bij machte zijn zijn rondschrijven te zien als een voorbeeld van een 'christelijke
en ook liefdevolle CIIwaardige' benadering.
;\laar goed, men kan hij geprikkeIdileid niet blijven stilstaan. Ik wil cr wel

begrip voor opbrengen dat ds. Hos vanuit zijn geloofsovertuiging mijn levens-
visie niet anders kan ziC'n dan hij doet. Ik kan me voorstellt'Il dat voor h("m het
humanisme 'stenen voor brood' is. Zoals omgekeerd voor mij het christelijk
geloof een illusie is.
;\taar gaat het daar eigenlijk \vel om? De vfaag is m.i. niet wat het huma-

nisme voor ds. Bos betekent, maar wat het Voor de humanist betekent. En dan
valt niet te ontkennen, en ik denk dat ook ds. Bos dat Hiet doet, dat vde
humanistcn uit de humanistische levC'llsovertuiging eell levensmoed en een
levenskracht putten, die in de praktijk niet onderdoet voor die van ds. Bos CII
zijn geloofsgenoten. Dat is m.i. h<.,tkardinale punt! .\lisschi('11 dat ds. Bos niet
begrijpt hóé wij dat doen. maaf dat begrijpen wij omgeh'erd ook niet van hem
en de zijnen.
Ik weet uit ervarillg met vele christenen dat het christendom ccn levcns~

overtuiging is die de gelovigen tot de dieptt'll en hoogten des levens voert en
hun levellskracht schenkt. Ik sta daarom met groot respect tegenover het chris-
tendom. \Vaarom kan ds. Bos dat niet ook t.a.v. het humanisme opbrcngen?
Niemand vraagt immers van hem dat hij zelf humanist zal wordell. 'Vaarolll
vermag hij niet in te ziCH dat wat voor hem stellen zouden zijn voor anderen
het ware brood is?
Daarom claimen wij niemand. 'Vij zijn het er volledig mee eens dat slechts

die militairen humanistische geestelijke verzorging krijgcn die zelf verklaren
daar prijs op te stellell. Dat is dan ook in de plannen van de minister tot in
details geregeld .
.\taar claimt ds. Bos ook niemand? Ik krijg: soms een andere indruk. De

hclallgrijkste vraag is: Kunnen legerpredikanten cn raadslieden iJl de praktijk
tot een respectvolle (het woord liefdevol is missehien wat zwaar) omgang ell,
waar nodig. samenwerking komen?
Ik eindig dit antwoord gaamc met dc verzekering dat de humanistische

raadsliedcn oprecht tot respectvolle omgang en samell\verking hereid zijn en
dat wij nog altijd hopen dat dat ook van de kant van de legerpredikanten het
geval zal zijn. Bed.
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Waardevolle reprises

-

Het Amerikaanse jazzbJau Down Beat
besteedt een b'TOot deel van zijn kolom-
men aan nieuws en adllelc artikelen.
Verreweg dl' groobte vaste rubriek is
die ,.an de platen besprekingen. Elke
twee weken worden cr zo'n vijftien
nieuw uitgc-1,:omenLP's }lf'oordceld.
Daarnaa .••t zijn cr dan nog aparte pa-
gina's voor vocale jazz, cn voor blues
en folk musie.
Alles hij elkaar J...,mnen we het aantal

jazz-lang~])(:elplatcn dat jaarlijks in
Amerika wordt uitgebracht, rustig op
meer dan vijfhondcrtl .••tellen. Een on-

J vennijdelijk gevolg van deze ovcrvloc-
.••••••digc produl..-tieis, d:lt er e('n zeer grote
~ hocn'Ol.lhcid middeltnatige en oninteres-

sante nmziek op de marki gehracht
wonlt, zoals troll\\'(~ns il'tlereen die re-
gelmatig nieuwe platen beluistert ook
zonder rekensommetjes kan ontdekken.
Er zijn dan ook maar hl""€'lweinig

opnamen van djf tot tien jaar geleden
die nu nog kunnen boeien. De schaar-
se uitzouderingl'u op deze regel zijn cch-
ter vaak zo goed, lht ze 'het merendeel
van de tegenwoordige produktie in de
schaduw ~1ellcn.Dl.'Ze~1ellitlglaat zich
mooi illustrewn aau de hand van een
hVl'Ctal onlangs opnieuw uitgebrachte
LP's vun enige jaren geleden.
'Sarah Vaughan, featuring Clifford

Brown' (}'I('r(.'1II")'125061 11CL) dateert
van 18 de(.'Cmber 1954. De vocaliste
wordt op deze plaat begeleid door haar
vaste trio uit die (l'lgen, Jimmy Jones,
piano, Joe Benjamir., Las, en noy Hay-
nes, dnulls, cn door een drietal blazers,
Cliffonl BrowJl, trompet, Herbie Munn,
fluit, en Panl QuinichcUc, tenor. Sarah

TlIEOLONlOUS MONK
• , • 1I00g routj1l(?~niccau,-

Vaughan heeft .'t;ndsdie tijd een groot
aantal opnamen g-cmaakt,waaronder zo-
wel jazz als commerdëlc muziek.
Ik geloof echter niet te overdrijven

wanneer ik zeg, dat deze session de
heste is die ze ooit vastlegde. Gestimu~
leenl door de volmaak-te begeleiding
van Jimmy Joncs, en uitgedaagd door
de glanzende impmvisaties van Clifford
Brown, zet ze haar enonne muzikale en
techni'>Cheeapadtciten ,,'Olledigin.
~Id haar praehtig-c stem parafra.'tl.'l'rt

ze de song--thema's op een manier die
je na tien jaar nog doet afvragl'n hoc
ze dat hannoniSl.'h en vocaal aandurft.
liet feit dat ze zieh l'Cn paar keer met
de tcbten \'erh1"Îst,Illag ecn aanwijzing
zijn dat de woorden voor haar minder
helangrijk zijn oan de muziek. Haar
tekstdoorleving is dan misschien minder
volledig dan die van Billic l-Ioliday of
Abbey Lineoln, maar bij muziek vau
oen dergelijk magistraal gehalte komt
dat er wt'inig op aan.

Herhaald debuut
In de zomer van 1958 J...-wamde eer~

ste LP uit van dl' opzienbarcndc altist
Omette Coleman. COOurende de mÎm
vijf jaar die sindsdien verlopen zijn, is
cr in de modornc jazz wel wat veran-
denl. Hoezeer Colemans vernieuwingen
inmiddels gemeengoed zijn geworden,
bleek me hij het beluisteren van zijn
opnieuw uitgebrachte platendebuut
'Something Eiser (Contemporary LAC
12170).
Nu is ook Coleman zelf sinds hd op-

nemen van de-;.:eplaat nog vrij sterk
geëvolueerd. Hij werkt hier nog met een
normale hvintetbezetting. Bdmlve trom-
pettist Don Cherry en dntmmer Billy
IIiggins die beiden lange tijd deel uit-
maaktlm van zijn latere kwartet, spelen
hier ook pianu.t 'Valter Norris en bas-
sist Don Payne mee. De aamvezighcid
van een pianist implicl'C11:natuurlijk dat
de 'solisten zich min of meer aan een
vast akkoordcr.schema houden; de vol-
komen vrije improvio,atickwam ook voor
Colcman pas later.
Zijn onorthodoxe geluidscffed.cn, die

een paar jaar gek-dcn a..mleiding gaven
tot uitgebreide schcldc:rmpagnes, zijn nu
door 7.oveel andere saxofonisten overge-
nomen of zelfs nog verder doorgevoerd,
dat zijn spel op deze plaat nu bijna
'braaf' klinkt. Ook Don Cherry's inder-
tijd zo zwaar verguisde ~pd klinkt nu
hijna klassiek (binnen de modCTIlejazz
dan altijd). Naast het eerlijke en \itale
musieercn van Coleman en Cherry vor-
men de negen orihrinalsdie Groette voor
deze plaat schreef, een extra-attractie.
Ze zijn deels sterk op de hop geïnspi-
R"erd, deels meer melodisch van karak-
ter, maar wnder uitzondering fris en
vindingrijk.

Routine-niveau
Tot slot nog een plaat van iemand die

nu al meer dan vijftien jaar zo volledig

SARAII VAVGHAN
..• Itlllgistraal ..•

zich zelf is gebleven, dat zijn muziek
nauwelijks aan een perio.:le gehonden is.
'Thclonious ~Ionk in Europe-Volume l'
(Riverside H~f 002) werd op 21 april
1961 tijdens ecn concert in ~fÜaan opge-
nomen. De LP behoort niet tot de hoog-
tepunten van 110nks oeuvre. Daarvoor
is het spel van teuori-.t Charlie Hou~
te (''l'ntonig en te weinig af,.'Tessicf.en
de hegdeiding van John Orc (bas) en
Frankie Duulop (drums) te onpersoon-
lijk.
~Jollk is iemand die graag zijn groep

domineert, maar zijn topprc~1aties levert
hij mee~1:alals hij de rivaliteit \'an een
andere ~terkc persoonlijkheid voelt, zo.
als in het verleden tijdens opnamon met
~liles Davis, ColtTanc of Johnny Grif-
fin. Bij dit hvartet is daar geen spra-
ke van, cr is één leider en l'r zijn drie
goc-xlwillendcvolgelingen. Een musicus
van het formaat V:ln },Ionk ka.n echter
bijna geen slechte platen maken: zijn
routine-niveau ligt altijd nog 7.0 hoog
dat er voor de luisteraar nog bijzonder
H.'C1 te genieten valt.

BERT VUIJSJE
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Reclameblad

boos

op EGO
... de t:('rlokkingcll nln de reclame ...

