


Mis(ver)stand

Er blijkt in de militaire samenleving nog te weuug bekendheid met de
humanistische geestelijke verzorging. Op zichzelf is dat niet verwonderlijk,
omdat deze verzorging nog geen volle twee jaar in de strijdkrachten aanwezig
is. Soms geeft dat aanleiding tot min of meer komische misverstanden. Ik zelf
heb het meegemaakt dat een officier aan cen opkomende jongeman vroeg of
hij naar de aalmoezenier of dominee wilde. De jongeman antwoordde ont~
kennend cn deelde mee dat hij ongodsdienstig was. Toen \'olgde de vraag of
hij dan naar de humanistische raadsman wilde waarop de jongeman wat ge.
irriteerd antwoordde dat hij aan geen enkele godsdienstige richting wilde
meedoen.

Het was dus duidelijk dat deze militair in het misverstand leefde dat het
humanisme ook een soort godsdienstige richting is. Jammer genoeg nam de
betrokken officier niet de moeite om het misverstand op te helderen. Toen
ik hem daarnaar, later, vroeg, zei hij dat hij toch moeilijk propaganda voor
het humanisme kon maken. Een m.i. eigenaardige opvatting. Het was voor
de betrokken jongeman en voor de strijdkrachten een winst geweest als de
betrokkene door een juiste informatie op de plaats terecht was gekomen waar
hij geestelijk thuis hoorde.

\Vat er nu gebeurd is? 0, dat is erg eenvoudig. Omdat hij geen keus kon
maken is deze uitgesproken ongodsdienstige jongeman tenslotte met z..'lehte
hand naar de dominee gediriget"fd! Zo docn we dat nog steeds in de Neder~
landse strijdkrachten!

Het zou goed zijn als aan dit verschijnsel eens aandacht werd besteed, in
het onderling contact tussen de verschillende richtingen van geestelijke Vl-"f~
zorging.

Ik sprak toevallig dezer dagen met een man die een zeer belangrijke plaats
inneemt in de protestantse gt"'Cstelijke verzorging voor militairen. Hij zei mij
dat er z.i. geen belemmerende bepalingen :t..()uden moelen bestaan voor de
verschillcllde richtingen in de geestelijke vcrzorging, de hvalitcit zelve van
de verzorging zou moeten bepalen tot \vie de militairclI zich zouden wcnden.
Dat ?.ou wel eens een goede grondslag kunnen zijn voor het gesprek over

mis(ver)stamlen zoals ik boven signaleerde.

Ik vraag me af of het tot zo'n gesprek zal komen!

Een andere uiting van de onbekendheid met de humanistische geestelijke
verzorging is de vraag die ons nogal eens \vorclt gesteld: 'Jullie humanisten
;djn nul wel doorgedrongen tot de strijdkrachten, maar wat doell jullie nu
eigenlijk aan geestelijke verzorging elders, in andere overhe:dsinstituten en
ook in de normale, vrije burger-samenleving?'

Een goede vraag, want het zou vreemd zijn als humanisten ;óeh zouden
willen beperken tot de geestelijke verzorging van militairen. Reeds lang voor
onze intrede in de strijdkrachten was ~"1' e('n uitgebreid net van humanistische
verzorging in de burger.maatsehappij opgehouwd. \Ve hebben enkele hoofden
van dienst van het Humanistisch Verbond gevraagd daar in dit nummer van
Ego iets over te vertellen. ~Ien vindt dus hun bijdragen elders in dit Hummer
en ik hoop dat daarmede weer een vraag is beantwoord. HED.
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Militlliren ontvangen het blad op

aanvraag zonder betaling.

RriUllçOlI. gckllli~terd tegen de lJCf-

I!en I:UlI de Frallse Alpen staat
o'nmanl l'cr ;(/(Ir iJl {'e'l ongckem1c
iJd(lIIg~tdliJ;g. Dat is, tvll7l71eer het
wih1t, circus rail Tour dc Frflnce
- iJOIlS Jacques Goddt'l i'l liet
kleurrijke (!or"je lJinncnl:alt. Ook
dit j(wr lw1>lJf'n illwoncr en touris/
("{Hl BriaflC(J11dc f('rlIwrs weer rcr-
model zien iJi,melikomen. De ~\l.
l!enn'u:;ell Col du GalilJier en Col
du l.autard werdelI l>Ioei:;ollm lIC-
k/ommen. Deze oude lJacls die dit
rustl:e,storemlc feest :;OI;ecl mogelijk
wil ontlopen, IIl('lIgt zich niet ill

'Ict commerciële l'oursl'ektakel.



Geo Slaad. 'Humor is creatief'

'~tcni~ beatmusicus suggereert spon-
taniteit door opzettelijke slordiglleid.
Dat is onhehhelijk. De Beatles docn dat
niet. Zij werken muzikaal doordacht.
spreken behoorlijk en zien er verzorgd
uit. Een extreem voorbeeld van onheh-
belijkheid: The Holling StOlWS. HUil

muziek is hanaaL hun voorkomen flod-
derig. liet vervuildt~ van d(~ ware Ilt'at-
nik wordt verheven tot een stijl.'

Dat zegt Gen Staad (46); geboren in
Zwitserland, getogen in ;'\ederlaml. Ach-
tereenvolgens \\'crkzaam: als ecollomisch
doctorandus in een warenhuis, op de
redactie van l'en cm:yc!opedie en in de
reclame.

_ 'De redame dwingt je om met een
eperkte vocabulaire zo veel mogelijk te

"""",crciken: Thans noemt Geo Staad zich
schrijver. En dat mag. Hij schiep caba-
retteksten, heeft twee - zelf gezongen -
plaatjes op zijn naam staan, analyseerde
humor cn caharet in het hijvocgsl'l van
het Algemeen Handelsblad en liet kort
geleden een \••..it beertje het licht zien:
'Zeden en ollzeden', Hierin treft u 'vrij
luchtig: de \••..eerschijn van het leven
algemeen' aan. De auteur heeft in dit
hoekje ontElbare, smllmierc reisnotities
in leeshare vorm ~egotell .. Eel~ tw;ede
pocket verscheen emd apnl. Titel: Des
vondelings wraa~'. Inhoud: uiteenlopen-
de verhalen ('n kntlCk('Il.

\Vat ••..erstaat hij onder hUlIlor? ï Itl-
mor is het samenbrengen - in een
heeld, situatie, klanken - vall elementen
waartussen ('('11 zekere tegellstrijdigheid
ontstaat. Daarbij wordt een spanning;
opgewekt die zich (in dit geval) ontlaadt
in hehen. AI;<;een ZlIigelillg uit II(.'t,r,~all~
wor~lt geg?01d gaa.n de elementen klll(.1
en moord hand lil hand, maar het IS

niet Olll te lachen. ),Iaar als roofridders
of wrede Chinezen het kiml naar buikn
werpen. dan is de hilariteit niet \'an de
lucht. Zij hebhen dan ook een :mder
~ev()clssysteeln. Een IU.'leboel fach)n'll
hepalen het lach verwekkende van twee
elementen. Ook de stemming spreekt
ectl \\'oonlje mee. Ilierdoor kun je deze
eomiJinatic als grappig ervaren. Een
seniel detail kan ontlading teweeg bren-
gen. ~Ieestal vcrkeert de waarnemer in
cell almormale tocstall<l.

Dartel tempo
Voorbeeld: 1n een kamer zatell de

nallestaamlell. Daarnaast speelde ienland
een wals van Strauss. Dit horende ging
men nll in dartel tempo (aangepast aan
hel \\'alsritme) droevig praten. Ziehier
de met elkaar in confIkt zijnde elemen-
ten: De cruel joke - opvolger van de
sexucle grap - heeft altijd iets zenuw-
achtigs, De spanning die zich ontlaadt
bestaat uit gefrustreerde wreedheid die
je normaal niet bel100rt te uiten. ~Iaar
die wrt'edheicl is ('rg blij 01ll eens Il;UII"
boven te mogen komen. omdat het maar
een grapje is. De sextiele grappen wor-
den steL"'tlsgemener en perverser. Vroe-
gcr kon men lachen om een bloot hecn.

Daar lacht nu geen hond meer om.
Als je nu grappen uit de hezetting-

stijd leest doen ze nauw aan. Toen
kreeg ie opgekropte afkeer even ontla-
ding. Daarom wan'n de grappen toen
h'uk. Aan de hand van gedateenle grap.
peil zou je de volksaanl kunnen analyse-
ren. Grappen worden altijd gedeiJiteenl
in ('en entourage. Abstraheer je die, dan
hou je ('elI skelet over en is het skelet
niet sterk genoeg. dan blijkt Je grap
zeer 'dUB' te zijn. Daarmee is overigens
niets ten nadele van de grap gezegd.
\Vant universele of beter veelzijdige hu-
mor hanteert juist alle elementen. Of dat
IHl COll('rete ondl'rdell'Tl van de grap op
zich. dan \vel, of bet alle omringende
factoren zijn die de grapjas in zijn
techniek hetrekt.'

Tot besluit citeer ik Gcn Staad uit bet
Algemeen Handelsblad (supplement: 18
deeember).

.Laat ons het cr ovcr ecns zijn dat
h"mor crcatief is. 'Fe zi;1I allemaal, IJe-
.••dwafd of niet, voorzien Vl/1l resse'IU-
mcnten, opkroppillgen, spatUlillgen, tcat
II maar wilt; en die lcadlten op ofltlll-
dillj..{.Dmkt men (lil de knop, dali komt
die olltlll(lillg ill de vorm Hili geitlch.

De knoppeIl zi;n duidelijk aan~egeven.'
er stCUltLuw; Ol', of Pil, of JCIIICremer,
of Poe" of Boer Koekoek of iets lmders.
Ee,~ voorbeeld ltit de lJrakti;k.' 'Vim Kan
vertelde Cl'ns dat de tcereldl,er;olking in
het jaar 2(J()(J cerdubbelcl zou ziin. lIij
betrel/rde dit. 'Tu.:ee de Gaulles - ik
moet er niet aan denken: Gelach. De
geciteerde grap heeft gee,~ fcezclllijke
inhoud. lIet gelach tWS kallt en klaar
aanwezig. Hij had ook kunnen zeggen
'Vondelingi,.' of 'Jaljllessen Gans', met
hetz-elfde succes. lil de chemie kent men
zogenllamde katalysatoren, die ecn proces
tClceegbrl'llgen z011(1erer zelf aan deel te
Ill'mCII. Laaf ik expliciet verklaren, dllt de
'liet-creatieve lachveru::ekkillg gec1lSzins
per definitie mindencllllrdig is. Be1lQlve
de kllOpteclllliek is cr ook die 1,;on de
'lCrlwlillg, die 'liet appelleert all/l agrcs.
sicr:c of kwestbare gevoelens. lIerll!Jling,
kundig tocgepllst, is eeen onweerstaml-
haar als kietelen en komt dallr trouwens
sterk Ulee vr:creen:

'AlgcnH'en h('('rst de mening, dat de
is: (Die mening is hierboven weerlegd,
recl.) Opzettelijke grappigheid heet dan
humor.' Einde citaat.

:-':ICO I!AASBROEK
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De boodschap van Abbey Lincoln en Max Roach

De ontwikkeling vun de jazz valt niet
los te denken vun de onderdrukking die
de negers in de VS eeuwenlang hebben
moeten ondergaan; eerst als volstrekt
rechteloze slaven, sinds het ('iml van
de Amerikaanse hurgeroorlog als gena-
deloos gediscrimincenlc 'vrije hurgers'.
De jazz was (~enprodukt van die onder-
drukking, maar oorspronkelijk nauwelijks
een uitgesproken reactie daarop_ De
muziek vormde een afspit'geling vall dl~
omstulHligheden waarin dl' musici l('c[-
den en de rassendiscriminatie was daar-
in eell belangrijke factor, lllaar de jazz-
musici kwamen er vroeger nooit toe om
via hun muziek bewust te protesteren
tegen het onrecht dat de Amerikaanse
neg('rs werd aangedaan.
:\'a de 1\\'l'cclc \V('reldoorlog kwam

<laar verandering in. De bebop bracht niet
alleen muzikale vernieuwingen met zich
mee, ook de houding van de boppers
'\vas een andere dan die van hun oudere
collega's. De modernisten warelI zich
ervan hewust dat hun muziek ml"Crwas
dan gebruiksmllziek voor dansers of
converseerders. Bovendien ging de mas-
sa van de negers de rassellongelijkheid
lanwamerhand niet meer zien als een
onveranderlijke, natuurlijke situatie waar
iedereen zich zo goed mogelijk doorheen
moest trachten te slaan, maar als een
door (blanke) mensen in stand gehouden
misstand, die met vereende krachten
bestreden kon worden,

Tegen het eÎlHI van de jaren vijftig.
toen massale acties (boycots, sit-ins,
Frecdom-riders enz.) een nieuwe pe-
riode in de strijd voor gdijke rech-
ten inluidden, begonnen ook jazzmusici
zkh via hun kunst uit te spreken over het
rassenprobleem, Charles ~lingus compo-
neerde Fables of F(llliJUS, een bespot-
ting van de racistische gouverneur Fau-
bus van Arkansas, Ranch' \Veston
schreef de suite UJwru Africa (uhuru:
vrijheid) en in het werk van Archie
Shepp speelt het protest-element een
belangrijke rol. '\-laar de belangrijkste
exponenten van deze richting in de jazz
zijn Ahbey Lincoln en ;\lax Roach.
Beiden hadden al een uitgebreide

carrière achter zich V(lor ze via hun
muziek l'en soda Ic boodschap gingen
verbreiden. Roach was in de bopperio-
de een van de grondleggers van de
moderne stijl van drummen. Als begelei-
der van onder meer Charlie Parker
demonstreerde hij dat eell dnnnmer veel
meer kan d()(m dan alleen het tempo
aangeven; Roach vulde de solisten aan
met allerlei subtiele accenten en ver-
schuivingen, ving ze op en laneecrde ze,
l"n liep soms zelfs VOOTllitop wat ze
zouden gaan spelen. lIet effect van dat
alles was dat dl' jazzdrUlllJllCrS na
Hoadl's pionierswerk een essentieel ele-
ment in het muzikale geheel gingen vor-
men; grappen als 'er speelden vier mu-
sici en een drullllllcr' gingen niet ltH.-"t.'r
op. Ook aIs solist verrichtte Roadl
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baanhrekend werk. Zijn drumimprovisa-
ties waren veel interessanter dan d(~
opwindende maar weinig doon!achte gl'-
luidsl'xplosil's die in de Swingperiode
gl'llruikelijk wareI•. Hoach's soli waren
even duidelijk gestructurcl'rd als de im-
provisaties "an de melodie-instrllllll'ntell,
ell 7.ewaren hovendien gewoonlijk afge-.
stemd op de sfl'l'r van het gl"spedd('
stuk (dus niet altijd luid l~n Ill'ftig).
Vanaf 195,1 gillg Hoach een eigen groep
leiden; ('('rst samen met trompettist Clif-
fonl Brown. na diens dood in 195H
alleen. Abbey Lincoln hegon haar car-
rière als nachtduhzangeres onder de
naam Cahy 1..('l'.In 195fl '\'eranderde ze
haar naam in Ahbey Lincoin - uiter-
aard geen toevallige keuze - en ging ze
over naar de jazz.
Sinds ongeVl'("r1960 I('ggcn ze zich sa-

men toe op het verhreiden van JlIln strijd-
vaardige boodschap via de jazz, Er zijn
fans ell mllsid die hl'zwaar maken tegen
het op die manier verwerken van buiten-
muzikale elementen in jazzvertolkingen,
maar Abhey Lint'oln en ~Iax Hoach
staan wat dat hetrdt stevig in hun
schoenen.

