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CEL

Ik heb getwijfeld of ik dit stukje wel schrijven zou. Ik weet dat ik er een
delicf.at olldcrwerp mee aansnijd.

Ten slolte hebben enige ervaringen van dl' laatste maanden me cr loeh toe
gebracht cm dit onderwerp te kiezen.
Als g('cstelijk verwrger in de strijdkrachten kom ik nogal eens in aanraking
met militairen die celstraf hebben opgelopen en ik moet bekennen dat me dat
met steeds meer zorg vervlIlt. Ik verbaas me cr eigenlijk over dal niet ook
andere gt:estclijkc verzorgers van die zorg doen blijken. Ik kan er niet aan
wennen, am jongemannen die in de burgermaatschappij zeker niet in een huis
van bewaring of in een gevangenis tcrceht gekomen zouden zijn, in de
militaire dienst in een cel te ontmoeten. Ik schrijf dit niet in een sentimentele
opwelling, ik ben cen vrij nuchter men:;.

Dezer dagen was ik in de cel bij een jongeman die had geweigerd een
bepaald, op ziehzcJf onbelangrijk, corvee-dienstje op zaterdagmiddag uit te
voeren, Ik begrijp dat een dergelijke weigering niet valt te accepteren, maar
toch, acht dagen celstraf! Je vraabrt je af, was cr nu niet iemand te vinden
die zo'n jongeman met een grapje of een gemoedelijk woord over dat dode
punt van de weigering had kunnen heen helpen?

Ik weet dat er ervaren offick'Tcn en onderofficieren zijn die het zo zouden
hebben aangepakt, maar het gebeurt ook vele malen niet. lIet is mij ook bekend
dat er vele commandanten zijn die niet dan bij uitzondering van de celstraf
gebruik makell, Toch komen geestelijke verzorgers vele malen militairen tegen
in de cel op grond van overtredingen die in de burgermaatsehappij niet meer
dan een berisping zouden opleveren.

Het is natuurlijk zo dat de orde in de militaire dienst moet worden gehand-
haafd. Maar het aanvaarden van de militaire diseipline en de wijze waarop
de7..(}soms wordt uitgeoefend is voor vele, overigens keurige jongemannen,
wel moeilijk en dan komt het galiw tot kleine wanorderlijkheden die, nogmaals,
in de burgermaatschappij wel een teredItwijzing maar zeker geen ceistraf
WIlden me(Iebrengen,

Er is voor mij nog een heel andere kant aan de zaak die mij nog met de
meeste zorg vervult. Zijn militaire commandanten, die daar toe geen speciale
opleiding hebben genoten, wel in staat om de eventuele psychische gevolgen
van enkele dagen of enkele weken celstraf te overzien? Het is mij bekend dat
de commandant die celstraf oplegt, verplicht is de dokter en de geestelijk
verzorger te waarsehuwen, maar ik vraag me af of dit voldoende waarborg
tegen ongelukken biedt (\vaarbij men echt nog niet aan het uiterste van zelf.
moordpogingen behoeft te denken). Er zijn in het verleden gevallen ge\\'!eest
die het stellen van dl' vraag zeker rechtvaardigen.

Men moet de moeilijkheden van commandanten zeker niet onderschatten.
Zij staan in ('en situatie die juist pedagogisch gezicn soms zeer gecompliceerd
is. Toch dreigen hier m.i. voor een aantal jonge mensen gevaren die zeker
onder ogen moetcn wonten gezien.

Ik ga ditmaal niet verder dan het signaleren van het verschijnsel, maar het
vervult me zo zeer met zorg dat ik me heb voorgenomen om in het najaar
een aantal deskundigcn uit te nodigen om op dit \Taagstuk in EGO nader in
te gaan. Soms is het niet verstandig, om te spreken, maar soms ook is het
onwaarachtig om te zwijgen. RED.
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Pier van Brakel. 'In gewone dingen lol hebben'