In het nummer van juni '63 (No. 14) publiceerde 'Ego' een artikel over jon-
geren en reclame onder de titel 'Nieuw Communicatiemiddel of Verborgen Ver-
leiding?', In december '63 reageerde de ~larkcting-Advcrtising Revil'w
(No. 24) 'Pluspoints' vun het reclamebureau Van lIees Velte\!'!Înkcl
Sehmidt & Kirschncr op de slotconcltlSicsin dit artikel.

'Vare het ecn actueel en tijdgebonden onderwerp geweest. dan zouden we
het daarbij hebben gelaten. Het ondc(\wrp is echter nog steeds actueel, nog
steeds niL-ttijdgebonden - zodat wc even in willen gaan op de kritiek van
redacteur ,M. \V. ]acohs op ons artikel.

In 'Ego' werd destijds gesteld d..'lt:
- de recbme niet meer gezien moct
worden als <'Cn loos gefluit van de fa-
brikanten en ,,,inkeliers, maar dat
- de reclame tegenwoordig zijn (eigen)
partij meeblaast in het orkest der com-
municatiemedia.
- de reclame zijn boodschappen steeds
(doel)bewustcr gaat richten; dus ook tot
de jongeren.
- de reclame in zijn taak te kort schiet,
als de jongeren worden benaderd met
een appèl op bij hen nog onvoldoende
ontwikkelde en gerijpte ideeën en ge-
voelens.
- de reclame in zijn taak te kort schiet,
als om ,,,iJle van een grotere nfzet L';'i-

sc'ntiële waarden van een produkt wor-
den gecamoufleerd of weggemoffeld;
C.q.: als om wille van cen grotere afzet
deze essentiële waarden van het pro-
dukt worden opgeofferd aan verfraai-
ingen-zonder-zin.

Als concreet voorbeeld gaven wc toen
de ontwikkeling van de bromfiets. De
bromfiets - zo schreven we - is een es-
sentieel en goed vervoermiddel. De
vormgeving van dit transportmiddel
werd echter gericht op de lagere in-
stincten, ,vaarvan de olH]ercu niet het
monopolie hebben. Het activeren van de-
ze instincten komt op het debet van de
rechme.

'Pluspoints' heeft gemeend d1.t we
hier doelden op knallende uitlaten en
hoge sturen. 'Alle bromfietsen worden
verkocht met een goede uitL'1aten een
normaal stuur: schrijft PP.

4

Dat zijn we volkomen md: PI' eens,
maar daar gáát het helcmaal niet om.
Een groot deel van de bmmfiel<;en
wordt bbk verkot:ht met kilo's overtol-
lig chroom, schreeuwende kleuren, nut-
teloze accessoires en wanstaltig (bijna
obsceen) gevormde benzinetanks; met
uiter~i onpraktische 'race-sturen', met
stroomlijnvormen die zelfs voor een su-
personische straaljager onnodig zijn,
met dubbele glanzende uitlaatpijpen, die
doen denken aan de penhkokt'rs der Pa-
p(lt'a's.

Dát was (en is) ons bezwaar tegen de
vormgeving van de bromfiets. En laat
PP ;deh nu niet verschuilen aehter de
fabrikant, want wij (consumenten) ver-
wadlten van een redamebureau ook,
dat cr duidelijke adviezen ten aanzien
van de vonn~evillg aan de fabrikant
worden gegeven. Op dit gebied moet het
Instituut voor Industriële Vormgeving
niet alleen staan.

Weinig steekhoudend
Afgezien van dit concrete voorbeeld
heeft PP weinig steekhoudend-schijncnde
kritiek. 'Ook wij waren eens journalist;
onti)()(v;.emtPP, 'ook \vij schreven e<.-"TIs
vurige betogen om de jeugd te begees-
ten..'11of voor gevaren te behoeden. ~Iaar
het grootste gevaar dat ons in die da-
gen bedreigde was, dat onze vulpen met
ons op de loop ging. Je schreef iets neer,
meer omdat het zo leuk en indrul.."Wek-
kcnd stond dan dat je het diep in je ziel
met je zelf eens was. Dat is een eigen-

sdmp die je in de redame weI gauw
aflt'(~rt.. .'

lIet is overlXldig, maar hier zij expli-
det gesteld dat pp-fL.dacteur Jaeohs
uitsluitend voor zich zelf schrijft. Dat
zijn pen destijds met hém op de loop
ging, is zijn z,'lak. Het adstrueert alleen
ons betoog: is Jaeobs dMlrom misschien
in de reclame terechtgekomen? \Vant
dat iedere (."opy\\:ritcrhet 'diep in zijn
ziel' eens is met alles wat hij schrijft,
gaat ('r bij ons niet in. Dat hól-ft -
dachten \\-ij - ook niet. ~linimumeis is,
dat hij geen teksh'n maakt waarvan hij
bewust de aperte onwaarheid ziet.

\Vii, van Ego, drag."'n 'de reclame' in
het algemeen een goed hart toe. \Ve
weten dat er veel onbegrip bestaat ten
aall7'icn van dit in enkele decennia zo -
geavanceerde vak. In ons artikel heb-
ben we geprobeerd eIlkele van die mis-
verstanden (redame = leugen) uit de weg
te nlÎJnen.

En juist door die (gelukkig zeldzame,
en steeds zeldzamer wordende) voor-
beelden te no('men waar de reclame te
kort schiet, steken we de collega's die
zich daaraan niet schuldig maken, een
pluim op de hoed. \Ve mogen dan ook
niet aannemen dat pp'er Jaeobs rea-
geert vanuit een sehuldig geweten.

Eerder vanuit een geconditioneerde
reflex: elke aanval op de reclame voor-
onderstelt principiële oppositie. \Ve ho-
pen (bu ook dat de reeL'1mevakmensen
(in gelijke tred met het zi"h st('e(L~meer
ontwikkelende begrip vóór de reclame)
in de toekomst wat r.linder geconditio-
neerd zullen reageren op dit soort ar-
tikelen, die - het zij hier nogmaals ge-
steld - niet worden geschreven 'omdat
het zo leuk en inc1nJkwekkeml staaf,
maar omdat er ook Luiten de reclame
mensen zijn die zich \vezenlijk intCTL'S-
seren in de problematiek van dit vak.

HENK J. ~IEIER



NIEUWERSLUIS: te weinig bekend

Zooc/allige Soldaten, Tamboers, Pijpers en llalvem(J(mblazers, die door llerlwalde
cmertredingen, ongehoorzaamheid of liederli;kheid bli;ke'l zullen onr:atb(Jar te zi;n
voor het gecoel cml eer, zullen door den k011llllllfulerellden Officier van het Korps, 01'
voordra~ van den kommanderelulerl Officier der Cm1l1Jag1ûein eClie afzmulerlijkc of
tweede kla.~se worden geplaatst, totdat zij co/doem/e lJClcijzcn "all beterschap ;:;1l11en
hebben gegecen. (... )
Alleen wor diegeIwIl u:elke tot deze klasse /w/ioorcu en slecht.<;zoo/aug als zi; in

de::elve geplaatst blijven, zullen (zal) buiten efl bclwlce de boccngemeldc straffcn
Ilog kunnen teorden geordonneerd:
Rielslagen ten getale cml diftig met het IcegzclIdcli filet cell briefje can cmtslag.( ... )
HietslagcIl teu hoogste teil getale van vijftig.
KlingslagclI ten hoogste ten getale van vii/tien.'

Aldm luidde artikel 31 uit het RegIe-
4 ment van Krijgstucht of Discipline voor
-" het Krij,g.wolkte Lande, 7.oalsdat in het

jaar 1815 wetteujk w('rd ,"astge1egd.
Bij lezing nu, hijna anderhalve {'t'uw

later, doen bovenstaande regels behal-
ve oudcnvcts van taal, ook wat harbaars
van inhoud aan. Er lijkt meN plaats
voor de medelijdende glimlach dan voor
de ernstige verdieping:.

Een jammerlijke en vooral gevaarlijke
situatie, die wel misverstanden moe t ge-
\'cn. Te meer als mcn hedenkt dat wat in
181.5w('telijk geregeld wcrel en in 1818
7.ijn eerste praktische toepas~ing vond,
het begin \'onnde voor het huidige Depot
\'oor Discipline: Nicllwerslllis.

~i('uwt'rsillis. Epn naam met voor mi-
litairen vele, doch 7.eldenjuiste associa-

--
Het vorig janr versehenen prO<'fschrift
'Do militaire strd- en tllchtklasse in het
Depot voor Discipline te i\iell\versluis'
van dr. 11. n. van Gils is voor EGO het
uitgangspunt gew{'('slvnor ecn <:antalhe-
..•e!louwingen o\'er Niellwl'rsillis. OnZl~
medewerker Dick Z~al geeft in dit nlllll-
uwr ('en weerga\'e van de voornanmstc
pllllh-n uit het proefschrift. \Ve vonden
de Tweede KamerlC'llen 'V. \Vienla
(p.v.d.a.) en J. 11, COllzy(v.\'.d.) bereid
hun gc>t.lachtcnover het Depot voor Di~-
ciplinc voor ECO op papier te zetten.

Dr .• \1. R.
VA'" roTI.S

ties. Voorheelden hiervan: straf- en
conc('nrratiekamp, kwellen, pijn doen,
'afknijpen', op je donder krijgen voor
11('t J.reringstc, leren kntipen, ujden.
Vooral lijden. Gelijk reeds opgemerkt,
Zl,ldt'n is cr sprake van een juiste, L"{"1l
gl'motiv('l'rde gtxlachtenkcten.

Toch, d('stllldanks en waarschijnlijk
juist da•.'lrdoor hlijVl'n de misverstan-
den ht.'Staan, nemen 7jj zdfs in aantal
tOC'.Epn op het gezonde verstand gc-
ha.~ttrde henad('ring van ~ieuwerslllis
lijkt sk"{'hts voor 7.eer wPinigen moge-
lijk. ~ieuwersluis heeft iets magisch,
met als oV(,rlH'('rsendekracht: de ang.~t.