JAZZ
Abhey Lincoln:
'Alle kunst moet pruT)(lgallda ziin, alle

klln~t moet CC'I houding aanrl('mC'1 {'Tl
alle krlllst moet de fiid [caarin ie leeft
weerspiegelen.' (DOlen Beat, 1.5 maart
1962).
~Iax Roaeh:
'Siuds het begiu nm de bijdrage con

de Afro.Amcrikmwse FIlIHic:i mHl de mu-
zikale u:ereltl (... ) is onze muziek altiid
Zel!r emstig, realistisch gell;eest, n'e
hebben het over de dingen die in lw!
let:en gebellrcll, het is uid zo abstract
al... veel mensell dellkclI, (... ) Door
OIlze mllziek, ollze dichters, ollze schri;-
t.:('rs, hebben we altijd getracht de men-
sen uit te leggen wat er gebeurt.' (Jazz
/lot, februari 1964).
Het doorslaggevende argullll'nt hij dl'

heooniding van jazz - met of zonder
hoodschap - lijkt mij nog altijd de
k:-valikit. de zeggingskracht van de mu-
ZIek en '\'at dat betreft hewegen Roach
en Lincoln zich naar mijn smaak op l'en
aanzienlijk hoger nivt',m dan vde amll'Tl'
musieÎ dil' nid de heh()(.fte vol'll'lI via
hun kUllst t~t'lImening te uiten.
De boeiendste Roach-Lincoln-Ip is

'\Ve insist!' waarop de Freedom ,VOII:
Suite te horen is, maar die plaat is all'ell
paar jaar uit c11" handel. Pl'reussion
Bittt'r SW("t't(lmpulse A.S) \l(.'eft llIinder
de aandat.,ht gt'trokkell, maar ook op die
(wel leverbare) plaat staat veel voortrd-
felijke muziek. Alle zes stukken op de lp

zijn door Hoach geschreven en hoewel
tIe thema's niet altijd even boeiend zijn,
wordt l'r tod} oYl'rtuigeude. vooral rit-
luisdl interessante muziek gemaakt.
Can;ey's g/lOst is op!--(edragen aan

~laf('lIs Carvey. (:l' neg('rleider {lil' in de
jan'll twintig als l't'fsk. hondl'rddllizell-
dl'n AIlll'rikaansc lIegl'rs wist te organi-
seren, Abhey Lincoln's stem wordt iu
het thema buiten~ewoon effedief als
instrument henut. \Vijll'n Bookl'r LittJe
blaast daarna ('etl ~lanz{'lIdl'. krachtige
trompl'tsolo. Hoach soll'ert kernachtig en
soiler. tl'rzijde ge~taall cloor twee Latijns-
Amerikaanse slagwl'rkers. Meneiacity is
I:'en lied over dc leugenachtigheid van
de politiek t'n dl' politiei. Ahht,y Lillco1T).-
~('eft de nid al te sterke kkst door ha:
~dadcl1heid tod] peil hoop o,"ertuigings--
kracht. Eric Dolphy volgt Illet l'en spre-
kcnde - of lieycr scheldende - altsolo
(in andere .!ttukken is hij ook op fluit Pil
basklarÎllt't te horen). Een gpdl'taille('nil'
hespreking van de vier amlere stukken
zou te ver voerelI. Laat ik volstaan Illl't
de vermdding V;Ulcle overige solisten,
tl'norist Cliffonl Jordan. tromhonist JII-
lian Priester. pianist ~tal \\'aldron, ('11

met het advies 0111 dezl' faseinerell(h,
plaat zdf ('('ns h' ,!!;aallheillish'n'n.

BEBT VUYSJE

,\tax Iload,



Doodnuchtere
Piet Bromberg
De hockeystorlll is gaan liggcn. De
Xedt.'rlandse hor.:keypl()(~g heeft na ('en
geslaagde. doch vermoeiell{ll! meimaand
de stick iu het foedraal gehorgen. De
nationale selectie is ontl)()nt1enj spl'lers
en leiding genieten van ('('n noodzakdij~
kc zomerrust.
lid was me anders wel een sluitstuk

van dit inter1amlseiz()(,Il.:\a het interna-
tionale toernooi in Hamhurg. waar l'c-
derland achtpc Olympisch kampiO<'Il In-
dia de tweede plaats hezdte kWalJll'1lde
fakirs Valt stick en hoekt'rbal zdf nog
Haar Amstdn'('n. om daar in lH't \Vage-
ncrstadion :\tc'clerland voor de zOVl'eiste
maal ('en fikse dreun in het reeds zo
/!:egroefde hod:('ygelaat te geven. Die
drt,tlll hlel'k {'('I} allerfijnst tikjt,; door de
i\(~(I(~rlaJl(Ise hockeyfoTlllatie met 1••-
ehcnd gc'zh:ht geÏI1(:ass('t'rt1.Op 25 mei
1966 werd in Amstelveen hockeyge-
schiedenis gesehn','en; Kederland bleef

[mlia voor dl' eerste maal de baas.
iJeze zege, na het uitermate illspan-

nClHlc toernooi in Ilamburg. is toch in
de allt'fl't'rste plaats ('('n groot SUlT'('S

voor coach Pipt Bromberg. flipt Brom-
!>t'rg, de man dit' g('(oepen w('HI na-
dat wa.~ gehlt'ken dat het hergafwaarts
ging met de prestaties vall :\ederland
op internationaal niveau. (denk aan het
éeh('l' tijdens de Olympische Spelen in
Home) heeft in Intteil' jaren een ploeg
op~ebol1wd dil' zich gewapend heeft
tcgen llL't momf'll1t'el in zwang zijnde
betoll-hoekt'y,

'\\'e moekn voorzichtig zijn met con-
clusies. J\atuurlijk is die I-O-overwin-
ning ('('Jl geweldig ogenblik voor mij
geweest, India ('Il Pakistan kOlllen echter
naar dergelijke tO('fJl(loien om te ver-
kennen. Zij harstt'n pas los, wannet'r t'r
helangrijke titl'1sop het spd staan.'
Har-de slag

Deze uitspraak tYPt'ert Brombeq.~.
:\uehter, doodnuchter blijft hl] na die
O\'t'rwinningen op India en Pakistan.

SPORT
Bromlwrg weet namelijk hoe het rekkelijk
zo'n zege kan zijn. Ook voor de Olym-
pisch Spelen in Tokio stormde de Ke-
dl-'rlandse h()ckeyploe~ vall het ene suc-
{'(os naar hel andere, Op het internatio-
nale toernooi in Lyon. een jaar voor de
Olympische Spelen. bh'l'f :\ederlaml dt!
Pakistani ook al de baas. In Japan kwam
de slag erg hard aan. :\ederlagt'lJ tegen
Spanj(! en Oost-Duitsland hieldl'll dt'
i\ederlamlse hocke)'ploe~ van een ho~e
klassering af. Bromherg heeft die klap
zonder l'en traan te lalen, gcslikt. J lij
voelde dat hij op de go('{Ic '\leg was. De
spelers mt't ,,'elke hij in de C-ploeg \vas
he~Ollllen hadden, ondanks die Jl('c1erla-
gt"lJ. geloond rijp te zijn. om de strijd
mt't de a!lt'rslerksten op het sclwrpst
van de hnch~ystkk uit te \'t'chten. Een
dosis pech had BrOlnln'rg met zijn p1<lt'g
weerhouden van de Olympische hockey-
finale.

In jannari 1902. toen de winter Noor-
Ellropa nog in zijn ijzen'lJ greep had
v('rtrok Bromht'rg Illet een deds onerva-
fl'n ploeg naar India om deel te n('lJIen
aan het lallllentoernooi in Ahmedallad,
i\ederland kwam uiteraard niet in het
spel voor. leed zt,lf.~de zwaarste neder-
laag te~en India. 9-0, maar toch was
die trip naar Iwt Verre Oosten de eerste
stap op de internationale hodeyladder.

Grote les
'Daar in India hebben we de grote les

p;eleerd. \\'e kwamen weer in Contact
met de sterkste hockeynaties, Daar ook

Il'erde ik welkt~ ('isen je aan ('en ploeg
moet stellen, wil je met enig succes
deelnemell aan dergelijke monstertoer-
nooien. \\'c waren hier in Xe<IerIand
achtt'rop geraakt. Een ander soort
llOeh'y had zich in HOllle gemanifest-
kereL Het overviel ons, we wisten niet
dat de hockeysport in zo'n ,~llel tempo
gei.~vnhH'erdwas. llier in :\ederland zag
men de techniek als enige weg Haar
succes. De conditie speelde eigenlijk
maar een povere rol. De hockeylop wist
in die da.~en niet wat trainen was, Ileus.
ik ben hlij dat die dreun in Rome is
gekomen. \Ve hadden deze nodig. \Vas
het nid geheurd dali w:.tren we volko-
men wegg('zakt. In Hamhurg heb ik geen
hpton-hockey ""illen spelen. Onze eerste
taak was om doelpunten te maken, daar-
na pas om doelpunten te voorkomen,
\Veet je dat ik daarom allemachtig trots
hen op onze dndcijfers. In zeven wed-
strijdt'lJ scoorden we dertien doelpunten.
zelfs India en Pakistan hebhen de tien
ni('t gehaald.'
Piet Bromberg wacht de komende

twee jaar t'en belangrijke taak. Kog
twee jaren restt'n hem en zijn secondan-
ten. voordat in ~Iexico City de Olym-
pischp Spelen zullen heginnen. Brom.
herg wed dat op dit moment de top
nog veel te sJllal is, De galen ontstaan
door het vertrek van verschillende inter-
nationals Jin de Olympische Spelen in
Japan zijn nog niet opgevuld. Zo lang-
:r.aam maar zekt~r schuifelen de talent-
volsten naar voren.

Veel wisselen

'Dat proees heeft tijd nodig. \Vl-'moe-
ten \"enlt~r selecteren, De basis is ge-
legd, we hebhelJ een stuk of Vl'ertien
spelers die rijp zijn om elkaar hij toer-
beurt te vervangen. },Iaar dat aantal is
tc weinig. \'l"d te weinig:. Doktoren
hehhen me al verl:ekerd dat ik minstens
md twinti~ spelers in ~texico mod zijn.
Er tlltlt't daar in verhaml met de grote
hoogte waaop wij spelen veel gewisseld
worden, Het zal enorm veel van de
spelers vragen. Vamlaar dat ik Hans
Kraay, onz(' conditietrainer, volkomen
carle-hlanche heh gegeven om de natio-
nale seI('die zo goed Illogelijk aan te
pakken. Er schuilt echter i'én gevaar in
deze voor onze hockeytop geforceerde
trainingen; de kans dat de verschillen
tussen het clubhockey en de internatio.
nale wedstrijden te groot worden is niet
denkheeldig. Dat zou betekenen dat
nieuwelingen reeds snel zouden terug-
vallen. ~Iijn wens is dan ook, dat men
in de clubs deze ontwikkeling wil zien.
\Villen we met enig succes in ~Iexico
deelnemen, dan moeten de spelers voor
100 pct. klaargestoomd zijn. Echt, de
tijd van het gezapige partijtje hockey is
voorhij. Toen wij in 1948 in Londen
brons behaalden ging bet nog allemaal
veel gemoedelijker. \Ve hadden er toen
nauwelijks iets voor gedaan:

wnl JESSE.
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Hulp per draad

'Een eenzame vriend van mij ver.
keerde laatst op een <\\"011(1 in Ct'Jl

zbdanige toestand V<ln neerslaehtigheid.
dat hij dringend bdlOefte \'oelde aan
een opbeurend gesprek, maar de paar
daarvoor in aanlllcrking komende p('(SO.
nen, bleken niet thuis. Ten einde raad.
helde hij een nummer dat iedere Am-
sterdammer, die h.'lcfoon hezit. buiten
op zijn gids heeft staan, llIeestal zonder
dat het hem ooit is opgevallen: Kies in
noodgevallen Brandweer, GGD, Politie
- en daaronder - Eerste Hulp in
~ociale of geestelijke nood Tl'lefonischt,
hulpdienst 'De Wegwijzer' 2.14444
(17-24 uur).