Je kijkt hunkerend uit naar de vakan-
tie. Is het eenmaal zover, dan weet je er
llloeilijk raad mee, Door de bank geno-
men verveel je je stierlijk, ook al hevind
je je op ecn fijn plekje. liet NederhUlds
Hccrt'atic Theater hceft de strijd aange-
bonden met die \"olkollll.-'11 zinlozc vrije-
tijdsbesteding. Op l'cn aantal kampt'cr-
terrl'inen worden argeloze vakantiegan-
gers vrij om"crwachl in aanraking ge-
bracht met creatief spel. \Vat hekkent
dat precies?
Piel" vall Brakel (32). leider van het
zojuist genoemde NHT, bCllen'us doccnt
creatief spel zegt: 'Ik wil dat )]leB ('f

vun nature plezier in heeft dingen te
Ll'c\enh'll en cr vorm aan te gc\"eu.
Creatief spel is een vrijblijn-ndl' oefell-
lIlogelijkheid.'

\\'e bevinden Ol\S in ('en merkwaanli-
ge situatie. ~let Z'Tl tWt'l'i.;n zitten we
moederziel alleen in een indrukwekkt'nd
openluchttheater. Een dreigend onweder
bangt in de lucht. Eeu felle bliksemflits
zet na verloop van tijd automatisch l'en
punt achter ons gesprek.

De deelnelllers aan het creatief festijn
hebben get'n tijd om te kankeren op de
troosteloze weersomstandigheden. De
voorbereiding van de op\'oering van een
zelf H'rzonnen spel neemt hen volkomen
in beslag. Ondcr een afdakje van tent.
doek wordt bedrijvig geknutseld. Op
luttele meters afstand heeft de ontmoe-
ting met Pier van Brakel plaats.

Thans beijvert Pier van Brakel zich
op Ill't gebied van alles wat met creatief
spel te maken heeft. IUj geeft les aan de
Acndemie voor Expressie door woonl l'n
gebaar te Utrecht, waarvan hij leerling
is geweest; de Sociale Acadt'mie, het
opleidingscentruill i\1itIdeluo en aan
middel hare scholen,

Nachtclubatmosfeer

11aar indertijd begon hij Illet cabaret:
'Ik heb bij Lurc!ei gezeten. Daar heb ik
de restanten van h".t jongensachtige ka-
rakter van de groep uitgehannen. In een
1l;lc:.:htC!ubatlllosfcerkun je nu eenmaal
niet met voUe broekzakken het toneel
op. Op den duur sprak het mij nid
111eeraan nummers vall anderen af te
draait'l\. Ik heleefde er gt'en plezier
meer aan. Qua sft',,'r is Llirdei sindsdiclI
niet veel veranderd. lIet is wel lllooi
l)ijgesc!l:mfd.

Ik "ind Iwt niet !llt't'r zo inkressant
als iellland vlekkeloos een nUllIllH'r
hrengt. Ik \veet precies wat cr komt.
Sfl'PI"eH hUlIlor staan hij voorhaat vast.
De meeste c:.:auan:tszijn zo hlij iets te
hehben bereikt met hun stijl. dat ze zic:.:h
niet gauw lIleer aan experimenten wa-
gen. Ze mikken op hestaande humor. De
idee raakt een beetje op de aciltergruml.

Uitverkoren

Er is niet een (enig juistc uitycrko.
ren) manie I"van spelen, Er zijn \vél tien
waarhedell. Dat komt uit de verf wan-

neef je verschillende personen één the.
lila laat uitwerken. ~Iens('n en omstan-
digheden zijn telkcllS alU1t'rs. Hoe kan
een creatief spel tut stand komen? E('11
representatief voorheeld: De eerste dag
van het kamp zijn \ve allemaal ~aan
wandelen. De opdracht luidde: 1\t'em
een "inspiratiepunt" mee. Er kwamen,
latcn Wl~zeggeIl, zestig ideei~1lte voor-
schijn. Daarvan waren er een ti,,'ntal
bruikhaar. En dat tiental groeide weer
\Iit tot vijftien. In dit geval \\-'erden zelfs
de bomen hij liet spd ingeschake1(l. lIet
puhliek had direct in de gaten dat I\('t
llogal amatellristische decor volstrekt
onhelangrijk was.