'Vat nu is in werkelijkheid NieU\ver-
sluis? \Vie v('rhlijven er? \\'aarom?
'Vanneer? lIoelang, etc.?

Een antwoord op deze ('n de nog vele
andere vragen zijn te vinden in 'Nieu-
wersluis, ("{'n onderzoek naar de niet-
aangepaste militair.'l). Een proefschrift
waarop de achtentwinliJ.rjarige socioloog
dr. :\1. H. van Gijs promoVt'erde (na-
jaar '63) bij profC'SsorNagel te Leid('n.

'Dat ik juist :"~ïeuw('rsluistot studie-
object nam, hvam door mijn wprk. Voor
<1('vervulling' van mijn dienstplicht w('rd
ik hij de Sectie Gt'('stdijke C.ezondheids-
zorg van de Inspectie :\Iilitaire Genees-
kundige Dienst geplaatst. De wcrkzaam-
hedL'Jlbij deze sectie hrachten mij re-
g('lmatig in eontact met het Depot voor
Discipline te Nieuwersluis. Toen ik ('r in
het hegin kwam, schrok ik.'

Onrzaak?
'Bepaalde wetenschappelijke tekort-

komingeTlhij de aanpak der militairen.'
'Vat V(X)l" militairen?
'~liIitaircn die herhaaldelijk blijk h('h-

ben gegl'ven zich niet aan de militai-
re discipline te kllnnpn aanpassen, ~Ii-
litaÎren die zich bij de troep kenmer-
ken door ('t'J} zet'r slechte g("-Lagsaatl-
vaanling, waardoor regehnalig conflic-
ten mE't de militaire meenleren ont-
staan en ook het morrel van de troep
aangetast kan worden. Samengevat: zij
die geen kans zien (of dit niet willen),
zich de nOnn("1lvan de militaire sa-
menleving eigen te makelI.

In :"Jieuwerslllisnu, l)C,inden zieh mi-
litairen, wier onaangepastheid resul-
teerde in l"('n overtfL,ding der militaire
nomwil. Dit in tegenstelling tot h.v. het
enkele maamlt'1l geleden opgdlCven
IIerstellings- l'll Odcnccntnlm te Aus-

terlitz, waar 7ieh militairelI lx'vonden,
wier onaangepastheid zieh via de "me-
dische kanalen" openbaarde. Een he-
hlllJ.,rrijkwrsehil tussen heide instituten:
het BOC had l'en sterk psychiatrische
aanpak. ~ieuw('rsluis (laarentegen had,
en Iwe[t nog, et'n zuiver militaire bena-
derillg der militairen.'

Deze zuivere militaire benadering wijkt
op ve,e! plaatsen af van die welke op
de l('gerIJ!aatsen wordt toegepast. Een-
maal tot (X'IIverblijf in het Depot voor
Discipline gestraft, wordt dit reeds snel
duidelijk.

'Bij hinnenkomst in het Depot wordt
de militair in de zogena.'\mde ohserva-
til',afdding geplaatst. In dezt' afdeling
krijgt hij de gelegenheid te accIimati-
SC'n'nen zich de ll{xligebepalingelI, gel-
dcmI voor de hlchtklasse, eigen te ma-
ken. Er volgen gesprekken tussen ge-
strafte milit..'\ir l'llerzijll" en comman-
dant van het Depot, de commandant van
de gestrafteneompagnie, arts of psychi-
ater, offk'Îcr van Sociale Dienst en
g('('Stelijk VerLorger anderzijds. llieraan
nemen genoemde funetionari"sen deel.
De dag na de vergadering wordt de ge-
strafte in de rerste klasse van de hlcht-
klasse geplaatst. In totaal is de tucht-
klasse in drie afdelingen onderver-
deeld: eerste kInsse, tweede klasse en
dl'rde k1'1sse.

De {'erste klasse is ondergebracht in
een cellenbarak. Xachtelijke Uf('n wor-
den in afzondering doorgebracht. De
dienst overdag ('n <le uren voor ont-
spannin~ geschieden in g('mL'CIlSchap
met de overige eersteklassers. Er is
constant toezicht van de dienstdoende
onderofficieren: beroeps, hoven de der-
tig, vedal Kon'avrijwilligers en lntlië-
gangers.

Belangrijkste faciliteiten der eerste
klasse zijn: Eenmaal in de veertien
da~en een brief schrijven, en het n'cht
op drie sigaretteIl per (Ing. Beperking
(x,hter Wt"er: inkomende ('1l uitgaande
post wordt gtX'l'nsuf("{'rd.I\a een maand
kan de gestrafte militair naar de twee-
de klas~ebevorderd worden.

Belangrijkste verschil md de ('erste
klasse ligt op lwt gebied der facilitei-
ten. 7.0 mag men iJl de tweede klasse
zes sigaretten per dag roken en een
maal per wtx,k ("('n brief schrijven. Post
eV('nwelblijft geet."I1sureerd.

Na w{x'r een maand volgt overgang
naar de d('rele klasse. Deze afdeling is
te beschouwen ab de oveq..,rangsfase
naar de normale to('Stand zoals de'.le hij
het olHlerd('d hestaat. Faciliteiten wor-
den aan7jenlijk uitgebreid. Zo is ('r o.a.
gl'(-'n eonstant to('z.icht meer. Verblijf is
niet langcr in celk'nbarak. De militair
verricht g('dur('ndc een gededte van de
dag in plaats van stril...-tmilitaire dien-
st('n, mf'(~r zelfstandige werkzaamhe-
den als hij voorbeeld tuinwerk. Ilij doet
dit zonder toezicht. Post wordt niet lan-
ger g('censurecrd. Vrij brieven schrijveIl •••••
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'"(, Onverdiend slechte naam

J. H. COUZl"

NIEUWERSLUIS: Ie weinig bekend (vervolg van pagina 5)

De naam Nieuwersluis heeft voor ve-
len - op zijn zachb1 uitgedrul..-t - een
onprettige klank, welke nog wonlt veT-
sterk.i: door dl' officiële naam: depot
voor discipline. Dihvijls denkt men daar-
bij aan ('cn militair Veenhuizen.
Nl: \inden vele opvattingen van bui.

tCIl1>1aanders O\'L'( de militaire salllcn~
IcYing hun oorsprong in het verleden,
hct.s;ccn ook in dit geval nog stet.-ds zijn
În\"lc}('ddoet gelden. lIet soldatcnheroep
heeft in Nederland nimmer in hoog aan-
zil~n gestaan, waartoe de \\"ijzc van 1c-
gen'onning ~L-durcnde de vorige eeuw
evenmin ook maar iets hedt bijgedra-
gen, dat (Iit aanzien kon verhogen.
De loting, gepaard aan het rempla-

çantclI~telsel en de nummcrverwisscling.

is mogelijk. Zondags mag hij de kazeme
voor een bepaalde tijd verlaten en een
maal in de maand krijgt hij vierentwintig
uur hewcging~Yrijheid ('11 kan hij het
ouderlijk huis gaan opzo('ken:

En Wll.tna de derde klasse, a.1.nhet
eind van de straf?
"~Ierkwaa«ligerwij.~ gaat de, gedu-

rende zijn verhlijf nid afgekeurde mili-
tair. t(,Olg naar zijn 0 u 0 e onderdf'f'1.
lIet zou beslist de V(x)rkeurverdienen

de militair naar een gunstig bekend
staand ondcrdeel over te plaatM'n. Een
onderdeel waarin hij zich aan de grO<'p
kan optrekke'n. Ef'n and('r helangrijk
voordeel hiervan is dat de militair !Hl
niet als L'('n duhieuze held wordt in~('-
haald:
Hoewel de lIe'gatieve resultat(,ll md

de terugplaatsing naar het oude ond('r-
dpel duiddijk lijken, houdt men no~ dik-
\\;jls :l<lnoude gewoonten vast. Doet dit
,vat kortzichtig ('n onve'cstandil.!;aan, dr.
Van Gils toont cr desondanks begrip
voor.

'De moeilijkheid is, dM ('r over Nie'u-
,v{'rsluis te weinig i>ek{'ndis. D.w.z. we-
tenschappelijk gezien, De hH'htklasse
I)('cft he-t hijna altijd zondpr w('tpn-
schappelijke stellIl mocten stellen. De'
tuchtklasse is een typisch ,'(x)rheeld van
een militair antwoord op het probleem
dpr onaangepastlwid. \V('inig, v('el te
wC'Înigis er ondcnocht. Van de in de
tll('orie beoogde heropvocding komt in de
praktijk nid zoveel terecht. Dat is ook
niet verwonderliik. H('t a priori aanne-
men ebt h('paalde mC'thoden zulIf'n }]er-
OllVot'{lt.~nis onzin. Dat zal eerst weten-
schappelijk onderzocht en bewezen moe-
ten worden:
En de strenge disdpline?
"Slechts aanvamdhaar als men het

effect ervan nagaat. }.fet andere woor-
den: in welke om.~talldighedf'n JH"dt de
.<;trcngediscipline resultaat?'
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had tot gevolg een lwp:t.ald niet v{"rht.,f.
Eend gehalte der milick'ns. De rempla-
çanten en nummerverwisse!aars boden
zich niet aan uit liefde voor de militai-
re dienst, maar wenlen aanl.!;e1oktdoor
het handgeld. dat daannede kon worden
verkregen. Geen wonder dat daamlldcr
vc.'Tschcidenen voorkwamen, die - zo-
dra dat handgeld was ,"ertccnl - naar
mkldelen zochten de militaire dienst
'H.'er te H.•rIatcn. Het enige middel was
zich z(xianig te misdragen, dat zij on-
('('nul - met "nxxI pa~poort' hedte
dat - uit de krijgsmadit wen:icn verwij-
dnd.
Daamaast w£'T<.lcner ook aangetrof-

fen, die zich niel: in alle opzichten aan
de '"OOrde militaire samenleving gel.