~lijn vriend draaide het nummer en
kreeg' <'en vrouw aaTl de telefoon. Hij
vertelde haar van zijn Illoeilijklwdt'l\ en
was na ecn gespH,k van ongeveer drie
kwartier. zodanig opgelucht dat hij van
allerlei heilloze voornemens afzag .. .'

Aldus begint Simon Carmigge1t in
Het Parool van 17 mei 1965 een aantal
kostelijke 'Kronkel' -verhalen over zijn
ervaringen Illet de Amsterdamse tdefo.
Ilische hulpdienst,

\\'at zijn telefonische hulpdiensten ei-
genlijk? 1I0e zijn ze ontstaan? 'Vil' ma.
ken cr gehruik van? Allemaal vragen die
hij het lezcJl van zo'n artikel kunnen
rijzen.

Ofschoon er yoor de oorlog 1940-
1945 rt'eds enkele initiatk'wn in die
richtillg zijn geweest wordt toch alge-
mcen Ds. 'Vest uit Lomlen beschouwd
als de vader der telefonische hulpllien-
sh'n. IIij plaatste in 1953 een adverten-
tie in dl' Londoll Xewspaper: 'Berorc
you cOlllmit suicide. ring me up'. Be-
zoq!;dheid over de ontstellende toename
van het aantal zelfmoorden bracht Ds.
'Vest op de idee te trachten de wanho-
pigen ('n eenzamen ("("nlaatste handrei-
king te hit'den. De telefoon was hiern)(lr
een uitstekend medium, ).Ien bleef ano-
nielll. de telefooll was onmiddellijk hij
de hand en men kon hellen, wanneer
lllen daaraan behoefte had.

liet initiatief van Ds. 'Vest vond
navolging in lJelsingborg in Zweden en
in 'Vest-Berlijn, waar Dr. Klaus Thomas
dl' grote promotor werd.

~{'dC'rland spiegelde zich al gum\
Londen ("n Berlijn en in 1958 ont~
in Rotterdam de ('<-'rste t('ldon
hulpdienst. spoedig gevolgd door
11aag en wat later door Amster
:-':ijmegen en verschillende andere
den. In Xederland zijn de telcfon
hulpdienstelI vrij\vel alle gebaseerd I

Înterkerkl'1ijke (Protestantse groe{:
gen). óf OeClllllenisl,he (R.K. en I
samen\ ••'erking.

Tot nu toe kent alleen Amste
l'en dienst 'De 'Vegwijzer', waarbij
len'nsbeschOllwelijke groeperingen
trokken zijn. zowel op bestuurlijk m
als bij de directe hulpverlening. '
op het vlak van de telefoniscr--
dienst geestelijke zorg nodig is, __
naast humanistische gl't'stelijke raat
den, pries!('fs en predikanten samel

Er zijn cr die alleen Illaar VI

\"e1ke arts zondagsdienst heeft in
stadsdeel of waar men zich kan ve
gen voor een 'hahy.sit'. Die niet \'
tot welk adres zij zich met hun VI

moeten wenden in de doolhof va
vele instantÏ<-'s.
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De bureaus voor
levens- en
gezinsmoeilijk-
heden
op Humanistische
grondslag

Wat ziill dat? '''ie komen cr? 'Vel,
c/' kom ell mensen met mueilijk/ledell;
een groot deel nm de problemen
betreft het Ill/lcelijk. Vl'd meTl~ell
sclliinen te denken, dat ze er zijn. ais
.:e getrollwd zijn. In plaats (;(111Ie
heseffell dat hct dali juist pas begint.
Natllllrliik is het fijn om .••.amcn eell
leven 0]) te hOUWCII, maar het dag
('n nacht hij elkaar ler.;ell hrellg!
hl'1l(lald ook moeilijkheden mee. liet
is niet ':0 l.'cm,:o/ldig de muler te
aatlvaardc'l zoab !lii is. E" u:ee de-
gene, die t:enclIc1lt z'u vrouw of 1war
mail wel eens ere'l te veumderc,,!
II et Iwu.:eliik is geen r.;er!Jeter/lllis;
de enige die men kali trac1lten te
t:l'TllllderC'I, is ... zic11 zelf.

Maar dat ziet mC/1 t;eelal t10g niet
iJl, als men zich tot onze lmream'
u.:ellllt, aLo;mell komt is de /lood r.;aak
hoog gestege,l. Dali zi;/I cr al ceel
haule (L'lJOrden- en uuk soms harde
klappen - geeallcn. Men is ten
einde raad ell zeer ge{!,riefd, ell. ..
;::,oek! i" het bureau de IJolIgenoot
tcgenor.;er de allder. Ei{!,e'llijk komt
men mct de naag of teii de ander
maar ee'lS op het matie willen roe-
peIl en zÎCt niet in lI.:elk a(JIUil'e/ "'en
zelf in de moeili;kJwden heeft. Otl~
danks de ollde zegslI.:ijze: '\"(/ar t!r.;CC
kijt;ell hebben twee schIlld.
ScJlllld ...? Is dat het goede u;()ord~
liet doet zo opzettelijk aan en dat i.:;

meestal tIiet lIel get:al in h,/(
/IlociliikJll'den.
Uit het hOl':Ctlst(/(lIldeZOIi n

conclusie k,uwcll trekken dat
taak t:all deze lmrea".'; '::011z
de '/lIIU:eliikcll u'eer lI(J11elk
liimen', M.a.tc. te hopen dl
111lwelijk behouden kan worde
1lOpen de medetcerkers aan Z(
reau ook. Maar 'Li;men' is f~
OT/.:e taak. \Vi; willen de
helpen meer Î1lzicllt Î11 Illm d,
latcn te kriigen, zodat ze t,
r.;eratltu:oorde oplossing r.;all111
blemen kllllflcn kOl1lCIL
Deze taak hebbeJl tce tn

hii alle prolJlemeu, die OIIS 1

t:oorgeIegd. J!uwelijk,'mlOeilii,
zijn uiet de enige soort waar
mee bemoeien. .\Ioeiliikhedt
aanpa'i".ing aan Iliellu'e sUl/ati
mell (lok een belangrijk deel; I

die I/a echtscheidi'lg hUil 'dull
kwmen t:illdell; 7Ilcnsell dil
echtgelloot (note) door de dOl
loren hebhen; ITICllSeu die il
:::.iin getcorden; die aan eell
tcoull-omge(;illg niet kWUlcn !L
Deze burelllls dienen om 11
t;erlel1en bi; talloze aanpassin::
liikhedell.
110c lcerkt zo'n lJ11reau?
..\fc/~ meldt .::ich aan 0

spreekllllr eli wordt te woordJ_
door een sociale uxrkster, .



Gesprekken met arbeiders

nge en oude mensen van verschil-
~ levensopvatting, van allerlei rang
tand in de maatschappij bellen op.
prohlemen zijn gevaril'l'r<l als de

;en zelf; veel financiële moeilijkhe-
aflletalingsprohlemen, schulden,

. ook lewnsmoeilijkheden, gezins-
\\\velijksprohlemen, ontrouw, sextiele
lijkheden of ruzie, Talrijke mensen
telen met hun eenzaamheid of om
on'rtuiging nÎet te \"(,rlil'zen in de
-heid van het leven.

jn telefonische hulpdiensten mode~
m? lIet is zeer wel mogelijk, mits
daarbij bedenke dat er wel Illt't'r

._ is wat aanvankelijk als mode
eld, t't'l1 andere, nietl\ .....e, frisse

11'M!!'"hleekte zijn en na verloop van
als vanzelfsprekend werd geaccep-
I. liet stemt in elk geval tot voldoe-
dat in de hoofdstad des lands een
~llwerking Illogelijk is gebleken,
.door ook de geestelijke raadslieden
het Humanistisch Verbond hun
moeilijk werk kunnen verrichten.

D. Tl!. F. d'A:-';CRE~IO:-';[)

ie opleiding Ilceft gehad, 1,1
111taigesprekken wordt gefracilt
edel t;an cIc situatie te krijgen,
sociale werkster maakt dcel uit
en team, tcaarin ook ecu psv-
reIl een geestelijk raadsman
, hebben. Door het team wordt
:ehoJl(leliu{!,splan opgesteld, dat
de sociale werkster met cIe
~l.! I/:ordt besllroken en uitge-

'oms kan mcn l:01:>laanmet
......:eladdes; meestal moet meJl
n aantal gesprekkeIl (en l:(Jak
:0 weinig) proiJerell tot meer
t te komen; soms moet meu
;zen naar wulere illSlanties,
zi;u bureaus 0l) levellsbe-

u:e/iike grondsÜlg, ,wast een
algemene lmrelllls. :\fii u.'ordt
erlS gevraagd: 'Vaarom he/)/)ell

111lmOllistisclie burelllls opge-
Doen ;ullic ook mee aan die

'lalldse 110kiesgeest? 'Fe hopen
Iliet aan mee te doen, het

?k VertCac1lt I:an 01lS ook nooit
wkiesgeest. M cu heeft IICt ge-
dat wij - juist omdat tee Illl-
't zijn - de mensen Iliet in een
!de olH:attiug zlll/eu dlcillgell.
heiel is immers ook het keu merk
'et lIumanisme, Voor 011S alleH
hel in het l111tlUmismc (I'" l)e-
19 e1J t;crcliepill{!, èn ecu stuk
üel,e menseliike solidariteit.

D. Tl1. F. d'ANCllE,IIOND

-'Vat een rotvent!'
"t Is het ('crste wat dl' raadsman

hoort als hij (lP ecn avond in l'en
arbeiders kamp een kamer met arbeiders
hinnenstapt. 'n Vreemde ontvangst! .\Iaar
dl' uitroep is kennelijk niet voor de raads-
man hcdoclcl. Hij vit'! in l'en gesprek,
dat juist aan de gang was. En de raads-
man moet hd ook horen, wat l'ell van de
mannell hij een hON hecft beleefd.
Die boer had een koe verkocht; {'en

prima bce.st, dat veel melk gaf. De
volgende dag zon hd dier door de
nieuwe t'igenaar worden afgehaald. Die
dag moest de boer plotscling weg, En
hij verlangde van de arheider dat deze
een andere koe. een veel gelijkende,
maar weinig melk g("vclHle, zou m("egc-
ven als de koper kwam. Daar iJadd("n ze
't over. En het: '\\'at een rotvent!' was
voor die hoer hedoeld,
'Laat-ie zelf z'n vuile zaakjl's opknap-

pen', voegt een ander C'rnog aan toe,
'Ach man, maak je d'r niet dmk over,

Zo zijn ze allemaal. Nk,t alleen de
boeren, maar alle mensen, Ze heduvelen
elkaar allemaal'.
'En wat de raadsman er wel van

dacht!'
'Ja, wat hedoelcn jullie? Dat van die

boer? Of dat alle mensl'll zo zijn? Over
die hocr zijn wc 't gauw eens, .\Iaar of je
nll zo maar alle mensen met die hoer
gelijk kunt stellen, dat lijkt me toch wel
een vraag. 't Is op z'u minst opmerke-
lijk, dat we hlijkhaar allemaal 't bedrag
van die hoer afkeuren, Anders waa'n we
er niet zo verontwaardigd over.., .\Iaar
waaróm vinden we nu met mekaar dil'
hOl'r zo'n rotvent? Laten we 't daar nou
eens over hebhen.'
Deze vraag heeft een lall~ gesprek

ontketend. Over 't zedelijk waardehesef
hij de mens, dat hem t;'Ï~C'n is en hem
tot verautwoordelijk wezen maakt, ook
al slaagt hij ('r niet altijd in daaraan te
voldOl'n. 't Ging er soms heftig toe, Er
was geloof in de mem, .\laar ook cynis-
me, 't Ging ook diep, liet bracht ons op
de moeilijkheid om in sommige situaties
te heoordelen wat nu goed en wat
kwaad is. I let gewetensconOiet. waarin
we hmnen kOlllen te verkeren, kwam er
aan te pas, en nog meer. Kortom, het
werd ('en avond van hezinning op de
vragen valJ goed en kwaad. waar we in
de praktijk wd elke dag mee te m:lken
hehhen, maar waar niet elke dag over
wordt gedacht. Allen namell geïnten's-
sef'rd aan de discussie dcel.
Zo worden er vde gesprekken in dl~

kring van dc arbeiders over allerlt'i
levensvragen gevoerd. Amlers dan hij de
militairen waar de raadsman zijn 'jon-
gens' in de 'les' geestelijke verzorging
hijeen heeft. hezoekt de raadsman voor
de arheiderskampcu zijn mensen op hun
kanwrs, waar ze IIlt't'stal met zo'n lllan
of acht hijeen zijn. En het gesprek moet
zijn aanknopin~spunt vinden in de toc-
vallig voorliggende .situatie, zoals het ho~

venstaande daar een voorbeeld van was.
De raadsmnll vleit zich met de ge-

dachte dat het zin llt'eft, dat mellSt'l\
zich op dl'ze wijze met de lc\'ensvragen
hezighouden t'n zich daardoor Ill('l'r he-
\vust worden vall zichzelf en van hun
eigen positie in het leven en in de
wereld.
;\' iet venvolHleren zal het. dat uit

deze groepsgesprekh'n veel individuele
contaden Illct de raadsman ontstnan en
dat vele arheiders hehoefte gevoelen om
met dl' raadsman over hun persoonlijke
levensvragen en prohlemen te spreken,
Kaast de g('cstelijke \'t.'rzorging: in
groepsverband Ilt'emt dan ook de indi-
viduele geestelijke verzorging een grote
plaats in.
Dit werk in de arheiderskampen

wordt door het Humanistisch Verbond
reeds sinds IB50 gedaan, Aanvankelijk
alleen in de kampen voor Aanvullende
Werkgelegenheid. Deze kampen zijn
thans - ~elllkkig - doordat er geen
werkloosheid meer heerst. ge.slot(>n.La-
ter werden er de vele kampcll die na de
stonnramp van 1053 voor de herstel-
werkzaamheden moesten worden inge-
rieht, hij betrokken. 'Veer later ook de
zgn.oogstkampen, waarin arbeiders ge-
huisvest waren, die in de topperiod('n
van de land houw Ila:lr de grote polders
trokkeIl. En daarna ook de arbeiders hij
de Delta.werken, in dl' I]selmeerpolders
en bij de Lauwerszee-werken.
Elk kamp hedt zijll eigen raadsman,

die gedurende ('{'n volle avond per
week in zijn kamp aanwezig is. Anders
dan in de militaire samenleving zijn de
raadslieden geen heroepskrachten, maar
vrijwilligers. De leiding van het werk
hernst hij een centrale geestelijk raads-
man, die ",d el'n beroepskracht is.
Uit het werk in de arheiderskampen

is nog t't'n andere activiteit van het
Ilulllanistiseh \'('rhond voort~evloeid.
Over het gehele land verspreid zijn er
namelijk gespreksgroepen voor huiten-
kerkelijken opgl'richt. Onder leiding van
een daartoe opgelcide gespreksleidcr
wordt in die groepen op soortgelijke
wijze als in de kampen over de \"ragen
vall leven en wereld gelliscllssieerd.
;\IOIlll'nkc1 draaien er ongeveer 3,5 van
zulke groepen. Ze staan vanzelfsprekend
ook open voor afgezwaaide dienstplich-
tigen, 'Vat zo'n gespreksgroep voor de
deelneillers hetekent latl'n wc graag
(laar zo'n (lt,t,lnt"mt"r zelf z('ggen. 'VC
citerelI hem uit {'en op de band opge-
nOlll(,1lgesprek daarover:
'~Iaar ik heb toch in mijzelf het

ide('... ik proheer ergens een beetje
mens te worden. En daar zijn dl'ze
gesprekkcll, die wij hier zo hehben, die
zijn mij daar ergens een.,. 'n heet je
theatraal uitgedrukt: maar die zijn mij
ergens een steun daarin',
'Vel, zouden we nog meer willen?

Daar gaat het dan ook maar om.
C'. H. SCHONK
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Het Deense hoek Sytten van Carl
Erik Saya i~ een bestseller. Ook in
l'\ederland, zij het Illcestal niet in de
ge\••..one hoekhandel. Je kunt het er wel
krij~en. Illaar meestal moet het besteld
worden. Onder de titel 'Zeventien' is het
vertaald door Han B. Aalhersc cn ui!"w-
~evcn bij 'Oisterwijk' in Den Haa~. In
dezelfde uitvoering als de drie dikke
delen van de beruchte of befaamde
Bob-en-J)(/I"lIIe serie van Aaibersl' zelf.
En 1111 is er - in Denemarken - l'elJ
film van gemaakt.

liet hoek - dat JU.50 kost! - wordt
voor het grootste deel gekocht dOOf

oudere mannetjes, die st:hichtig over
hun schouder kijkend een winkeltje bin-
nen glippen. waar blaadjes \'oor de
ramen hangen waarvan het middt-'ndeel
suggestief door een witpapieren band is
bedekt. Toch is er geen enkele ft'den
om over dit en soortgelijke IXlekell zo
stiekum te doen. ~taar dit soort mannet-
jes vinden moraliter alles wat in die
boeken voorkomt verfoeilijk, maar kun-
nen er fysiek toch ~een weerstand aan
bieden.

FILMBESPREKING

net zit vol juridische mazen) .. ~laar de
argeloze lezer die 'Zeventien' - volsla-
gen legaal - in handen krijgt. zal niet
meer wett'u waar de grens ligt. Zo is het
ook Illet de film.

~II is het in ;'\l,dcrland gdukkiJ.: zo dat
<'en auteur (lwhoudens laster en pornogra-
fie) mag schrijven en publil'l'ren wat hem
belieft. Ik zou het niet graag anders
zien. maar in de filmwereld is dat
anders. De keuring achtte de film Ze-
r;elltien toelaatbaar voor iedereen die
ouder is dan 18 jaar. Dat die filmkeu.
ring op zichzelf een verouderde instel-
ling is. die nog dateert uit de tijd dat de
overheid werkelijk hang was voor de
gevolgen van een film (poedowkins 'De
~fol'der' voor de wereldoorlo~!). doet
hier nu niet ter zake. \Vat wi'l ter zake
doet is l'en vergelijkem!e heoonleling
van de uitspraken van die filmkeuring,
'Zeventien' werd dus goedgekeurd - zij
het met de leeftijdsgrens 18 jaar.

Onafgebroken pressie

Cal/se Célèhre in dl' i\'ederlandse
filmwereld is no~ stl'eds de affaire -
'Les Amants'. D('z{' Fran.~e film met on-
miskenbare kwaliteiten en evenmin te
ontkennen artistil'ke merites werd des-
tijds voor Nederland afgekeurd (lees;

nrboden) op grond van het feit d,
een zogenaa'mlc 'hedscène' in \
kwam. COtlpurl'S zouden de zaak
kunnen redden. Ka maandt.'nlang g
liherl'er kwam de film er uiteindelijk
door, lllaar niet dankzij de keurders,
was de onafgebroken pressie van t
eritiei. filmers en filmliefhehbers di,
keuring dwong tot een herziening:
haar oo:-d~.('l. En 'Zeventien' is ~oe
keurel.

Zet:ellticll is et'n film zomil-r
Illaar een sprankje inspiratie. dood-
een pier. geweldig schools en stijt
het doek gehracht. zonder enige arti
ke Illl'rites. zonder filmü;ehc h\!~

In zovt.'rre lijkt dL' film niet hden'?'r.l
het boek. Dat laatste is tenminste
vlot - zij het uiterst opPl'rvlakkiJ
geschn'vl'n. Er staan schoolmeester
ti~hl'den in (De volf/cmle dacf beCf01

" "",,>ClOol - en ik dook meteen irl
u.:erk. Ik voehle m;; gelnclen met ,lic
leefkracht...), goedkope effl'eten
brak de mooie hene.el ocer mijll k'li
stukken, tenCÎ;l ik moml)elde: '\
lmulccrrader!' Iemand die de jaren
dl' IJI/itse bezetting aall den li;üe J
O1ulert:onden, zal mijn daad 'licf zo,
meer als kinderachtig (;('rtl-'erpen),

De backen zijn cr dan ook naar. De
rechter heeft het al vaker aan de stok
gehad ml,t de Bob-en-Daphne-serie.
Kennelijk is het een reeks die op het
randje van de porno~rafie zweeft. En
d.lt maakt hd zo onappetijtelijk. De
sdlTijver van T('gelreehte porno~rafie, de
verkoper daarvan èn de koper doen iets
wat bij de wet verboden is; maar ze
komen tenminste eerlijk voor hun doel-
stellingen. voor hun opzet uit. Zo niet
de schrijver 'van 'Zeventien'. De heer
Soya en de heer Aalberse staan tussen
de regelrechte pornografen als twee op-
lichters tussen een bende dieven, \Vor-
den die laatsten betrapt. dan zijn 7.e er
bij: dat weten ze en dat accepteren ze.
:\Iaar de oplichter zal zich in steeds
Illeer bochten kronkelen en wringen om
aan te tonen dat hij toch l't.'n achtens-
waardi~ Illan is. 11aar met dat al balan-
ceert hij op de rand vall de wet. Hij wil
profijt van de misdaad maar niet het
risico ervan.

Ontsnapplnl'smogeliJkheden

Het zou verkeerd zijn te ml'nen dat
boeken als 'Zeventien' en 'Bob en
Daphne' minder schadelijk zouden kun.
nen zijn dan oprecht-porno~rafisehe ge-
schriften. Het tegendeel is waar. Porno-
~rafie is bij de wet verhoden (al staat
nergens precies wat onder dat begrip
wordt verstaan - dat geeft dan (lok
zoved ontsnappingsmogelijkheden: het
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aforistisdw onwaarheden (Wie CCII die-
/laar is Vlm Aphrodite kan geell tocgc-
,ciide aanhaliger van DiompiOs ::;;n.).
Alhoewel het hoek leesbaar blijft, is
duiddijk m('rkhaar dat dl' auteur er voor
heeft moeten zor~en niet al zijn kruit in
het begin te verst'hicten . .\Iet andere
'\voorden: hij voert zijn held (de 17-jarige
Jacob Petcrscn) van de ene vrouwenvcr_
()\'erin~ naar de andere, Illaar znr~t er
voor tussen de bedrijven door moralis-
tisch te filosoferen. zodat ook de niet.
crothch ,l,wïntcressecrde zijn ded schijnt
te krij~en. Schijnt - want iemand die
de erotische prikkels van de heer So)';!
Ie ~ocdkoop vindt. zal ook het gezwam
tussen de 'hoogtepunten' in !laast zich
~r leggen.- 'RegissclIsl" Anndise .\Icincche heeft
er voor gewaakt nid alle moraal uH hpt
scenario te schrappen. \Vij krijgen dui-
delijk getoond hoe 'moeilijk' deze Deen-
St' puber het wel heeft in zijn 'strijd
tegen de verleiding' (die oV<.'rig('n.\
slechts ('en paar minutl>n van de film
duurt). ~Iaar ,lIs hij pcnm<lal losharst
zijn alle remmen ook zoek. Dan \••..onlt
de heer Soya (en na hem mevrouw
~leineche) een horreltafelfiguur die zo
graag opschept over zijn vele 'verove-
ringen'.

WIllekeurin,

Toch heeft mevrouw Meineche ge-
meend aan de reputatie vun openhartig-
heid en schromeloosheid die de Scandi-
navische films hebben, een aantal heel-
den te kunnen ontlenen. die - niet door
hun naaktheid, maar door hun primitie-
ve suggestiviteit - 7.<.'kerdoor de keu-
ring hadden moeten worden gewraakt.
Tenminste, als we 'Les Amants' voor
"lp;en houden. En een aantal andere
===fgl'kemde films. die vaak heel wat
1l£'ter gt>maakt waren. ~Iij stoort het
niet. dat de jongeheer Pt'tersen van
regisseuse Meineche zo nodig gefilmd
moet worden aIs hij door het dienstmeis-
je bezeten wordt. Mij stoort slechts dat
het zo verdomd slecht verteld. zo vrese-
lijk slecht gefilmd is. ~laar wat me in
wezen nog veel meer stoort, is dat de
keuring mc('r en meer ecn willekeuring
wordt. waarvan n<lch de regisseur, n<lch
recenscnt, nóch de bioscoopexploitant,
van het publiek op aan kunnen.

Filmmakers beschouwen het puhlit:k
als een onherekenbare factor - en te-
recht. ~Iaar de laatste tijd Ilt'bben zij
(met alle subsidiemogdijkheden en der-
gelijke in I\eder1aml) uwer te vrezell
van de kL'ming: dan van hd publiek.
Et~n keuring. die een door 0 .. K. & \V.
gesuhsidieerde film (!) afkemen en ('t'n
product als 'Zeventien' doorlaten,
Tot slot een waarschuwing voor ver-

warring: laat niemand dit boek. deze
film verwarren met 'Seventeen' van (ik
meen) Thornhm \Vilder.

HENK J. ~IEIER
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Contacten met gedetineerden

In de ne~inselenwet Gevangeniswe-
zen van 19,~2en de daarop gebaseerde
Cevangcnismaatregel van 195.3 is huma-
nistische geestelijke verzorging van gc-
detincerden mogelijk gemaakt. In het
najaar van H},54 deed de ('CTste geeste-
lijke raadsman van hel I Iumanistisch
Verbond zijn intrede in dczt' w('rdel.
Thans wl'rken in de vijftig inrichtingen
van J lIstitie voor strafrechtelijk meerder-
iarigt'n negenenvijftig geestelijke raads-
lieden. die jaarlijks aan olllstrct'ks l.oon
aanvragen hebben te \'oltioen. Deze
raadslieden staan voor ('cn hijzonder
moeilijke opdracht. CIlf:'Tzij<ls door de
aard ('11 de intensiteit der Il'V('nsllIoei-

lijkhedcll. die aan hen \vorden voorge-
legd, anderzijds door tIc situatie waarlIl
hUil cliënten zich hc\'imlen. Daar komt
nog hij dat de positie. die de geesll'lijke
raadslieden in d{'ze inrichtingen inne-
lllCIl,voor hen weinig aantrekkelijk is.

De geestelijke raadslit'den mogen
t'igener beweging contact opnemen Illet
ge{letine{'n1en. die lid 7.ijn van hel 11\1-
manistisch Vcrhond, Zij genieten deze
vrijheid niet ten aanzien van de alJden>
ge(letineerden, die bij hinnenkomst in
{'en inrichting zeggen geen godsdienst te
hcbben. 1\a een zgn. contactperiode,
waarin de godsdientigc geestelijke \"('f-

zorgers deze mensen weI mogen hezoe-
ken. kan de directt'ur een contact tussen
{'{'n niet-godsdienstige gc<letineenle ('n
de aan het g<'sticht verbonden geestdij-
kc raadsman tot stand ha'ngen. wanneer
is komen vast te staan dat de ongods-
dienstige gedetineerde de godsdienstige
geestelijke verzoq~ing afwijst en vraagt
om humanistis<:iu..'geestelijke verzorging.

Verwacht Illag worden dat in deze.
voor het Illllllanistischc V{'rlmn<1pijnlij-
ke regeling. hinnen afzienbare tijd H'r-
aIl(lering wordt aallgdlracht.

Geen verontrustende vorm
Vergeleh>n md de omringende Iall-

dm blijkt dc criminaliteit hij ons ~een
verontrusft'nde vonnen aan te flemen.
Omstreeks HO pct. van de hevolking
komt nimmer we~ens mhdrijf met de
H,<:hter in aanrakin~. Slechts 5 pct.
wordt tot gevang:enisstraf \'l'roonleddj 1
pct ondergaat deze straf llwer dali eell-
maal.