'Vat te denken van de onderofficieren
die de di~cipIine handhaven?
"Daar heb ik zeer veel waardering

voor. Zij staan door hun werk geestelijk
het dichtst bij de gestraftC'n. Zij zijn
zich daar zeer wel hewust van. Toch
zou ook hier wetenschappelijk onderzoek
gewenst zijn. De onderofficier is zeer
vaak de vaderfi~'l1Ur voor de militair.
~Iaar hoc predes ligt die VM"houding?
}.Iof't de onderofficier mc<-'1"psycholo-
gisch gcschoold worden? Het zijn tot nu
tne nog onheant\\'oorde vragf'n:

De bijdrage die dr. Van GiJs zelf lever-
de aan een mttr wetf'llSchappelijk be_
nadering is zijn «'{"(Is vermeld proef-
schrift, met als kern een ont\\lorpt'n
prognosetafel, aan de hand waarvan
vroegtijdig de ÛÎt"ll.••tplichtigen kunnen
worden geïdentificeerd, die zich niet zul-
len aanpassc-"ll.
Hoewel nahmrIijk sleellts een kIdn on-

derdC'CIhestrijkend, ~edt zijn 'Nieuwer-
sluis, C<-'Ilond('T7.{)(,knaar de nid-aan-
gepaste militair' ~en zeer helangrijke
verheldering t(,ll aanzien v;ln het vaak
zo gevreesde en vf'Q.•'11isde Depot voor
Discipline. Een instituut dat dr. Van
Gil••zelf niet als v('rw('rpelijk ziet.
'V(x)rwaarde is echter wel ('Cn (nog)

veel ruimere henadering vanuit de ge-
dragswetcllschappen Pil aansluiting met
de huidige moderne criminologische thco.
deL'>n.Gebeurt dit niet of in een te
lang"I".•1.~m tempo. dau drei,gl: Nieuwer-
sluis een g('Slotell (geïsolt.'{'rdt') ge-
meenschap te worden. En hoewel in dat
geval de kliu.L:slagenuit 181.5zeker niet
zullen opklinken, is het dan toch heter
om het Depot voor Discipline op te hef.
fen.'

DIeK ZAAL

1) ':NiclIwf'rslnis, een ondcrzoek naar de
ni(,t-aan~('pi1ste militair' is ,'en uitl::"i1vevan
J. A. noon en Zoon, Ilit~('ven. ~leppf'l.

d€'nde regel~ konden onderwerpen. Bei.
de catC.L:orieën,ve«lt'n H)()r hun over-
trL'dingt'n en misdragingen door hun
coll,manc1anten krijgstllchtelijk ge~traft.
\Vanneer de l"orrigt'rende invloetl van
die krijgstu('htdijke .••traffc-'n faalde,
waan1<x)r de straflijst steeds langer ('11

de opgelegde straffcll stet..•ds zwaarder
werden zonder dat enige H.'rhetering
intrad, werden zij geplaabt in de straf-
en tuehtklasse.
).Ien ging ervan uit, dat de OPVOetlt'll-

de kracht van een strengere tucht en N'1I

zwaardere dienst, hen wel tot hctere sol.
dah.'11zou maken. Gelet op het ~ehaite
der daarin geplaatsten, tenvijl psycho-~
!ogie wel pral..iiseh maar niet weten-
schappelijk werd toegepast en de psy_.•••.
chi,ltriC nog: onbckcnd was, bleven <1~
restoltaten '.er benet:len de verwachtin-
gen. Zo waren er verschillende militai.
ren, die hun gdlClc \"t'rdere diensttijd
in (lie straf- en tuchtklasse verbleven.

Onprettige reputatie

De invoering van de persoonlijk~
dic-nstplicht te~en de eeuw.•••;sse1ing ver-
hoogde het al~ellleen peil der in mili-
taire dif'nst komenden, maar uat p~y.
cllologisehe of psychiatrische factoren
van invloc<-lkonden zijn op een moeilij-
ke aanpassing :lau de militaire dienst
werd nog niet onderkcnd. De op,'oeden-
de kracht van strengere tncht en ZW:lar-
dcre dienst door plaatsing in de hlcht-
klasse werd nog als enig corrigerend mid.
del gezien en gehandhaafd. Tussen de hei-
de wereldoorlogen werd deze plaatsing
- ten gevolge van de zeer korte dienst-
tijd slechts svoradisch toegepast,
maar het is duidelijk dat <Ie onprettige
reputatie van het instituut is blijven_
\"(}ortleven.
Tijdens en na dp Tweede \Vereldoor- '"

log is Illen - int('mationaal - grote
aandacht gaan bcste<len aan het ver-
schijnsc1der niet-aangepaslen, \Vas mcn
er vroeger van uitgegaan dat ieder die
aan hcpa~lde fys;ekc eisen voldoct, ge-
sdlikt is voor het miJitaire handwerk,
tegenwoordig staat men op het stand-
punt, dat ook l)('paalde gee~tclijkc eigen-
sclwPIX'1liemand daarvoor onhmikbaar
kur:.ncn doen zijn, TllN:letnt schade '"all
het apparaat. Onaan.l!('pa~1enkunnen de
prestatie van rtn omlcrc3.celzcer onb'l.m.
stÎ!! heïnvloeden.
Zo worden n'{"(lsbij cle eerste keuring

,"erscheidpll('n op die gronden afgekeurd
of naar de psychiater venvczen. l\'if't1c-
min kan daarmede nid worden voorko-
men, dat zich gedurende de dicnsttijd
nog uiteenlolX'll<1evormen van onaange-
pa.~thcidaan de militaire dienst tot uiting
komen in vergrijpen tegen de militaire
tucht.

~ll is de commandant geen psyehia-
h'r, Z(xIat hij in oe meeste gevallell
nid zal kunnen vaststellen of ('cn over-
treding w)()rtkomt uit een psyehiatrisehe

(zie t:erder paf!,. 8)



'Ander' NIEUWERSLUIS nodig
Bij dl' ,l;cmiddclde ~cdcrIaJ1(hc dic.'mt-

plichtigc soldaat hl'cfl het wourd J:'\il'U-
wersluis ('('11 bar slechte klank en hij
hoopt er nooit terecht te komen. Uit de
vele en sterke nrhalcn heeft hij "isiol'-
nen ~ekrc~('n van meedogenloze tucht,
onophoudelijk streng toezicht, spijker-
harde kaderleden, pietluttige stiptheid in
een lilie sfeer, alles onder leiding van
een ijzcn'fctcrigc commandant. Kortom
een oord der verschrikking, ' ••..aar je be-
ter buiten kunt blîj,'cn.

\Vic Cf, zoals ik, alllhtshalvc wel eens
naar toe gaat en IJlct de eOlllman<1ant
en leden van zijn staf spreekt, krijgt

___('cn hed ander beeld gepresenteerd. Zij
'crtdlen 11, dat de gestrafte na aan-

••......t.."Vlllst ePIl g('~vr('k lweft md de I1t'pot-

l"'Omm;uHlant('ll de C()lllpa!-!niescomman.
dant, dat :lij wonlt ontvanj!€n door de
psychiater c'n een ambtenaar van de
Sociale Dit'nst, dat hij ('ontaet lH,('ft md
("('ng"('pstl':ijkverzorger en dat zijn dos-
sier zorgn-.1dig wordt heshldf'<,rd, "":Iar-
na zijn gc,'al in de wl'kdijkse stafn'r-
gadering wordt gt'!'11roh'n om na te
gaan hoc men hem met de middelen
van het depot, zuiH'r militain' Illülde-
len ous, WI'('r gt'sehikt kan mah'rl voor
de normalt' diemt hij een onderdeel.
Soms lukt dat, vaak Inkt dat niet. In
het laatste ge,'a1 vol~ dikwijls afh,tl-
ring, maar niet altijd en dan kan de
ellcnde wel eens opnieuw beginnen.
Vast startt, dat de ~taf van I\ieuwer-

sluis, maar dan altijrl hinllt'1l de heperk.
k militaire olH'atting, geheel tc goe.der
trouw is en werkelijk zijn hp!'>tdod de
'patiënt' weer geschikt k maken '"oor
de gewone dÎl'n~t.

Troosteloos
Als de bezoeker daarna t'('lIS even

rondkijkt, hlijkt dl' 'Vt'rkelijkheiJ weinig
opwekkend en de omge\"Îng hepaald
troosteloos, ~Ien kan cr imlenbad he-

kr buiten hlij\"(~n,alle gOl-'dcbedoelin-
gen van de leiding ten spijt.
De compagnie!'>eommandanten en hoe

ze \'erder mogen heten kijken er weer
anch'rs tegenaan. Hun nonnale taak is,
het aan hen tot'Vl:'rtrollwdeondenlt<"l tot
e('n vlot w{'rkende eenheid te maken
die goed wordt upgeleid, de spullen i~
orde hondt en \vaarin ('en goede geest
heerst,
\Viu naar hun lIlenin~ deze goede geest
'"l'r!'>toort,dl:' opleiding hinc1l:'rt of het
materieel lx'schadigt, Iwlioort in on.
zaehtl" aanrakinj.!; te komen met de
krijg...•tllcht. \"ie zich na herhaalde ....traf-
feu blijkt ongevoelig te touen voor mi-
litaire hleht {'n ortl(', zoals dat llt'ct, dns
lIid horen wil, IIlOct maar ,'oelen. En
zo wordt hij dan bij de korpscomman-
dant ,""(}{)rg('(lragen,-oor f'o.:il~uw{'rsltlis,
,'001' de tudl1'kla."'s(\minsteTls ,'oor drie
maanden, hoogstens voor zes maanden.
Dat is ('f'.n z("('r zwan' straf, te nwer
omdat IIH'IIdl' lijd {laar doorgebracht,
in hl'l algclll{,t'U 1Il0et nadienen. Jaar-
lijks wonlt deze straf aan Olll en dc hij
tweclllmderd Jllilitairell, o,'c'''''l'geIKI
c1ienstplichtigcll, opgelC'gd,l)
De kijk van de dienstplichtige, van de