Deze cijfers geven echter geen juist
beeld van de ()Illv<m~der criminaliteit.
Een op dit ~{'hied hij uitstek deskundige
man heeft enkele jaren gdeden nog ('{'IlS
erop geW{'7.en. dat slechts een klein
perc{'ntage van de delinquenten als zo-
danig hekend wordt. Hij \Vt'es in dit
n'rhand op het uiteraard nid te schat-
kn aantal ou-ontdekte misdrijven. '~ic-
llland \veel hoeveel moorden. onder het
mom van een natuurlijke uood, volstrekt
verhor1-wn blijven.'

\\'{' weten hovl.'IHIien. dat lang niet
alle misdrijven, die worden ontdekt, hij
de politie terecht komen, terwijl ten
slotte heel wat misdrijvcn, die wel wor-
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den ontdekt en bij de politie worden
aangegeven. niet tot een veroordeling
leiden.

Op grond hiervan Illag Illell stdlen.
dat de meeste misdaden het lIiet tot een
veroordeling hrengell en z{,h'r niet tot
vrijheidshen(,lllin,g lekIen.

Deze omstamligheid maakt het moei-
lijk zich l'en beeld te \'ormen van de
<Ielinqu('nt. \\'el h'ert de wetenschap
lan.gzalllt'rhand de tot l'en gevangenis-
straf veroordeelde delinquent kennen.
Illaar dit bccld hehoeft lIid te kloppen
met dat van de delinquent in het alge-
meen. Van hetekenis voor de geestdijke
raadslieden is bovenal. dat we wl.'inig
afweten van de invloed. die van het
ontdckt-wonlen uitgaat. alsmede van de
stran)ejegening.

lIet is iJl het beskk van dit arlikt'!
uiteraani niet mogelijk voldoende aan-
dacht te schenken aan de wijn' waarop
de vrijht'idsstraf op dit moment ten
uitvoer wordt gelegd. alsmede aan de
persoon van de tot \Tijheidsstraf \'eroor-
det'!<le. al kan slechts langs die weg de
situatie, waarin de humanistische g{'este-
lijkt' H'rzorging vall gedetineerden zich
voltrekt. duidt'!ijk aangegevcn worden,
~I('t {'en enkele opmerking moet worden
volstaan,

De ~Ielllorie van Anl\\'oonl aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal he-
trpff('nde de BegillseJenwct Ge\'ange-
nisw{'zen 1952 merkt h{,t volgende op:
'IJ<,t essentië!{' dement van de straf
hlijft de vrijheidsbeneming. het ontne-
Illen van een grondrecht. dat de mens
het liefste is: nl. de vrijheid om zich te
he\\'pgPIl waar hij wil en om in een zplf
gekozen \'nrm deel te Ill'hben aan de
samenleving, Dit strafkaraktpr kan ...
nid ver!orpn gaan .. :1

De ~lemorie van Antwoord aan de
Eerste Kamer zegt o,m.: 'De f{'pressie-
gpdachte komt tot uiting in Iwt feit van
de vrijheidsberoving. de heropvo{,ding
hlijkt Hit de wijze. waarop de vrijheids-
beroving wordt geëxeclltt'erd.'

In (Ie praktijk komt het er echter nipt
alleen op aan wat men met de- vrijheids-
straf bedoeld ill'eft, ook of die hedoelin-
gen realiseerbaar zijn, II ierover leeft
twijfel.

Prnf. dr. G. 11. Veringa schn,ef eeO":
'Deze principes hlijken mOlllcnteel ech-
lpr in het gehepl niet tot hun reeht te
komen. De vrijheidsstraf van heden is
\-aak hedoh-{'n onder een zware last van
hijkomstighed{'n, die men dikwijls ten
onf{,('ht{, heschollwt als te hehoren tot
haar wezen. Zeker, vrijhei<lsslraffen
worden niet in een vacuiim geëxecu-
teerd en de f{'aliteit van de instillltiaire
strafvoltrekking brengt ongetwijfeld
strafverzwarende elementen IIet zal ('ch-
ter noodzakelijk zijn hier ('('n scherp
onderscheid te maken tussen vennijdha-
re en onvermijdbare strafverzwarende

elementen en daarhij niet te snel t.
OIwermijdbaarheid te concluderen.'

Zonder enige oven1rijving mogen \\
vaststellen dat er met hetr{;kking tot (
strafrechtelijke bejegening vragen rijz{
en dat daaromtrent gcvoelens van 0\

vrede lewn. Uiteraani ook bij de ged,
tineenlen. De ~{'estelijke H'rzorgin~ 01

dergaat daarvan de invloed.

Een wisselwerking
De oorzaken van crimineel gftln

hlijken van velerlei aard te zijn. waarar
kan worden toegevoegd dat er tussen (
v{'rschillende oorzaken een wisseh\'C
king blijkt te hes taan.

'Eerst kweekt gij <lieven. en (1<
hangt gij ze op.' Dit woord van TI.•••
~Iorc, dat de nauwe relatie aan~
tussen misdaad en maatschappelijke 01-

standigheden. ~ddt nol.'; ste{>ds, zij h
op andere wijze dan in de 1.5<1eeenw.

De honger met zijn demoralisef{'IH
werking. hehoort praktisch tot het verIo
den. Immaterii-'le Olllstan(lip;lleden zi
daarvoor in de plaats gekomen.

Vele gedetineerden blijken ond
paedagogisch hoogst ongelukki~e Ol
stancligheden te zijn opgegroeid. Ridicl
lerend zon men kUlUll'nzeggen, <lat mt
als kind niet voorzichtig genoe~ kan zi
hij het uitkiezen van ouders en amle
opvoeders.

Daar komt hij. dat vele mensen (
zich in een snel tempo voltrekken<
ver::ul<leringen in de maatschappij ni
hij kunnen houden. Zij raken daardo
los van allerlei tradities Pil sodale hi
dingen, zOlHler dat daarvoor andere
de plaats komen.

Er zijn ~edetilll'('rd{'n die. zoals m(
dat uitdruKt. 'gemakkelijk zitten'. !\i
omdat zij hnn schuldgevoelens venver
hebben en innerlijk weer in cvem'"
zijn. maar uit zgn. onverschilligheid.

Laten wc echter niet te sneloordeIe
Onverschilligheid ontstaat niet uit niet
liet is maar al te vaak de laatste fase
het stadium, dat be~int met het demor
liser('mle g{'voel \"an ('{'llzaamheid I

verlatenheid. l){. wereld is e("Tl pu
vijandige wereld geworden. die ml
slecht~ met haat ('11 agressie tCgCillO
treedt.

In dit verhand is van betekenis w
de mciolngie OllS leert omtrent het \'(
loren gaan van sociale hindingen. In é1
van zijn publicaties v{'rllleidt prof. dr.
J. Boulllan de resultaten vall een dl;
tijds in Amerika ingesteld onderzoek.

Een groep HnSSt>n {'migreert na
Amerika. In deze gro~jl konden de ow
groepstra<lities lange tijd gehamlhaa
hlijwn. Om op zichzelf hl'grijpclij
red ellen maakten de kinderen zich g
leidelijk los vall het groepsH'rhand. :
verIoren het gevoel voor de nonnell v:
de ouderlijke groep. n')àr zij in de niem
sam{'nlevill~ geïntegreerd waren. De g
volgen bl('ven niet uit.

Van de 265 jongens hvamen cr tusSo



27 en 1929 181. d,w,z. 68.3 pct.
'~ens misdrijf met de rechter in aan.
~ing. Van deze 181 hehoorde 85.6 pct.
de ledtijdsgroep van 9-19 jaar (in
1erika geboren. en \'ervl"('l'I11(1van dt.,
)('p). 1.3.8 pct. van 20-24 jaar "vel ill
lcrika geboren. maar nog gehondell
1 normen V,1Ildl:' ouderlijke grm'p). en
; pct. tot de groep vau 25 jaar ell
:ler (in Husland gehoren),
liet verloren gaall van bindingen
jkt wel degelijk een criminogene \ver-
Ig te hehben,

voel van wrevel

liet is echter niet waar. dat elk mis-
~:all worden verklaard uit de maat-
.-'pelijke situatie, waarin de deUn.
ellt geleefd heeft. Ook lichamelijke en
•.chische factoren spelen soms een rol.
~elwat mensen gaan hier scllouderop-
leml aan voorhij. Zij herinneren zich
Jr hen onhegrijpelijke verklaringen
n psychiaters, afgdegd in straf proces-
1 tegen mensen. die zich aan een
lstig delict hadden schuldig gemaakt.
n gevoel van \••..l'evel kunnen zij ter-
uwerno(J(l onderdrukken.
De vraag dringt zich echter op of die
evel niet in nauw verband zou kun.
n staan met primitie\'e wraakgevoe-
IS,die in it.'der van ons sluimeren,
liet gaat heslist te ver in iedere
linqnent een psychisch gestoord mens
zien. Aan de andere kant zou hd van
)te kortzichtigheid getuigeli Wallll('er
~ voorhij gingell aan het wdenschap.
'lijk vastgestt>ld feit van de psychische
stooordlwid van cen aantal delinqllcn-,.
Er werkt nog een derde oorzaak. die
s op het terrein van de geestelijke
Jrging brengt.
.\rie in de plaats van de Crote Tim-
~rmall hout hak!', heeft Lao Tse ge.
!!;t.I,'zelden dat hij zich niet in d(,
1gers snijdt: Hier komt eell mens-
cId om de hoek kijken, dat ons om-
'nt schuld en tekort veel kan leren.

De llU'lISduikt op in een ()ndoorgron~
.lijk deels chaotisch en voortdurend
'h op andere wijze aan hem voor-
end hestaan. I lij ontdekt in zichzelf
erlei positieve lllogelijkheden. maar hij
m1t in zijn ontplooiing ook gehinderd
or eigen fouten l'n tekortkomingen.
Zijn hestaan lijkt daardoor em dooi-
e. waarin hij moeilijk de weg kan
H1en. \Vie hen ik. waarin ben ik
"echtgekomen, wat is de zill van dit
es? Zie hier enkele kernvragen. die als
n uitdaging op de mens afkonwIl. \Vil
met zichzelf cn de werdd in het

ine komen. dan zal hij op deze vragen
11 ant".'oord moeten formuleren; hij zal
:h zijn eigen bestaan bewust moeten
•ken,
Daartoe vormt de mens zich een aan
n innerlijk waardensystt.'em getoetst
cid van zichzelf en de situatie, waarin

hij zieh bevindt. Dit beeld. dit complex
van voorstellingen. lllaar ook van ver-
wachtingen, probeert hij waar te maken.
lid hepaalt zijn wijze van staan in d(,
werkelijkheid. dl' wijzf' waarop hij zich-
zelf ziet t.'n de wereld tegemoet tn~"'t:'dt"

Moeilijke situaties

Dit heeld heeft nimmer het karakter
van objtc,<:ticvegdt.ligheid. van al~ell\l'en
geldende. wetenschappelijk bewezen
waarheitl. lIet is vrucht van eigen inter-
pretatie van de werkelijkheid. hetgpcn
niets afdoet aan het feit. dat de Illens
het als waar beleeft. Hij wordt erdoor
gegrept.'1l en gedrevcn. Het kan hem
staande homlen in moeilijke situaties.
lllaar door het persoonlijke karakter ook
met zijn omgeving in confIkt hren~en.
Het voorgaande sluit de mogelijkheid

niet uit. dat de persoonlijke interpretatie
door anderen kan worden lIlt'ehelcef<1,
De mens kan. C\'l'nttl<'el te zanwn met
anderen. zijn heeld tot voorwerp van
omh'rzoek maken, zijn cigeu heeld aan-
vullen, zo nodig rcconstrucrllll, en op
deze wijze komen tot een meer dan
suhjectieL 111.eCII intersuhjectief of gt.'-
met.'II-mensdijk heeld. dat, als de sa-
menstellende delen onderling samen-
hang vertonen en bdrekkillg hehbcn op
zijn hele bestaallssituatie, als zijn levens-
visie of levenso\'l-'rtlliging gaat flln~eren,

De' Iwwllst doorleefde levensvisie is
('en Iwlangrijk. zelfs onmishaar he.staans.
elelllellt. zij het geen recept tegen alle
moeilijklu'<1t'nin de C')Jlcrt.'1esituatie. In
feite levert zij niet Illt'er op. maar ook
nid minder, dan cen grondpatroon van
gedrag. en een richtslloer voor het han-
delen iJl de conc:rde situatie. In (Iie
C()lK'rete situatie moet de mens echt('r
telkenmale standpunt bepalen en he-
slissingt'll Ilt'men. Zijn heeld van de
\wrke)ijkheid fungeert daarbij als rd('-
rentie~kader. Inspanningen zal hij zich
echter moeten getroosten. vragl'n en
moeiIijkhedl'n zullen h('lH niet bespaard
hlijven.

Nieuwe ervaringen

:o\iellwe ervaringen kunll('n het beeld
van (Ie werkelijkheid verstoren, waar-
door het niet meer als referelltie-kader
werkt. Vragen rijzen in hem op; in eell
Vl'nll'r stadium vreest hij de grond Oll-
der de voeten kwijt te raken. I [et ver-
stoorde inzicht in zijn situatie beneemt
hem het uitzicht op zijn bestaan. dat hij
in laatste instantie als puur vijandig gaat
zi('11e11waartegen hij zich .slechts door
haat ('n a~rt.'s,sil'tewel'r denkt te kUIlIll'1l
stellen.