leiding in ~il'lI\\'crsluis en ,'alJ de trOl'-
IwneOlHlnan(lant('n IO{lpthlijkhaar nogal
wat nih'en cn dat is zeer hegrijpelijk.
~[aar hiermee is het wl'zenlijke VTaag-
stuk nipt on1'l('("(I,laat staan opgelost.
Daaf(J1llis eCTlalgclIl('ne wctenschappe-
lijkt~henadering onontheerlijk en de po-
,gingeJl daartoe zijn z('er t..l1rijk,ilJ Ne-
ch'rland ('n ook internationaaL
Een V;ln dc m('e~t bekende puhlika-

ties over dit onderwerp is het proef-
schrift van dr. },[, TI, van GiJs, die op
.1 juli 1gn,) te Lt,iden promoveerde op
IJlt oll(lc",'erp: 'De militaire straf- {'n
hu:htklasse in het Dc'pot ,"oor Discipline
te ~Îl'IlWI'rSll1is'111t'tab ondertitel 'Een
analyse van dc invloed van milieufac-

tOrt'Uop de niet-aanpassing' ;lau de mi-
litaire dienst van de tllchtklassesoldaat'.
In dc'ze uitgehreide titel is lH:::twoord

'niet-aanpassing' duidelijk de blikvan-
ger en dr. Van Gils hegint daarml'c ook
zijn lll'sehouwillg'{'li. De eerste zin van
zijn pw(,fsellrift luidt: 'De overgang
van de burgermaatschappij naar de mi-
litaire S<U1H'nlevillg\"(doopt nÎet voor
alle rekmten 1'\'('11gemakkelijk en gaat
vaak gepaard met J.('e,'oc1cns"an onze.
kcrheid.' -

:\len moet zieh dus gewennen, aanpa.,,-
sen en dat betek(.tü, a1\\"('('rvolgens dr.
Van Gils, 'het zich schikken naar de
door de organisatie aan de militair ge-
"tc,lde eisen betreffende lwt uiterlijk ge-
drag C'n het lw""lIstzijn dat het gedrag
zo l){'hooI1te zijn:
Zo ziet het de legcrleiding, dat is dui-

delijk. Uiterlijk cn innerlijk aanpassen,
~11is het gelukkig zo, dat het oH'rgrote
d('(.1 (1cr c1il'lIstpliclltigen zich redelijk
aanpast, zij het niet altijd innerlijk, dan
toch wel uiterlijk, el1 z(mdn al te vecl
stmhhc'lingell in de vorm ',lIl ,vat klei-
IlC strafjes. waan'oor nit'mand hem
scheef aankijkt, de eindstreep haalt.
:\Iaar h{.laas lukt (lat a':lIl een deel

d('r opg('W('lwn jongelieden niet, Hun
aanpassing, zegt alwccr de Iw('(I"Van
Gils, wordt hl'1ellllHercldoor dl' militai-
re levenswijze, de militaire tucht, heim.
wee, verveling en de zware lichamelij-
ke eisen oln er maar {'cn paar te noc-
Ill('Jl,
Nu bm men natuurlijk spreken van

z,,,"akkelingen, luilakken, ellendeling{'n
en ga maar door. Dat gt'heurt ook.
~Iaar dat is l'en uiterst elementaire en
grove benadering, die hon'ndicn nid
praJ...1:ischis, \Vant dC'z(' niet-aang<"pas.
h'n H'rstor('n (lt. gcwr1cgang '",lil 7.aken,
l){'rnkkenen zieh zelf en anderen veel
narigheid en hlilnen de gC'meemehap
H'cl gdd kosten,

Keuring

Heeft men ze ('1'dan hij de militairc •••••...
kl'lJTing niet ",lOnen uithalen? Bij het •••••.
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.tegenwoordige keuringssystccm, waarbij
de psychiater, want op hem komt het
aan, iedere jongeman slechts ecn paar
minuten ziet. lijL.-t dat hijzonder moei-
lijk, al pikt hij cr nog heel wat ongc-
S<.-'hilden uit.

Ter wille V:lU de efficiency van de
hijgsmacht lijkt het voor de hand te
liggen, dit ded \,:\11 de keuring l,,'Tondi-
ger C'I1met.'r uitgebreid te doen zijn.
Een paradijs voor simulanten? Dat zal
wel meevallen. De medische weten-
schap is ver ge-noeggevorderd om de
('chte patiënt van de schijnbare te on-
(lerscheidcll.

lIet is Lochterduidelijk, dat het wer-
kelijke onvermogen zich aan te passen,
ecr~t tijdens de diem1: blijkt. Dat komt
uit, want jaarlijks worden per lichting
nog enige duizenden jongelui afgekeurd,
zij het niet altijd wegens aanpassings-
gebreken.

Dan blijft cr toch nog een rest Va!l
moeilijke en lastige gevallen over, die
hun commandanten veel ergernis, hun
kamemden veel stof tot gesprekken en
zich zc1f allerlei narigheid bezorgen. \Ve
kennen deze jongc1ui. Ze kOIl1{'tlher-
haaldelijk op het matje. krijgen stmf op
:.'traf, beloven eerlijk beterschap, wat
niet luJ...-t,lopen opnieuw tegen de lamp,
worden ('r halsturig en onhandelhaar te-
gen in en verdwijnen t<"11slotte naar
:\Iicuwcrslllis.

~1ilitair gezien is dit een eenvoudige
en begrijpelijke oplossing. maar sociaal-
pSYl'hologisch té cCll\'oudig naar mijn
smaak ('n misschil'n wel onpraktisch
ook. Ik wil hier gl'cn kwaad woord 7.eg-
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gen van de compagniescommandanten
die met deze mensen opgescheept zit-
tl'U: zij 7.ijllgl'('n psychologen of socio-
logen en zijn overstelpt met duizend
kleine zorgen. Hier moet de hoogste mi-
litaire leiding optreden en met name de
militair geneeskundige dienst, die deze
znken grondig moet uitzoeken en de
jongeman huiswaarts zenden als dat no-
dig is.

Zoal~ ik zei, is de wetenschap wel
zon~r gevordt..'TIl,dat mon zieh door si-
mulanten en slimmerds niet meer in de
luren laat leggen.

Een ander ded dC'r niet-aangepastf'n
znel-t het in e("11veelnlldig be;,.ockaan
de doher. Zulke patiënten zond men
dan dikwijls naar het Herstel- on Oefen-
ct.mtnlln in Austerlitz, dat men nu waar-
sehijnlijk gaat opheffen, ,vat ik hijzond('r
lx,treur.

Als men niet in de uiterste ps)"d1Olo-
gische tolerantie wil vervallen, waarbij
men kan stellen, dat vrijwel niemand
normaal is, moel worden toegegeven
dat cr altijd nop: Illonsen zijn, aan wie
in ('en nonnaai ondenleel niet voldoen-
de strakke zorg kan worden besteed, die

ah,ijking dan wel uit een andere OOT-

7.aak van onaangepast 7.ijn. Hij is er-
"(Xlr\'l'rantwoollielijk, dat zijn ondenled
een hepaald peil van goefendheid he-
reikt en behoudt, het materieel goed on-
derhoudt, kortom dat het 7.ijne"enhwle
taak 7.31kunnen vervullen.

Vt..'rgyijpcn,welke de Jl()(xlzakelijkeor-
de en re~cl in het onderdeel "ersto(('n
en bij herhaling op den duur de waarde
van zijn onderdeel zouden hmnen aan-
tasten, zal hij krijgshlchtclijk corrigeren,
waartoe hem et.."Jlscala ''<Inkrijgstuchte.
Iijb straffen ter hcschikl.."ingstaM.

\Vanneer hij in een enkel ge\'al meent,
dat 'Psychiatrische invloeden een rol
kunnen spelen, kan hij de onderdeelsarts
of districtspsychiater raadplegen. ~faar
in lwt owrgrote deel der gevallen zal
hij - wanneer opeenvolgende straffen
om.oldoende effeel sorteren - grijpen
nnar de strnf '''.In plantsing in de hlcht_
klasse, dus plaatsing in het depot voor
{1i.'>Ciplinete NieU"•.erslnis, \\'<Iarde mi.
litair ann een strengere hlCht en zwaar-
dere dienst wordt ondenvoI"f'Cn,Er zijn
nu eenmaal altijd mensen, die L"L'n:.traf.
fe leiding nodig hebben.

Drie categorieën
In Nieuwersluis kunnen drie catego-

rieën wordt'n onderscheiden. De militai-
re rechter kan voor ('('n misdrijf waar-
voor ten hoogste twee maanden gevan-
genis zou worden opgelewl tot militaire
detentie veroordelen, welke in Nieuwer-

toch best mee zouden hmnen en daar-
om een tijd lang aan een !>1rengerenICht
met behoorlijke 1llt."(lisellc"laarborgen
zouden mootcn worden onderworpen,

Ander NIeuwersluis
En dan in een ander Nieuwersluis,

"laar medici en psychologen cen mime-
re plaat~ moekn krijgen, Als ook zelfs
daar de aanpassing niet tot stand kan
worden gehraeht, is het pral..-tisch de
jongeman alsnog naar huis te zenden,
tenzij de oor;:aak van zijn k",ralen in de
dienst mocht liggen, maar dat is een
geheel andere 7.aak.

Een zeer klein aantal blijft dan no~
altijd over. ~Ien zou v(x)r hen de sfee.••••
de entourage en het regime van een
strafklasse of hoe men het ook wil noe-
men aanzienlijk kUnnl'lJ1v('rheleren, on-
der het handhaven 'lUl ecn strenge po-
sitieve tucht om 7.e weer geschikt te
maken voor een normale dienstvervlll-
ling-, tot voordeel van zich zelf en van
de krijg!>lnacht. \V, \VIERDA

1) In Nieuwerslilis bevindt zich een gro-
ter aantal personen, lllaar deze horen
tot andere catagorieën.

sluÎ:. wonlt ondergaan, Het "oordeel i.~
dat dan nog militaire diensten kunnen
worden verricht, maar lxwenal {lat de
veroordeelde een strafrechtelijk vonnis
blijft bespaard.

In zijn vonnis kan de militaire rechter
- 7.0hij daartoe aanleiding vindt - al~
bijkomende straf opleggen de pJaatsinl.;-..,.
in de !>trafklassevoor een hcpaalde tikT.

En ten slotte zijn er dan, die - we.
gem onge\"()eli~eid voor andere krijgs-
tuchtelijke straffen - in de tuchtklasse
worden geplaat~t, hdgecn l..-angesehil'-
den voor een periode van drie maan-
den tot maximum zes maand{,u.

Zoals reeds venneld is eerst tijdens
en na de Tweede \Vercldoorlog weten-
schappelijke aandacht hesteed aan het
v('TSC'hijnscl(lt.'r niet-aanpassing, Geluk.
Id~ is nu vorig jaar ook l'cn Nederland.
SC publikatie versehenl'n in de vorm van
een proefschrift van dr. ~r.H. van Gils.
In deze studie geeft hij enige aanheve_
lingen, welke - gegrond op de re.'mlta-
ten van zijn ondcrJ:ock - ycrhdt.'ringcn
kunnen inhouden voor de mcthodt.'n van
selectie en behandeling, alsmede van
waarde kunnen 7.ijn in de beoordelin~
'.om het al dau niel opleggen van de
straf ,'an plaatsing in de tuehtklassc,
maar IXlvl'mlien komt daarin tot uiting,
dat :-\ieuwersluis niet de slechte naam
Vl'fllioot, welke het nog hij verschcide-
nen heeft.

J. H. COUZY



Wim Gerlach wil naar Tokio

Tot de atlden die ccn goede kans
nwken om ons land straks op de Olym-
pische Spelen in Tokio tc mogen n'rtc-
I-tcnwoordigen, behoort de Groninger
amateurhokser 'Vim Gcrlach. Dat zou
dan de h't'(.'cde keer zijn dat hem deze
ecr te beurt vall, want ook in 1960 in
Home was Gcrlach al van dc partij. Hij
trof het loco echter bijzonder slecht
met de loting, die hem al in de eerste
runde plaatste tegenover de latere win-
naar van di' broll7.cn rnedaillt.., de Rus
Barranikow. Gerll.lch werd in l'cn goed
gevecht door de sterkere Hus op punten

.••i:crslagcn en w,as dnanncc Vllll verdere
~eclneming uitgeschakeld.

.., Dat hoeft de wilskrachtige Groningse
machinehankwerker evenwel niet ver-
hinderd om alvast lll.'lar zijn oog te
richten op Tokio 1964. Op dit doel heeft
hij zijn hele training gericht. Bij iedere
~toot tegon de 'pundlÏng bag', hij elke
linkse directe of rechtse hoek die hij
door de tlckking: van zijn sparring-part-
nors priemt, hamert het hem door het
hoofd: Tokio, Tokio, To1...;o...

~let zijn 28 jaren behoort \Vim Ger-
lach, die getrouwd is L"Il de vader is
van twee schattige dochtcrtjes en een
ste\ige zoon, al tot de 'oudgedienden'
onder onze amateurboksers. Hij is na-
tuurlijk nog allenninst een n."1:eraan,
maar in ringwutinc en w('(lstrijderva-
ring stt..."ekt hij toch wel met kop en
schouders IXlven het gros van onze bok-
sers uit.

De Groninger heeft -al zo'n 140 wed-
~irijden in zijn start hoekje staan. Daar-
van bokste hij verreweg het grootste

-..:led - ongeveer honderd - in het hui-
.,...enland. zodat men deze pittige lichtwcl-

tergL"wicht op het punt van lHiitenlandse
ringervaring niets ml'cr hoeft te vertel-
len.

Puntenbokser

\Vim Gerlach hokst al vanaf zijn der-
tiende jaar. Bij werd naar de bokssport
getrokken door zijn oudere broer Hicks,
die 'Zo'n tien tot vijftien jaar geleden
L'Cn geduchte 'puncher' in de Gronin-
ger ring was, Al ~1>oedig bleek C'Chter,
dat het boksen V<ln de jongste Gerlach
in niets te ycrgdijken was met dat van
zijn broer. \Vim Gerlach is helemaal
geen 'pllndll'r' van natllTc. Hij onhvik-
kelde zieh daarl'nteglm tot e<-"llzeer be-
kwame en stijlvolle puntenbokser met
een zC<"raccurate, klas..••ieke linkse ~ioot.

Het feit dat \Vim Gerlach slechts twee
keer in zijn loopbaan ecn k-gcnstander
door 'kll(x,k-out' overwon, levert het
duidelijke bewijs dat hij allerminst een
')...nock-outer' is. Dat zijn stüten niette-
min ~ievig kunnen doork-omen, blijkt uit
de talrijke malen dat hij l'('n tegenstan-
der tot opgave dwong,
Kort geleden nog zagen wij hem in

WIM GERLACII
•.. sti;lprÎis '

Parijs de Franse kampioen Jacques
Batticr volkomen 1l11lnv ~toten. C..crlach
dl'od dat '\Tijwcl uitsluitend met zijn
flitsend .'>nelle linkse, die onophoudelijk
als L'on rapier toc~tootte. Niet overdon-
derend hard, maar wel zuiver en md
zo'n rcgelmaat, dat de sterke Frans-
man op den duur niet meer wist hoc hij
het had.

lIet Franse publiek uÎtte onverholen
zijn hewondering voor het knappe vuist-
sehennen van de !\'cderlander en na af-
loop w('rel Gerlaeh door de jury de stijl-
prijs van de avond aangeboden. Het
was waaraehtig: niol: de eerste maal dat
dit Gerlach m'erhvam.

Voor \Vim Ccrlaeh is hel boksc-n een
spel V<ln snelheid en techniek. Van
'vechten' moet hij nids hebben. Vijftien
jaren wc(birijc.lhoksen hebben op hem
geen enkele schadelijke invloed gehad.
Zijn prettige gclaat vertoont niet het
minste spoortje van de tl:x:h wel zeer
vele en lang nid altijd gemakkelijke
wedstrijden die hij achter de mg heeft.
Daarn)or is de dekking van Gcrlach,

die nog nooit in zijn loopbaan 'knock-
Ollt' ging, te goed. En l'en gOL.Je dek-
king dient cveng<x-"(l tot de technische
wapenuitrusting van de bokser te beho-
ren als een goed geplaatste stoot.

Vulstschermen

Het is deze tot in de puntjes verzorg-
de techniek <lie (Ie basis vormt van het
vlIistschcnnen, zoals Lord Lonsdale dat
heeft bedoeld toen hij zijn gevleugelde
en door de tegenstanders van de boks-
sport nog wel eens in sarcastische zin
ge1wzig-de term 'The noble art of sclf-
defen.'>C' aan de wereld prijs gaf.

Wim Gerlaeh is in ieder geval een van
de 1l1l'cst trouwe volgelingen van de En-
gelse L.dclman. Bij le,'crt nu al vijftien
jaar lang hct bewijs dat lll't boksen echt
niet die versehrikkclijke sport behoeft
te zijn die velen ervan vinden.

Alleen hierom al zou men de ambi-
tieuze Groningl'r, die in Nederland nu al
zes jaar lang zonder onderbreking aan
de !'>11itsstaat in zijn gewichtsklasse, die
ons land op de Olympische Spolen, bij
de Europese k:unpit>en .••ehappen en in
vele intl"rianc.l""l"l:lstrij<!en vertegenwoor-
diwie, zijn ah";.li.mliging naar Tokio van
harte gunnen, Hij is een waardige re-
presentant voor ('cn tak van sport die
nog altijd aan "l'l,l kritiek onderJlCvig is.
liet zijn de mannen als \Vim Gerlach
die de boks.\110rt van elke blaam kun-
nen zuiveren.

Intussen doet \Vim GcrJach serieus en
vol overgave zijn best om die uitzen-
ding ll.;"lar Tokio te bewerkstelligen.
~Ict uitzondering van de zondag is hij
elke dag aan het trainen. Drie dagen in
de weck traint hij bij School Abelsma,
de verenibring waarvan hij sinds zijn der-
tiende jaar lid is. Twee dagen traint hij
sanl('n met de Groninger ~tudenten,
waar hij er vooral a..1.nwerkt om zijn
lichamelijke conditie zo hoog mogelijk
op te voeren. En Îl'(lere zaterdag reist
hij naar Amstenlam om de centrale
training van de groep geselecteerde bok-
Sl'rs te volgen.

Dan zijn de heide bondstrainers Luc
van Sinderen en \Villy Schagen ~peciaal
in de weer om de s100tkracht van Gcr-
lach op te voeren. Daartoe laten zij hem
met gewichten werken. En dan is cr
nog een punt dat de aandacht \Taagt:
Crl..r1achs rc<.'htse, die hij praktisch on-
gebmikt laat,

'Als het ons lukt om Gerlach ertoe te
krijgen, zijn rechtse even goed le gebmi-
ken als hij hel nu zijn linkse doet,' ver-
telden de beide trainers ons, toen wij
met de bok.<.11locgin Parijs vertoefden,
'zal hij stC"rker zijn lJan ooit tevoT<'n.
~Iet zijn internationale ervaring en een
beetje !,'unstige loting zal hij het dan in
Tokio eeu eind klJlUlCn brengen:

GER SCIlUUn~IA;-';
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Poëzie • een daad

Poëzie behoort tot de letterkunde. En de
letterkunde, sumen met de schilder-
kun~t. de bceldllOllu:kflllst, de tOOflk,mst.
de dramatische kunst, cuz. eli;::. zijn SlI-

men te brengen omler die grote IiOC-

mer kunst. KIllISt wuarvall /log niemand
afdoende heeft kUllueu zeggen tcat het
nu precies is, maar tC(lar(;llll celen, en
1;00ra1 diegeu(."n die zich ermee bezig-
houden, toch een milt of meer duide-
lijke coorstelling hebben.