Soms vilHit de mens zt'1f een bevredi.
gelid antwoord op de levensvragen of
een oplossing voor de levensmoeilijkhe~
den. Soms zal hij zijn vragen en moei-
lijkheden aan een vertrouwensman. i.c.
een geestelijk raadsman van het Huma-
nistisch Verbond willen voorleggen,

Dat zien we in de strafinrichtingen
van Justitie.
De get.'stelijke raadslit'den van het

Ilulllanistisch Verhond hebhen zich \'001"

dit \wrk niet heschikhaar gesteld ter
verkondiging \'all t.'en humanistische le-
\'('IISO\'ertu igilig,

Vooral in ,leze \H'reld, vol van ernsti-
ge levensmoeilijkheden, is menig cliënt
maar al te zeer geneigd zich aan iedere
strohalm vast te grijpen. \\'aarheden
opdringen zou bepaald niet fair zijII,
Ook niet wenselijk, De dii..'nt moet im-
mers, als ieder ander mens, op zijn \••..ijze
met het hestaan in lH't reine zien te
komen. Alleen de zelf doorle('fde. inller-
lijk aanvaarde, oplossing functioneert.
Evenmin nodig. \Vie cr in slaagt een

\\'l'fkclijke relatie met eell cliënt op tl'
bouwen zal ook hier zijn gP100f in de
scheppende groeikracht van de mens
telkenmale ill'Vl'stigd Zi('ll.

Ilulllanistische geestelijke vt'rJ:orging
is in de eersle plaats het in 'liefde' naast
de ander staan. De dWnt mag niet
zmhmig door vragtc'lI en mOl'ilijkheden
gehinderd worden, dat hij van zichzelf
('11 de wereld zou gaan ,"ervrp('mden. Dl'
komst van dt., geestelijke raadsman
houdt de hereidverklaring in om in
onhaatzuchtiglwid met de cliënt met' te
denken o\'('r diens levensvragen en
moeilijkheden en die, voor 1'.0\'('1'nlOge.
lijk. mee te heIeveIl" Aldus sdlt.'pt de
raadsman de mogelijkheid tot zelfonder.
zoek. tot evelltude aanvulling (Jf rt.'COIl-
structie \'an het bedd dat de dil;nt zich
van de werkelijkheid gevOl"md had cn
dat wellicht mt.'de oorzaak is van zijn
conflict met de maatschappij.

Zakelijke Informatie

liet voorgaande hetekent niet dat de
geestelijke raadsman over alles. hehalv('
het moderne humanisme. zou mogen
praten. ;..Ienig dii.;nt vraagt ,Ie raadsman
naar dil'IIS anÎ\voonl op len'ns\'ragen.
11 ier kan sprake zijn \"an louter zakelijk!-'
informatie. al hlijkt als regel achter zo'n
ogenschijnlijk zakelijke vraag l'en dier
verlangen naar materiaal voor eell eigt'lI
antwoord schuil te gaan. ;..Iet inachttll.'.
ming \'lUl de grootst Illogelijke voorzich-
tigheid zal lle raadsman op zulke vragen
ingaan, omdat hij zijn dii.;nt in ccn voor
hem wellicht beslissend stadium niet in
de kOIlwil laten staan.

In df'ze werdd en vanuit deze ach-
tergronden werken geestelijke raadslie-
den van het lIumallistisch Verbond.
Verhond 1."11 raadslieden brachten daar.
voor in de afgelopen twaalf jaar grote
offers in geld, tijd en energie. Zij konden
dit doen omdat de humanistische geestt'•
lijke ••..erzorging van gedetineerden in een
behoefte blijkt te voorzien.

P. A. POLS
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Het einde van een koningin Ook deze lllO(lIui 1l1l1Jliceren wi;
u;ecr ttcee verhalen. In tic k(J~
"wlltle lIl(uHulen zullen ,di de
resterende t'cr1lll!ell 711aatsf'u,

REf).

De man in de trein

lid hegint koud te wordell. hier aan
de havens. Ik hd) d(~ gehele dag ge-
'Zocht naar de konillgill. Ik loop langs de
Inods('n !liet de opschriften voor welke
la1ult'll de stllkg()('(ll'rl'n IllOctl'll wordell
opgeslagen. Ergens ver W('g klinkt V(lOT

de tW('f'{le Illaal deze a"nlJd de stap van
('('11 vWU\\'. Ik kall de koningin hijna
niet HH.'Cr "'OOT me halen. Hd moet TlII
al ('ell Iwle tijd geleden zijn. dat we uit
elkaar zijn gegaan. Ze zal veranderd
zijn. Ik weet dat ik hi('( llIoet zijn Olll
haar te vinden; mCIl Ill'dt haar hit'f
immers nog kort gd('den gezien. Zij
leeft zoals \TOegt'T. toell ik haar VOOT het
eerst ontmoette temidden van de vele
andere naamlozen l'rgell.~ \'l'rkrellkeld
lIitp;estrekt in d(~ ('en of andere loods.
\Vat \"flOr ('('n tijd hehhl'n we samell

gehad?
Prt'cil.-'S kan ik het me allemaal niet

meer herinneren, want het d('llkell kost
IJW kn'el moeite. \Vel w('d ik nog dat
we de laatste maanden doodziek, Illaar
tevreden doorhrachten in ons ZOllwrpa-
leis. liet zomerpal('is was een vochtige
kelder. prgens in lH't centrum van de
stad. Zij was tm'n nog prius('s. de gam-
mde tafel ('('I} ~l.-'Ill'raal. ik zelf tIe
koning. AlIcs ging vrij goed. totdat we
plotseling het complot tegen ons gcriellt
ontdektt'll. De mllren van ons paleis
IwgonllCIl ft> bladderen, dc generaal zak-
te op l.-'l.-'ndag dOOT onverklaarhare oor-
zaak in elkaar.

Op {'Pil nacht zijn Wt' geducht. AI
onze hezittingen li{,ten we aeht<,r. he-
halve t'lIige hoognodige zakpll. Dl' hele
nacht moesten we lopen. voordat we de
rand nUl de stad hereikh'll, met bran-
dende Vot't('IJ en verstarde gedachtell.
liet I)('gon juist licht te worden. toell Wl.-'
aan de grote weg kwalllt'n. \Ve llalllen
afsch('i(1. Ik vermot,ddt' slechts waar zij
naar tot' ging. ik dmfde Iwt niet te
\'ral~ell.

Ik zag haar gaan met het kleine
kleerkoffertje in de hand. Toen stopte
de autu die uit de mist te\.oorschijn
kwam ('n stapte zij in. Ze verdween.
mijn koningin.

Lange tijd loop ik hil'r nog in de
hUllrt rond. De nieuwe dag zet reeds in.
triest en grijs. lIet regellt een heet je, Ik
moet 1111in de buurt van haar paleis
komen. Ik steek m'n handen onder m'n
oksels om ze te' verwarmCll. I It't ~espan-
m'n havenlawaai neemt steeds meer tot'.
Ik moet haar 1II1wel ~auw vinden. want
('r kOllWIl stt'eds meer mensen die me
verbaasd aanstaren. Oeh. maar ik ben
het gewend want daar ben ik dan toch
ook eigenlijk konill~ voor. Eilldclijk arri.
\'('('r ik bij l'en vervallen loods, E('u
jongeman, ongeveer twintig jaar, zi(,ke-
lijk cn mager schuifelt langs !He heen
naar buiten. Hier !Hod ze wonen, hoven
de deur hangt nog ons kroontje.

Als ik naar hinnen ~a slaat me l.-'en
hedompte lucht tegemot'!. ('t.'n lucht die
ik al lang niet meer geroken heb, omdat
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ik sh'(,ds hili teil h{'n geweest. ~lijl1 ogen
moett'1l wennen aan het duister. Bijna
struikel ik (J\'('r een op de grond 1\it~f;'-
strekt. in elkaar gekrolllpell figuur. Er
\vordt niet gesproken door de zittelU!e
en Iiggelllie gestalten. Slechts ergens in
el.-'n hoek hoor ik wat gemompel in et'1I
voor mij onlH'kende taal. Ik ga zitten,
want ik zal w(,1 moeten wachtt'n tot 1Il('n
mij hij dl.-' koningin aamlit'nt. Ook een
koning heilOort te \•...achtell. Even later
komt dl' gebodH'ldt, jong('mall \\"('('r
hinnen. Hij kijkt lilt' aan en komt naar
lllC toc. maakt t't'n huiging ('n zegt '"
wordt ve'rwaeht. volgt 11 llle', Ik volg
hem Haar een gat in de wand. 'lId
H'rtrek van de koningin hoogiwiti', Z('gt
hij \\:eer met l'en huiging. Ik ga naar
hilllH'll. De koningin ligt uitgestrekt op
eell Illanneno\'erjas. Ze kijkl me enige
tijd zwi~gel1d aan mt't heldere ogen.
\Vat is ze mager. maar illooi. Honger en
ziekte kunm'll haar gdaat sleehts sieren.
Ik vraag hoe bng ze hipr al woont.
'I1('e1 lang al'. antwoordt Z('. '~rnhof-
houding. dil' hil'r achter V('rhlijft was t'r
"I toen ik hier kwam'. Ze vraagt me
niets. Lang zitten we zwijgclltl !laar
elkaar te staren. Er komt el.-'U jong
llleisj(' hilltlf'n. in lompen gl'flllld Pil
vraagt haar wat de plannen zijn voor

* * * * * * * * * * * *

De man zal in de trein t(' slapen; zijn
hoofd weggt'dokcll in dl' jas, die achter
hem hinc;, Ilaren la!!en over zijn voor-
hoofd als zeewit'r. Zijn lichaam ging
willom ('n harmonisch me(~ md de tril.
lingt'll van het lreilllijf. !lij \••..as op weg
naar zijn "'TOnw. Twee maal in de
\'('ertif'll dagl'n was hij op weg. Ilt-en~
k'rug. Ilt'l.-'n-lt'Tllg. Et'n dotl('llcadans
Blet het weekeinde als rustplaats. Hij
vond dit, toestand \\.aanzinnig, idioot ...
l.-'Il hij lachtl.-'. waut hij lachte om alles
wat buiten zijn bereik la~ of gaf Ilt't
ru\ •...e nalJlell.

'Onze kalenderliefde'. zei hij wd ceHS.
waarop zijn vrouw dan snel haar hand
op zijn mond legde en !Het grote schrik-
ogt'n hem dwong niet venier te spreken.
Zij vond Iwt \'erschrikkt'lijk. wannet'r hij
zo anders dan zij. zo sarcastisch. zo
ongenaakbaar was. 11ij deed haar dan
meer dan geestelijke pijn, lid was alsof
hij ('('n koud Illes over haar hllik haalde.

Hevig schokken V.UI de trein deed
hem wakker schrikken. De VTOUW voor
hem keek op uit haar hoek. Snel wakkt'r
wordend, keek hij haar langer aan dan
hij ei~enlijk wilde. Hij schrok en een

vandaag. 'Vandaag gaa;l Wt' op Tt'is',
zegt dl' koningin.

Ik vraag de koniugin niet. waarolll en
waarnaar we v{'rtn,kken. wallt ik weet
dat ik daarop gf"t'l1 hegrij[wlijk antwoord
zal krijgen. Sul'! komt Iwt Int'isje krul-!:
met ('en riden ta". 'Kolll. laten wc
afschei(1 nemen van het personeel', zegt
de koningin. Binnl.-'n geven we vele
haml('Il. De ('('n na tIe ander Ilel.-'mt
afscheid van ons. Dan gaan we naar
huih'n, .\VanTll'er vertrekt onze tn'in?'
vraagt de koningin .. Vlak na de middag-
,~irene in de haven: zegt hd meisje.

De trt'În begint Ie rijden l.-'n ik sdwif
de <1(,lIr dicht. \Vl.-' gaan zitlt'n op eeu
kist ('n spreken niet met elkaar. ~I'II -
kOllingin hlijft huilen. ik iwh medelijden
met haar. 1\a lange tijd dmf ik pas mt't
m'n vraag te komen. ,,,'i! jc 1('\"('11 ah
een gewoon nlt'ns?' Ontzet staart ze lilt'
aan. dan staat ze op en schuift de dcm
open. Dan gt.bellTt het. ik houd haar
nid tegen. 'Ik dacht dat je een koning
was!' s('hn~'\Iwt z(' nog dan springt Zt'.
VerslagelI val ik Ilt't'r op de vloer, maar
dan sehatpr ik het uit. 'Haha, ik t'l.-'n ko-
Iling, t.t'lJ kOllill.L:, t'CIi koning is immPrs
ook milar ("f'n g('woon mt'lJ~!' Als ik d(,
(kur Iwb I-!:l'sioten \\'('d ik niet me('r dat
m'n kOllingin Ilt'dt I)(',~laall. COR

* * * * * * * * * * * * * *

huivering kroop als l'ell slang o\'t'r zijn
TIl.!!. Ilct W,L" alsof hij haar naakt gezicn
had. !lij lacht<- wat \'t'rwanl cn om
zichzelf en haar af tp leid('u. graaid(' hij
onhandig in de zak van de jas achter
hem en haalde cr cell pijp. ('t'n verfom-
faaid pakje tahak en ('en donsj(' lucifers
uit. Dl' vrouw was verder gegaan nwt
lezen. Hij stak zijn pijp aan. Langs het
vlammetje van de lucifer kon hij flauw
haar gezicht zien. Bij trok onrustig aan
zijn pijp. terwijl hij haar als ccn gedicht
telkens opnieuw las. Hij keek naar haar
handen. Dat vid niet zo op. Ze had
lange, smalle handen. die hrood konden
snijden op een blank tafellaken en the('
gieten op kristal-suih'r op de hmlcm
van ('('n kopje. Zijn pijp was lIil l'n hij
stak helll opnieuw aan.

Toen hij nog op school was. had hij
zkhzelf vaak voorgehouden, dat hij t'{'Jl
\'rollwenhatt'r was. Bij vloekte op zieh~
zelf. W.lIlllt'er hij naar de onlwholpen
lijnen van de hals van een meisje keek.
lId waren voor hem geen lijn('Il, Illaar
horizonten. Iielzelfde hevige gevoel
kreeg hij weer, nadat hij een vluchtige
hlik op haar gezicht geworpen had, Hij



Lennaert Nijgh, de man achter Boudewijn

Tk'lwrzanger BOlldewijll de Croot is op
het ogt'niJlik ('('n V:ln de populairste
jonge artiestt'n in ons land. Zijn lang-
speelplaat wordt Z('('f goed H'rl.:ocht,
zijn '~h.'IH'l'r de Prcsidl'nt' staal op de
hitparadl-', de kranten cu tijdschriften
putten zich uit in interviews Illct deze
jcmge protestzanger (dil' zich heftig ver-
zet tegell dit w(xml). .\laar ('1" slaal
it.'mand naast BOlldewijn de Croot. die
zt..kt'" ('('tl ded van de lauwen"u mud
oogsten. Dat is Lenllill'rl Xijgh. tekst-
dichter {'n zet".. goed vriend vall BOIl-

<!t',\'ijn. Hij schrijft dl' teksten vall vrij-
wel alle liedjes dil' Boudewijn zingt.
\Iager. bleek. ('ven in dl' twintig. fel
prah'nd. Hij is ll't'rling van de filmaca-
demÎt' in Amsterdam ('ik heb net eind-
examen gt'daan. hen dus eigenlijk gl'l'n
Icerling Illcer.') \Vie is Lennaert Xijgh?
'Tja. de mail achtt'r BOlIdewijn, he?'

zegt bij wat cynisch, ':\'atuurlijk krijgt
Boudewijn alle t'cr van ons succes. maar
dat kan me nid schelen, Tekstschrijvers
zijn nu t'ellmaal nogal kleurloze mensen,
\"'C hlij\'t'n op de achtergrond. Trou-
Wl'ns, niet allt'('11 de eer. maar ook de
kritil,k krijgt Boudewijn. Van )'lellt.'t'r dl'
Presidcnt hijvoor1wl'ld, krijgt hij alles te
horen. De lIl('nS('1l denken dat alle tek-
steil die hij zingt ook van hem zijn, Ik

* * * * * * * * * * * * *
mocst denkt,u aan ('eli Gri('ks !weId, har-
~n()niseh. spn,k('ml en vol tl're kracht.
Vwt'ger had hij ()ok vaak gczocht naar
het woord. dat dit allt,s gn'('p. Hij had
het nooit ,gevonden. maar !lil zocht hij
weer. De vrouw, die voor hem zat .. ,
ze zou niet verbaasd zijn, als hij haar
hand ZOIIpakken. als hij voorzichtig met
zijn hand haar hnar zou strelt'n en ze
ZOIi niet verbaasd zijn. als hii met zijn
IiPP('1l baar gezicht tot werkelijkheid zou
makcn. ~taar hij zou zwijgt'n. want md
woorden. die lit'fde moesten vangt'n kon
hij nid overweg. )'Id liefde kon hij nid
O\'l'rweg. ),Id egoïsllw \\'t,l; dat kon hij
in zich brt'kt'n, als dl' hot kil van ('eli
kwadt, hond.

Hij kt,t'k in het vuile raam. maar kOIl
Ilaar niet gOl'tI zien. Ecu Dnln'stemde
npwilHling maakh' zich van hem 1Jl('t'S-
ter. Zachte handen hingt'n ('t'1l f!UWl'!CII
voorhang in zijn hoof,\.
Toen hij lIit de trein stapte, had hij

Ill't gevoel alsof hij afscheid gelltHllt'n
had. Op Iwt IK'rron trof hij l'en hloemell-
stallt,tje ell hij kocht f'en grote bos Y~Ul
d(~ gde hloellien. dit, zijn vrouw zo mooi
vond. Cllizig hapte hij in de geur van
dl' bloemell. Et'fl waterval van violen.
Zt't'. zee. zee ...
Thllisgt>koll.len kliste hij zijn VrollW als

l'en verlidd(' kleine jongt'n. I1ij kt.,t'k
haar langer aau dan hij gewoon was en
".ei: 'Kalenderlidde • Ze legd(~ iwar
hand nid op zijn mom!.

)011:-': VA" OEH IIOEVE"

IlOUDEWl}S DI': (;nOOT lijdt'IH :;ijll ol,tn'-

ell'l! ill tl/lI-el"ll.

IH'l'm wd aan dat hij er achkr staat.
lllaar ik Iwh ze ~csdlrt'n'll. Dus llloetell
ze zich tot mij richten ml't hun kritiek.'

Op schoolavonden

'Hoelang kl'lI ik Bout1ewijn? NII al wd
zestien jam denk ik. Vnn tic lagere
school. ),Iaar tocn Wt' Zl'stien waren wist
ik pas dat Boudewijll ~itaar spedde.
Toen gingl'lI we wat sanlen doen voor
schoolavondt'n ('nz. :\ iets wat eigenlijk
t'cht dl' llloeih-' waard was. Er is nit'ts
hij dat ik !lil zou kUlllll'll gf'bruikcll,
liet had eigt'nlijk allemaal betl'l'kking op
It'rart'n. je kent dat wf'L Ik spel'!t!t' in
tlic tijd \\'('1 tont'l'1 ook t'n ik hidd 111"

me! poppeuslwl hezig:. ik wild(~ langs
poppl'ntheatt'rs. Niets V<lll g(,kOlllt'Il,
.).Iaar het zat wd iu de richting altijd.
:-\atuurlijk houden het tekst.schrijven ell
hd filmt'l} nw 1111hd Illt'l'St I)ezig. \Vaar
ik llW later het IlW('st in 7.al \"t'nli('p('u.
kan ik lIid zeggen. Ik v()orspei niets. t'r
geheurt altijd zoveel onverwachts. Ik
IWIl hezeten vall film, van zelf films
makt~lJ. Van films zien lIiet, nee, ik kan
Ilt't niet. Ik ga er kapot aall. Ik hen gek
van Fellini. maar ik kan t't'U w(,('k niet
slap('u als ik zijn films heh l-(('zi('n.

"Je hebt talent'

() ja, zo is Boudewijn ontdekt. Ik had
ht'lII in ('e;l film van mij gehruikt, daar
zong hij ill. Toen die gedraaid werd zat
Ed LauteJlSdl1ag('r. van Iwt NTS-jollr-
lIaal. <'rbij. Dil' zei j(: Illoet naar PhOllO-
gram gaan. je hebt talcllt. Zo gin!!: dat.
Ik hegon met voor helll. ('n op hem.
te'kstl'n te sehrijVl'n. Ze zijn cigenlijk
voor mezelf gesehre\'en, ze slaan (xlk
meestal op mezelf. )'lnar i"derl'en denkt
dat Iwt Bollt1t'wijn is die t'raehter zit.
\Vl' \'l'rsdlillen ontzaglijk Vl'el. al zijn
we tie heste' \Tit'mlen. lIij is, vooral
sinds zijn huwelijk, tevretl,'n rustig. een
gocd man ell vader. Ik ben rusteloos,

altijd in mOl'ilijkhl,den verwikkeld, zal
dat ook wel altijd hlijn'n. Ik kan niet
zonder, \Vat ik lH't liefste doe? Tja.
filmen eigt'nlijk \Vel. ),Iaar ook teksten
schrijvt'n.

Gek op taal

Ik bell gt,k op taal op spelen met
\Voordcn. Ik schrijf bijvoorheeld helt'
koningsdrama's. voor lIl'n plezier. of
stukken in Vondeltaal. Dat kan ik erg
goed. Ik kan geell proza s(.'hrijvt'n, Dat
duurt me te lang. ik wil me kort lIit-
drllkk('11. Ih,t gedicht. of het lied. dat is
het voor mij wel. Ik H'rtaal natuurlijk
ook veeL om wat geld te verdicnen,
),Iaar wat ik te zt'ggell Iwb kan ik het
beste docn in films. Dat is minder
hl'l)('rkt. Je wilt dat ik me filmer. of
schrijver. of teksttlil'hler ofzo noem? Ja,
dan wordt Iwt wel cineast, ),faar dat is
nd zoiets vaags als journalist natuurlijk.
It'll('n'en kan zich zo noemen.
J leeft Ilt't Sllt.'ces mij veranderd? I\eh.
nee, het su('ces. als zodanig raakt mij
1l<lhlllrlijk niet. Z(~ kennen lIl'n gezicht
nit't, ik word nid herkend, het valt mij
dus niet zo op. I let geeft me wel
h('vredig:iIll-(, natuurlijk. wel ('en ~ek
id(,t,. liet is wel mooi Dlil in eell taxi te
zittt'1l en jezelf uit dl' radio te horell
komen. I lt't IS ~opd om ('t'n heleboel
lIIensen in dit vak te leren kennell, ook
voor het filmen. )'lt,Ilt't~r de President,
moest wel aan bod kOlllen. liet was
1!;eschreven (lIli l'l'n tophit te worden,
dat is lIitg('komen. IIl,t zou nooit in (lie
vorm zijn ontstnan als t'r niet die ragt'
voor protestsongs was gl'Wl't'St. ),Iaar
wat is een prott'stsong cigf'lllijk hè?
Folksong. nee, dat is Iwt !liet. lIet kwam
zo nllemaal. de eerste Iit'{ljes gingen
all,'nwa! over liefde en Boudewijn wilde
wd ,'('ns iets antiers zingelI. Toen I)(,ll ik
dus dl'ze dingen gaa!l 7.ocken, oorlog.
Vi"tnmn. Eigenlijk is liefde voor mij Ilt't
t'lIi~e interessante in het lev('n. liet is zo
oneindig. het is het hl'gin en het eindt:
van all,'s. Ik interesseer lIle ook wel voor
politiek, ik lees alle soorten kranten.

Bevangen door- heimwee

),I'n toekomst. ja. daar denk ik niet zo
aan. Ik ben m('('r md Iwt verleden b('Zi~.
Ik Ix'u erg historisch gé"nteresseerd. Ik
heb hcilll\\'l't' naar allerlei tijden, \'ooral
lIaar de Criekse tijd. dat is in m'n films
altijd te merken, g"joof ik. Ik bell he-
van~en door heimwee naar nllerlei tij-
den, romantisch hè? Ik voel lIle er erg
me,~ verwnnt, Ik wil Ilog iets zeggen
over onze nieuwe lalll-(.~peelplaat, die na
tie vaknutie uitkomt. lId wordt een heel
andere dan de vorige. minder cmHmer-
deel, wel moeilijker. liet zijn allemaal
teksten V.1Ilmij, muziek van Boudewijn.
Er zitten gec!l protestsongs Ulel'r op, wel
protestsonginvloeden. De liedjes horen
hij elkaar maar kUllnell apart gezongen
wonlen. Een cyclus. Er zijn reli~iellzc
liederen bij, li"dert'n over het niet nan-
vaarden zou ik wiIl,')} zeggen.'
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Adam en Eva en De Stad

Invloed van de stad op zijn bewoners
of omgekeerd te veronderstellen is niet
nieuw. althans zeker geen vondst. Even-
min het !laar voren brengen, ook al
{'XCl!seert men zich eT tt'voren voor, in
dit verhand van c1iclii's als gejaagdheid,
nervositeit, verzameling van mCllseiijke
pakhuizen, recreatÎc\"c vluchtpogingen,
opeenhoping van 0 ZOVe1CIl, onge-
coördineerde (I) massificatie, enz., md
ten sloUe de wel stil makende lllaUThet
leven zelden afsluitende factor: Eell-
zaamheid. Een eenzaamheid die cr na-
tuurlijk is, weinigen zullen hel in mo-
menten van inkeer miskennen, maar
waarmee ondanks alles de tram morgen
niet stil staat, de telefoon blijft rinkelen,
de lichtreclame zijn letters zal blijven
afseheiden voor de ogen van zich hijnn
de nek verrekkendc individuen.

}.let het laatste aan te roeren of zich
het te realiseren moet men voorzichtig
zijn, immers - individu - kan assoeia-
ties geven als individualiteit, eigen \"'C.

zen, misschien zelfs wel eigen persoon-
lijkheid. En dan nog prompt daar hoven.
op de vraag: Hoe is het met mijn of
liever t-'erst even (net iets veiliger) met
jouw persoonlijkheid gesteld? Antwoord:
Zeer goed, inclusief de verminking van

BOEKBESPREKING

die pers()olllijkheid. Even doordenken en
men heeft de verklaring voor zijn, haar
of wil'ns (wan)toestand ook. Het is nl.
de stad of heter de zich steeds verder
ontwikkelende wetenschap, de steeds
meer in het Illensbeeld ingrijpende toe-
passing der resultaten van die weten-
schap, zodanig zelfs dat je waar je ook
gaat of staat. wiens handel of wandel
hl.,t ook behelst, je in het gedrang komt,
als het ware wd in de massa moet
meelopen. lIet is als het eenmaal (over-
mOl'llig) betaald hehhcll voor de draai-
molen. vcr hoven de stad uitkomen,
reeds hij de eerste hewcging van het zo
speelse rad misselijk zijn, maar niet
Illeer terug kUllllen ondanks jezelf. \V€ol
willen maar niet kunnen. Anders ge-
zegd: Existeren, maar niet leven. En
dat alleelI omdat de druk, het (op)drin-
gl'n zo groot en immens is. Zo hevig
zelfs dat vermiuking een gegevenheid is
waarmee je leert leven. Of dat nu mèt
of zonder, ondanks of door jezelf is.

AI mel al is de cirh.1 gesloten. Ook al
voelt de maag nog wd eens zwaar aan.
zijn de benen soms inderdaad van lood.
suizen de oren hij herhaling, zet het
zweet zich nadrukkelijk in de handen af.
Kort samcngcvat zou meu kunnen zeg-
gen dat de stad met al zijn 'energic',
modern vernuft, etc" t.'eu hijna gedroch-
tige kracht is die de bcn'oner in zijn
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verweer slechts ontmenselijking laat.
Een tragische situatie wanneer men he-
dmlkt dat die hC\ ••..oner nu juist in dat
wrweer iels van (eigen) mensdijkheid
vermoedt, hoopt te voelen, Cirkel op-
nieuw gesloten. Karikatuur der persoon-
lijkheid tekent zich verder af. Ook al
vervangt men stad door moderne 'ener-
gieke' wereld, mens door deel van cen
proces, of proces in een geht.'el. Grenzen
vcrvagen, scheidingen vallen weg. uni-
formiteit is l'en cliché, elc. etc. Andere
henaderingen. gecomprilneerder of uit-
gebreider der stads of 'energie' .proble-
matiek met daarin, tegenover, onder,
tussendoor, sk(,ds de mens. is zeker
Illogelijk maar zal vermoedelijk hoe men
het ook stelt, zich draait of verdraait.
uitmonden in een bijna uitzichtloze ver-
moeidheid. ~Iet teil slotte een definitief
vrt..cocdzaamgewelddadig. gekozen of on-
gewild, inslapen.