Een maatschappelijk bestel te handha-
ven, zonoer daarin plaats te laten voor
de kunsten en hun actieve cn passieve
beoefenaars, is l'en fidie. \Ve behoeven,
om hiervan overtuigd te raken, slechts
acht te slaan op hetgeen de overheid
al niet doet tegenwoordig ter bevorde-
ring van de kunstl'n in ons land.
De geestelijke be\'lUstwording en de
geestelijke verrijking van ('Cnvolk is een
eerste vereiste voor een in alle oprichten
bloeiende samenleving, voor l'en hoge
beschaving. Daar waar in het verleden
de menselijke beschaving hoogtepunten
bereikte. was ook immer (,"Cllvoortrcf-
felijk functiOllerelH.lemaatschappijvorm
te vinden. En. het hoeft nauwelijks ge~
zegu. ecn goc><1functionerende maat-
schappij bevoordeelt niet slechts het ge-
heel; de enkeling: heeft er het ml."Cstc
profijt vau. De enkeling ontdekt dat hij
daarin leven kan, dat hij daarin al zijn
mogelijkheJen lot ontplooiing kan bren~
gen.
Steeds is cr die wissel\'.'erkillg:een goe-
de maatschappijvonu zal de geestelijke
verrijking bevorderen (scholen. schoU\•...-
hurgl.'11,concertzalen, musea, radio, te-
levbic. enz.); en omgekeerd: hoc meer
de mens zich bewust wordt van zich
zelf en van zijn plaats in de'Lcwereld.
hoc meer hij notie krijgt van hetgeen hem
in wC'..-:enbeweegt, des te geordender
zal de maatschappij wordcn w.Ulrin hij
zich thuis voelt.

En daarom kunnen wij er niet langs-
heen. Daarom is het zaak voor CII taak
van l"Cnieder die deel uitmaakt vall de
samenleving, dat hij zich wLint op zijn
melIszijn, dat hij k"Crtluisteren met een
gevoeliger oor dan dat wat hij de straat-
geluidell lC(.'IIt,l'n Icert kijh'n met een
nauwlettender oog dan waannec hij de
krant lec.-;t;dat hij dat geheel aan mo-
gelijkheden waarmee hij als mens ont-
vangen kan, waarmee hij kennis Hemen
kan, waannee hij zich afvragen kan en
waannee hij wegschenken kali, dat hij
al die faculteiten - waarover hij be-
schikt, maar die verwaarloosd heeft ten
gerieve van het 'voor de hand liggende
brood' - dat hij die weer afstemt op
een golflengte waarvan hij het bestaan
nauwelijks meer venn(X'(lt.

l'\a deze inleiding, langs deze omweg,
komen wc terug bij de poëzie, de dicht-
kunst. die ons zo tegenstaat. die wij
sentimenteel geleuter vinden. maar die
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in \\'f".lenvolstrekt onsentimenteel, juist
volkomenopreeht en waarachtig is.
Als de dichter voor zich (misschien

later ook voor 11. dat moet blijken) vorm
proheert te gevcn in taal aan wat hem
wezenlijk beroert (en zulk ('en heroe-
ring geschiedt daar waar zijn menszijn
zijn grenzen ervaart), dan knnt u daar
overl11't"11lezen en het afdoen met 'sen-
timenteel geleuter', ,.\Iaar dan kunt ti

ook proheren dat te beluisteren (met
een gevoeliger oor (lan voor dc straat-
geluiden), dat te lezen (met een nauw-
lettender oog:dan voor de krant), 'Vant
dan staat daar voor 11, gedrukt of ge-

Poëzie is

hel onmogelijke

mogelijk maken

s<.-.hrevcn,iel•• dat even menselijk is als
('~~nhanddruk of de blik waarm("Cmen
tI aankijkt, eVl-'Ilmemelijk als een be-
schroomde uibpraak onder vier OgL'Il.
als een kreet in uiterste eenzaamheid.
In een gl.'(lichtpoogt een dieht('r ge-

st...dte te geven aan datgene wat hem
beroert. Als u er dan moeite mee heeft
daarvan kenni." te nemen, dan. inder-
daad, kan dat aan de dichter liggen;
maar nid minder ook aan u,
Wat de dichter wil in het gedicht, b

een schier onmogelijke opgaaf; taal te
vinden voor kts dat niet of nauwelijks
te zeggen is. voor iets dat bij zieh maar
namvelijks bewust is, voor iets dat hem
no~ nid duidelijk voor ogen staat. Hij
ziet het nog !liet, hij kan er zich nog
geL'n voorstelling van maken. },Iaar hij
ervaart het, hij wordt het gewaar, hij
voelt het. En het vraagt hem taal te
wordeu. Het is nid te zeggen - t'n toch
moet het gezcgd worden. Het moet. voor
de dichter zelf; het is levcm;I'K'lang.(Be-
n'ikt het later de lezer. dan kan blijken
dat het ook voor de lezer moest.)
Een goed gedicht verheldert eerst voor

de dichter, maar later ook voor de le-
zer. wat hij niet wist, wat hij hoogstens
vermoedd('. waar hij slechts een vage
notie van had. Het is niet te zcgg<..'11,
niet in ói'n woord te zeggen; er is (nog)

geen taal voor, geen natl.m. 11<'\1I.rde
diehter zoekt cr taal voor, zoekt naar
namen.
Vergelijkend gaat hij te werk. liet is

niet helemaal tlit. schrijft hij; het is
niet helemaal dat. liet is £lIsdît. het is
áls dat. En daarom is een gedicht nooit
meer dan een beeld ,"oor hetgeen de
dichter zou willen zeggen. Daarom ook
kan het gebeuren. dat wat de dichter
niet kan zeggen. ons toch bereil-t.
Het gedicht dat ons ontroert, is het

gedicht dat ons onthult wat er eigenlijk
niet staat, wat cr achter het ge.dicht. lwt
beeld, de namen. verborgen gaat. En
dat is vrijwel nooit iets dat zich uitslui
teml tot de problematk,k van de die __
ter beperkt. lIet is dat wat de mens in~
de dichter en de mc'11Sin ons beiden
aangaat; het is dat wat wij aan w(,'Zen-
lijk menselijks gemeen hebben.

Als de dichter Gerrit Achterberg in zijn
Stee,died de aanwezigheid (die hij cr-
vaartl) van zijn gestorven geliefde ge-
stalte wil geven in hUll. opdat dc aan-
wczigheid a.h,w. zichtbaar. tastbaar
wordt. dan schrijft hij. en het klinkt be-
zwerend:

\Voorden (lchterstcr;oren
Zijll luwr u onderweg:
om ze geu;oon te horen
zijn uwe oren teeg.

Zinnen l}innenstelmitctl,
tel/nt uw verst(md is heen.
Lied 0111 op u te stllitefl:
steen tegen steen.

De dichter schrijft zijn 'lied' opdat dit
zal 'stuiten' op de gestorvene. als 'steen
tegen steen'. Beide. het lied en de g~
storvenc, wordL'n vcr gel e ken me•..•
een st("('n,lIet be e 1 d voor heide is een
steen. En zo tracht de diehtcr de mo-
gelijkheid te hL'Zweren dat uit dit tegen-
clkaar-sb,m een vonk zal springen, Dé
vonk, die nodig is voor het wonder.
I1L"CIduidelijk is dit g{'(licht geen me-

dedeling aan ons; het is niet voor ons
geschrevell. En 1<)("h ontroert ons dit hij-
na bereikte ideaal. omdat het ook ons
ideaal zou kunnen zijn.
Dit kleine g-edieht is ('Cn \'oorbecld

van het uiterste dat ("{'umelis van de
taal kan vragen: dat de taal metter-
daad materie wordt. dat 'st<'('n' g{'('l1
uaam meer hlijft voor 'lied' en 'ge-
storvene'. maar dat beide ook werkelijk
st e c n worden. 'Vant alleen dan ('n
daamit \\lordt in dit gedicht voor de
dichter het onmogelijke mo~elijk.
Lang niet ieder gedicht dat ti onder

ogen komt, kent zulk een geladenheid,
maar het zegt klaar wat de dichter in
laatste imtanti(' met zijn poih~ie herei-
ken wil, nl. 1e veil. Absoluut leven, dat
duur..-:aamh, waaraan de dood onder.
gesehikt is gemaakt. \Vant een ieder zal
begrijpen, dat als het de dichter gelukt
het gestorven zijn van zijn geliefde op te



heffen, de dood door hem is ovt'rwon-
nen, en het leven lx."Vestigdis, voorgoed.

In wezen beogen alle dichters ditzelfde:
ht."t orunogelijke mogelijk maken, door
middel van de taal, hun poëzie. ~Iaar
de dwingendheid waann('e zij dit onder~
nemen,. hun a::mspraak op de taal kan
aanzienlijk vCnlchillen. L..'1tt"'Tlwe als
tweede voorbeeld CL"'Tlgedicht van Rcm-
co Campert nader oc"ZÎen.Hij noemt ht,t:
PoëzÎe i<; een daad, , ,

Poëzie is een daad
t.:an bet.:estiging. Ik bevestig

"";;'.1otik leef, dllt ik niet alleen leef.

~oëzie is eon toekomst, denken
aan t.:olgende week, llan een ander lllnd,
(um ;0/1 als ;e oud bent.

Poëzie is m;;n adem, beweegt
mi;n voeten, aarzelend wms,
ot:er de (larde die dnarom vraagt.

Voltaire had J1okke'l, maar
gerUIs zichzelf door o,a. te drinken
120 liter limolllUle: dnt i<; poëzie.

Of 'neem de lmmding, Stukgeslngen
op de rotsen is zij niet tcerkelijk

t:erslagen
maar herneemt zich cn is dllmin poëzie.

Elk woord dat wordt geschreven
is een aansla~ op de ouderdom.
Tenslotte wint de dood, ;azeker,

mam de dood is slechts de stilte in de
zaal

nadat het watste woord geklollke'l hee/t.
De dood is een ontroerrng.-Jit ge.dk.ht spreekt V(Xlrzkh zelf. Ht,t

.• is duidelijk, dat de dichter minder abso-
lutistisch is dan Achterbt'rg. Hij geeft
het toe: 'Tenslotte wint de dood', Hij
heeft daar in zekere zin vrL"{lemee, als
hij, de dichter, de mens, het laatste
woord maar heeft. \Vant wat is de dood
dan meer dan een naklinken ervan? Een
ontroering? Zo H'kent Campert af md
de dood: ó6k door middel van zijn poëzie.
:\Iaar hij eist van haar niet het oml1oge-
lijke.

Twee ge<liehten van twee dichters. Het
verschil hlssell heiden? \Vaar Campcrt
Ilt't 1 a a t s t e w(xlrd voor zich opeL"t,
eist Achterllt'rg het eer s te, hl;t hoge,
het levengevende. Ih,t is aan iedere le-
zer afzonderlijk voor zich zelf uit te ma-
ken welk gedicht hem in zijn diepste
wt•...lell het meest aanspret'kt. Niet welk
gedicht hij het best begrijpt, maar wat
voor hl-'lll het meest ware antwoord is:
Camperts bevestiging van het leven, of
Achterhcrgs ontkenning van de dcxxl.

J. v. N.

. , . st{'cn tegen steen .. ,
(foto: Leollord Freed).
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David en lisa

Het onderwerp roept heel wil/ere ge-
dachten op dan de vormgeving van
Frauk Perry'... film doet vermoeden:
•David mul Usa' ~ç een subtiele, hijlUI
tere film, gesitueerd in ... een internaat
voor geesteliik gestoorde jm~ge1"Cn. Met
we;'lig gevoel voor goede sm(/ak en cell
sterke voorliefde voor actie zou een an-
dere regisseur tegen deze achtergrond
een tweede' Les ITrichellrs' hebben kun-
ncn maken. Perry heeft dat nfét ge-
dtUJn. lIet is ee't van de verdiensten
Vlm zijn film - een van de minste ech-
ter.
\Vant 'David en Usa' is meer. In een

ons aanvankelijk vreemde wereld ont-
wikkelt zkh een typisch menselijk pro-
bll'em. Beide hoofdp£'rsonen lijden aan
een COl.."tigcvorm van (.'onL.'letstoornis.
Ze verschuilen zich in hun eigen (veilig
gewaande) fantasiewereld en sluiten zich
af voor de anderen.
David (Keir Dullea) komt als nieuwe

leerling-patiënt op het internaat. Hij
heeft l'en sterke doodsan~t, die zich
manifesteert in zijn interesse in maUlC-
matica en machines in het algemeen en
in klokken in het hijzonder. IIij wil de
tij (1 stilzdten. Bovendien he.dt hij een
aversie van fysiek cont.'lct - zo sterk,
(L1.thij vreest dat k'(ler die hem aan.
raakt hem zal doden.
Usa (Janet ~Iargolin) is ids Jonger

dan David. Ze k'eft in een drooJll\\-'e-
reld wa.•lrin ze 7Jch gedraagt als L'en
vier- of vijfjarig kind en ze spreekt in
kleine rijmpjes, Haar alter ego is '~Iu.
tier. Als ze '''huid' is, gooraagt ze
zich niet kinderlijk, maar weigert dan
tc spreken en schrijft haar mededelin-
gl'll en vragen op ~rote vellen papier.
David zondert zich - in zijn angst om

aangeraakt tc worde'll - eerst af van
dl.' andere patiënten. Zijn pcrste {.'(}ntaet
is Lisa, Hij ziet haar met vertedering
als ('Cn kind: zij \'ormt geen hedreiwng
voor zijn schijnwereld, voor zijn angsten
l'n interessen, want ze zal er niet naar
vragen,
Lisa op haar heurt vindt in David

begrip: hij antwoordt haar in dezelfde
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soort rijmpjes. Langzaam groeien ze
naar elkaar toe.
De din"deur va.n hel interna.'lt (Ho-

ward da Silva) proheert çontad md
David te krijgen, maar m('rkt dat hij al-
IL'1"nmet D,l\.id kan praten over het
ziel...iehecld van de andere patiënten.
Owr zic:h zelf wil David - gedesillu-
sioneerd in andere psychiaters - niet
mei hem praten. ),taar na verloop van
tijd ontstaat ook tussen David en de di-
recteur contact. Dat alles wordt abrupt
afgehrokt'n als Davids moeder (in een
ijdele struisvogelpolitiek) haar zoon van
het internaat weghaalt, omdat Zl' 7.k1f
tijdcn.s t'l'n he'l.oekdag minder pll'zicrigc
ervaringen OpdCL,(1.
David verlangt echter terug naar de

contacten die hij op het internaat op-
bouwde en vlucht. Hij mag blijven en
de relatie tussen hem en Lisa wordt
hervat. ),taar ook daarin komt een plot-
selinge breuk: na enkele ruwe woorden
'/an David vlucht Usa radeloos de stad
ill.

Ze zockt hescherming bij een stand-
heeld ('),focder en kind') dat ze op een
excursie heeft gezien en dat bij haM
de idee van geborgenheid wakker heeft
geroepen. liet museum is echter geslo-
ten en David l"l1de directeur vinden Li_
sa uiteindelijk uitgeput op de trappen
van hpt museum. Daar blijkt de hand
tusscn David en Lisa inmiddels sterk ge-
noeg te zijn gl-"worden,Beiden hebben
een schok gekregen door de laal"tc ge-
heurtenissen: Usa antwoordt David,
maar nÎl't mecr in rijm en David strekt
zijn hand uit en ze!,rt - ondanks zijn
angst tegen Lisa: 'l':eem mijn
hand .. .'

Schijnbaar een vaag, ongeloofwaardig,
absurd en misschien zelfs zwak verha.'lI.
~Iaar het lWf\lcrte11('nvan een film als
'David en Usa' is dan ook bepaald
geen pretje: de film is zo uitgebalan-
cL'l"rd, genuanc('('rd en geloofwaardig
opgeholl\vd, dat we geen moment de
iutlruk heblwn tew'n iets onnatuurlijks
aan te kijken.
Het intcmaat is ons na de eerste paar

minuten dan ook niet vreemd mt'Cr.
Eerder zijn de 'anderen' bÜlten het in-
tcmaat vreem(1. 'Vant Pcrry bOll\",t in
d("ze film (-"('11 eigen sfe('r, een eigen
gdoofwaardige maatsehappij met hed
eigen verhouding('11 op. En merkwaar-
dig: in die nÏt'l1\\'(', andere m"l.atsehap-
pij geld('u pn>des dlozdfde regels, pro-
blemen ("Tlwaarhed('11als in die 'nnde.
re' maatsehappij. Het hlijft l'Cn zoeken
naar ("ontact, ('en vrees voor de and('r,
voor dl' ontmoeting mt-'! de medem('ns.
Epn vrees die langzaam en met veel
hulp wordt overwonnen. En soms niét
wordt oV('rwonnen.
'David en Usa' is het verhaal van

twee jongeren die het wél gehaald heb-
hen. ~Iaar hoevelen În en buiten een der-
gelijk intema.at halcn het nooit. Ook
David en Usa zouden ('r nooit gekomen
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7jjn, 7.onder hulp van elkaar en van
derden.
Frank Perry had hd zich makkelijk

kunnen maken: hij had een cynische
visie kunnen geven op degenen die het
nooit hall'll. Hij heeft er e(..hlcr t\Ve"'-
uitgepikt die ondanks alle moeilijkhL.
den (of misschien wel dank zij die.
moeilijkheden) het eontaçt met zich
zelf, met de ml'(ll'l11enS (on ml't d(~
ma.atsçhappij hervonden hebhen. lid
hlijft een inddentl'(.1 geval maar
daarom niet minder waardevol.
lIoe ongeloofwaardig dit alles op Pil-

pier ook moge schijnen, de film maakt
het alkmaal waar. En voor degellt'n dil"
clan nóg twijfelen, zij w'rmeld dat dl.-"Ze
film is ge!"beenl op ('en praktijkgeval
van dr. Theodore lsaal' RlIhin. Franks
vrouw, Elea,nor Perry, hewerJ..ie het
tot scen.ario en haar man regisseerde
daarnaar zijn (ecrste) spe'clfilm.
Hd is (,,('H meesterlijk debuut, waar-

in Perry bovendien - maar gelukkig
vrijwel onmf"rkbaar - toont dat hij het
filmmat('riaal in zijn vingers hL'(,ft: de
opl.-'Cnvolgingvan de scènes, de camera-
standpunten en vooral de acleursregit:
is verbluffend knap voor een ('ersteling.
Jammer genoeg zal de film in ons

land vrijwel' aJl('(>nin Je kleinere bios-
copen, r'.0 zgn. cinl~ma's d'm, gaan
draaien. Het is een film voor een !,rroot
publirk - maar het grote publiek is er
nog nid rijp v{)or,\Vie wl'l ... ? II. J. ~1.
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