Adempau%e

AI met al, en dit ter adempauze, een
nogal schrijnende zaak, ook al leest men
het voorgaande met een zeker cynisme
of misschien wel een zekere ironie. Staat
tegenover, en dat zal schrijven of het
nu kritieken, verhalen, romans of gedich-
ten lwtrcft. altijd mogelijk blijven ma.
ken, dat er ondanks alles toch geleefd
wordt. ~iet afgezonderd. lekker arka-
disch of nog verder weg in een ivoren
toren der herinnering. romantisch dus.
of in de sfeer van - toen jaren geleden
_. maar midden tussl'n de vollopende
remises, de aan duidelijkheid niets te
wensen overlatende politie~ en zieken
sirenes. de hijna heëindigde striptease,
de overbezette vluchtheuvels of midden
in de kamer met tafd litoel bed opcn eIJ
gesloten gordijnen. en tegenover naast
<loor onder of hoven elkaar: ~Ian vrouw.
}.lensen in hd reeds aangestipte geheel,
maar dan met dien verstall(!e lcr:ellden.

Dat wil zeggen met l,('hte ogen, neu-
zen, monden, met ecn eigen stem. Zin-
tllighewust. dientengevolge gt-'vaarhe-
\\'ust. Zij hehhell iets van het met de
rug en handen tegen de muur staan.
voor hen zowel als achter 11('n.Ja, maar
de mUtlr die zij zelf bepalen, althans
zoveel Illogelijk willen bepalen. Een
mogelijkheid die kan bestaan door hun
(IX'\\'llst) zijn, het voorvoelen der din~
gen. van hun menselijke omgeving. Een
intense. vaak alles uitputtemIe situatie
maar die het achh'r zichzelf aanlopen
gclll.'d of gedeeltelijk Wl~et tc voorko-
men,

Bestaansmogelijkheid

Iloe zij dat verwezenlijken behoeft
weinig woorden. het is te individucel
verschillend. Basis is een. het werd
reeds gesuggereerd. l'en be\\'ust zijn. En
in de concretc praktijk van het dagelijks
leven. leren leven met de verworvenhe-
den van die zo energieke' wereld zonder
daarbij <.Ie gestalte te krijgen van Je

klassieke tovenaarsleerling die het dacht
te redden, terwijl hij het al in aanleg in
wezen niet redde, Leven dus met de
(wetenschappelijke) ven •...orvenheden of
zich die nn huiten of binnen de stad,
hitmen of huitenskamers of waar ook
doen gelden. lIet is de enige mogelijk-
heid om de cirkel niet altijd viciëus te
docn ziju, de enige mogelijkheid ook
voor distantie, ook al houdt het laatste
tegelijkertijd hetrokkenheid in op din-
gen, verschijnselen. zichzelf, en de an-
der. De enige hestaansmogelijkheid
vQor, hijna tot angstvisioenen geworden
hegrippen als liefde, geluk of simpel
(samen)zijn. -(...) 'JOUle hand Icas uit mijn Tumd
gegleden, en ik neesde,
Als ik je in mijn armen nam, je te

tcckkcll
Uit 'die d/lbbe1::::itlllige droom die

::::aehtheid legde
Op je gelaat, tot een schijn van ::::eer

I,;olmaakfe vrede.
In de kamer koos het maal1lic1lt clill-

gen uit.
'Vat deed !let mij? Bed en boeken

waren daar,
Jouw ademhalen, de geheimen t.:an de

kamer. (..,)'

Aldus een gedeelte uit - Elegy - van
de Amerikaanse dichter Hol)('rt Layzer
(geboren 1931) en opgenonll'n in de
bundel Amerikaanse poi.:zie Adam &
Eva & De Stad. Aldus ook het slot der
poging van ondergetekende de lllellS te
schetsen in zijn voortdurend verande-
rende wereld waarhij men voor - Stad
_ realiteit mag lezen en voor Adam &
Eva, Jan & ~Iarie, Dit is niet om de titel
van genoemde bundel te ontkrachten,
maar alleen om de hundel direct van
een eventuele heperking of een even.
tUl'e1 isolement te ontdoen. Tc zeer n1.
staan de opgenomen diehters met hun
beide benen. armen, handen, hun hele
zijn in en op dezc wereld, in hun. cn
met weinig wezcnlijk verschil, on::::e
werkelijkheid. Een werkelijkheid. waar
men alles over kan zeggen maar (geluk-
kig) niet dat zij iets van ('en paradijs in
zich draagt. Ilet geciteerde vers is van
het laatste dan ook Iliet de neersla~. lIet
vers werd geschw\'t'1l vanuit een hewust
,1.(('- of heleefde hedendaagse werkelijk-
heid, onderstreept, hoe wonderlijk mis-
schien ook, juist die werkelijkheid. Ter
illustratie lwt eerste ~edcdte uit hetzelfd(.
gedicht - Elcgy -:

'Telkell,~ als u.:e raakten, dac1lt ik aWI
de kraamkliniek.

Die vrollu:en tcaren ruim als de hili.
::::endie::::ehoopten te vllile'I,

Niet .\ltwk aL<; jij: te massaal om
begeerd te tCorden
Gezlcollen cn behaaglijk aL<; tl(J

Thwlksgiving dÜlflcr.
Ze eert eerden eefl uf (mder écht be-

lallgrijk gelleim



En ik hcrinner mc. dat, tOC1l ;e flÎt
mi;11 armen kroop.

\\'i; (lIIZe eigen geheime'l 1l(ulde'l 07/1
de kamer te {;ulll,tl ( .. .)'

Of in {'en gedeelte uil... Forty-
seeolld sln'('t van An..hihald
:\lacLeish:

'\Vees ficr Ncw rork °11 ;e bekroonde
koepeh
Eu ;e dok keu eli de grootste (;{lII ;e

deuren cu ;e dallsell{ie
Ele{!,llllte "ette grote meis;es eH ;e
Negers ol' hUil smalle hakken en het

Mauw 01' hUil
Slechte mond en ;e hars en ;e auto's
I" de slagen call het staierl licht

(....)'
Tot zover dit citaat en voorlopig nog

ied<-'rantl(>r(.'itaat uit Adam & Eva & De
Stad. AlIcen Ilog dit: Arehihald
:\lac::Lcishwerd geboren in 1892, Behal-
ve ~~al'L{'ishstaan er in Adam & Eva &
De Stad meer dichters van zijn genera-
tie. Xamell: Kenucth Fearing. ~Ierrill
~toore, TIlt'odore Roethke en Elder 01-
sou. Kt:'llmerkt'l1d voor hun poëzie, met
uiteraard ol1d<-'rlingc(eigen) verschillen,
is volgens de inleider van genoemd
hoekje Luc. \\'enseleers (?), dat zij lc('r-
den leven met htlll omgeving, of wel
hun leven (waar) maakten in de situatie,
waarin zij zaten. Dit in tegellstdling tot
latere dichtus als o.m.: Rohert ~Iezy, Le
Hoi Jones en Gregory Cor!\o.

tui/!;t l1<-'tvan een wat onzindelijk aan-
doemie drang iels zo hoog nodig kwijt
t<-,moeten. Dit gddt {'\'('Ilzet'r zijn op-
merking door middel V<ln{'Pil {'itaal V:ln
W. C. \ViIliams:
(... ) 'Uitgangspunt hUift .\leed", de

fIIcm"eli;ke emotie, de sc/wou/wid, de
intensiteit nm waarneming of gecocl en
doel bli;lt het overbrengen Cllll de emo-
tie op de lezer - de enige hestaallSre-
dl'u t;rUl de wccisie eH efficWlItie l;aH

de tcoonim(/chill(~ die het gedicht h
(.. .)'
Luc \\'{~llst'leers is een incidentele

inleider. Hier ('n daar een citaat et'll
\'(~rgelijking een illustratie en zeer wei-
nig eigell visie. Resultaat is ('en kind
met et'u waterhoofd. een beperkte hun-
del met een stellig te grootse ondertitel:
'Amerikaanse poëzie van de 20e <-'(:,IIW'.
Tc ,veinig inzicht krijgt men als lezer in
het werk in z'n geheel der verschillende
dichters. Begrijpelijk. zal lJlell zeggen,
het is het bekende manko van alle
verLatllelhulldels. Ja. Illaar een gedegen
inleiding. H'n iets uitvoeriger hibliogra-
fie der dkhters kan al veel verhelpeIl.
En dan vooral niet in de biografische
sfeer of zij ~Iazellwasscr d<lnwel borden-
wasser, gelukkig dan wel ongdukkig ge-
trouwd warell, maar liever hoe hij voor-
beeld de in d{'ze hundel opgenomen ge-
dichtl'n in het kader van hlln overige of
l-!;c1ll"leo('uvre staan.
Teveel gevraagd? Ja. maar neelll mij

niet kwalijk. lets als - Amerikaanse
poi.;zie vall de 20e eeuw - mag toch
wd \'.'at verwachtingen oproepen. Op-
lossing zal wel zijn: Koop het werk van
de opgenomen dichters, Tl'a'cht. al was
hd :ll\('en maar om bij voorhee1l1 het
\Tijwd volledig onthreken van lyriek te
ootdekken. of te onderkennen hoe sterk
informatief de poëzie van de verschiJ-
lende dichters is. En al was het alleen
ook maar Olll te ~enictt'n van een regel
val I Ar{.hihald ~lacLeish:

( ) 'Oorlogsr;cteraan r;óór Ilij tu;intig
was ( r, of CUli E. E. CUl1lmillgs ( .... )
'1Jeu:eg('11 i'l de straat (;1l11 hallr lichaam
- om r01ll1 zich het cerkeer uw /llIar
hemitllleli;ke spieren te voelen? (., ,y
\Vaarom nu uiteindelijk is - Adam &

Eva & De St<:ld - een wat mislukt
boekje? ~t.i. omdat ue interdependentie
stad-bewoner (ook de dkhter) niets hij-
7.011dersis. Om bijna met K. Schippers
te spreken: Een waarheid als een koe,
Een p;elukkige waarheid overigens. Im-
mers stond de dichter niet in zijn stad,
niet in zijn realiteit, het zou zijn voor-
voelen van die realiteit en al haar ver-
sc::hijnscien uitsluiten (de dichter is niet
al\{lt'rs dan de hewust levende mens t'1J
omgekeerd), of wt'l de verminking van
het ill(Hvidu ZOII een onontkoombaar
eindpunt zijn ... D. ZAAL

_ Adam & Eva & De Stad - verscheen
hij Bert BakkerIDaamen ~.V,fDen Haag.

(volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een Vormings- en Bezinningsbijeenkomst van het
Humanistisch Thuisfront in het Coornherthuis te Driebergen in de maand

Hoofdstraat 84 - Driebergen
In het Coomherthuis worden regelmatig hezinningshijeenkomsten gehollden
voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn CI

boeiende programma's over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uitzonderingsverlof krijgen.
\Vie iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vulIe het onderstaande
formulier in en sture het op naar het Coornherthuis,

(naam, voorletters, rang)

(landmacht/luchtmacht)

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

Ondergetekende

Registratienununer

Onderdeel

Gelegerd te

Verschil In generatie

Los nl. van lid verschil in generatie
vraag ik mij af waaruit 1111 prèdes het
verschil (er wordt door \Vcmciccrs kn
aanzien van bij voorheeld de 'beat gene-
rat ion' waartoe o.m. Corso hehoort een
zeh'rc passiviteit gesuggere('nl) tussen
hd accepteren der werkelijkheid en hd
zich verLetten (.'rteg(m bestaat? Zeker,
natuurlijk, een verschil, maar m.i. is dat
g{'en hV<'stie van leven tegenover dood
(existeren). Helemaal duidelijk is het
niet te zeggen, De oorzaak hierva1l kan
hij lllij liggen. maar evenzeer hij de
\\'enseleers' ondlli(lclijke duidelijkheid.
Zijn inleiding lijdt hier voortdurend on-
der. Elke zin heeft iets vall een inlcidin~
op l'('n inleiding en weer een inleiding
daarop. Zo zou de Amerikaanse uichter
zich in het algcm<-'cn sneller en (ook
geridlijker?) hehben 'thuis' gevoeld in
de 'eller~icke' wereld dan de Europese
dichter. Oorzaak mud dan zijn dat de
Europese dichter langer en vooral inten-
ser met een (culturele) achtergrond heeft
moeten worstelen dan de Amerikaanse
dichter. Dit op te merken is een ver-
dienstelijke inzct tot bij voorbeekl een
vergelijkende studie tussen Europese en
Alnerikaanse {lichters.

In lid kader van een boekje dat ..... (maand van deelname).
Amerikaanse poi.;zie van de 20e eeuw I Handlekenin~:
behelst te brengen is het een weinig ter I

1
. -'

zake doende opmerking. Bovendien ge-
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Verschoppelingen
van de lichtstad
De alcohol verd[iift hun verdriet, hun ellende en
de armoede. In het café treffen zij elkaar. Begerig
brengen zij het 'kosteli;k' vocht tuiGT de dorstige
lippen. Zo gaat het op Montmartre do.g~jn-dog-uit.
Deze verschoppelingen van de lichtstad WlI Europa
ontmoette Tom \Veerheym op één van zijn vele
zwerftochten.
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