'Eerlijk spelplezier'

Creatid spel kan heel goed zonder
publiek. De periode waarin het spd tot
stand komt is (haast) bdangrijh'r dan de
uitvoering. Is l1('t puhliek aanwezig, dan
is het medeverantwoonlelijk voor wat er
gebeurt. Dat is bij toneel niet zo. Bij ons
wordt e,,'n sfeer gesehapen, waarin het
contact tot stand komt. lIet gaat er om
elkaar ('11je zelf op ,,'en prettige manier
te leren beoordelen. l\a afloop bcstaat
de llIop;dijkheid met de spelleider O\'er
de voorstellin,l.tvan W...•dachtcn te wisselen.
Als het goed is leidt ereatiC£ spel tot
"ecrlijk spelplezier". Je kunt niet maar
wat aanrutzooi('n. Begeleiding is een

J'IJ~R VAN IlR,\Io.:EL

\'uorwaardc, omdat je de grenzen niet
uit het oog mag H'rliezen. 1':"'11 boom
olllzagen in een spel kan fijn zijn, Illaar
OYL'riegmet de hoswac:.:hter is wel een
vereiste:
Over dc provo's: 'De provo's zijn zonder
meer creatief. Ze !lcmen een stuk van
de slad in heslag en gaan daar op-
vallen. In feite doell ZC' hetzelfde wat
wij op een camping docn. Alleen wordt
de ruiIlltl' op l'en camping fantasieloos
ingedeeld:
Over Lahyrint: 'Een boel dingen llie

je hij Lahyrint tegenkomt kunnen bij
ons doO<!Ct'l1\1)\ldignid :llHl(,fs. \Vas het
spektakel artistiek goed opgebouwd, dan
voelden de vertolkers het ritme aan. De
gaten die in hd stnk vielen hadden -
indien de voorbereilling op lIleer Cf('a-
lieve leest was geschoeid - kUBnen
wOf(lellopgevuld,'

'\Ve moeten de I1ll'nSell lercu inzien,
dat je van nature op gt'kke {'n uitVoer.
bare ülcei5n kunt komen. lIet is een
gunstig teken dat we een vervelende
opening vall eeu tentoonstelling al niet
meer pruimen, \Vc zijn nog niet gerou.
lillt'l'rd gellOl'g in Jwt aangrijpen var.
venlckt opgestelde Illogelijkhed('n. In
gewone dingen lol dtJrYl'1l hehhpn. Dat
is een hele (lewns)kullst:

,,[CO llAASBHOEK
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Opdracht tot geestelijke verzorging

Er is de laatste jaren veel over taak
en karakter van de geestelijke verzor-
ging in dl' strijdkraehten gesproken en
geschreven en ook in Ego zijn daar al
Ill'el wal woorden aan gewijd. De te-
kenen wijzen er op dat (luk in de
politieke arena van !':ederland deze zaak
hinnenkort \\'('cr aan de orde zal worden
gesteld en daarom is het wel goed nog
eens nadef up de zaak in te gaan.
Natuurlijk is in humanistische kringen
V(,el overleg, omtrent dezl' kwestie ge.
weest en het onderstaande wil vooral
een poging zijn om de resultaten van dil
overli'g zichtbaar te maken. al blijft wat
gcsdlrt'ven wordt uiteraard voor de per-
soonlijke rekening van de auteur,
Om taak l~nkaraktl'f vun de geeste-

lijke verzorging in de strijdkrachten te
kunnen vaststell('n is het nodig om dui-
delijk te maken van wie de gecstelijke
verzorgers hun opdracht tot geestelijke
verzorging ontvangen. ~1.i. kali daarover
geen onduidelijkheid hestaan: de.'ze op.
dracht ontvangen de geestdijke verzor-
gers van hun kerkgenootschap of le-
vensbeschouwelijke organisatie, in het
geval dus van de raadslieden van het
Humanistisch Verbond. De geestelijke
verzorgers vertegenwoonligen dus niet
de overheid, ze vertegenwoordigen kerk
of Humanistisch Verhond met alle con-
sequenties van dien.
In de opdracht die de geestdijke

verzorgers ontvangen wordt de aard van
de geestelijke verzorging die zij zullen
uitoefenen, vastgelegd, het is dus niet zo
dat de geestelijke verzorgers van kerk of
verbond de uitnodiging ontvangen om
zkh beschikhaar te stellen van de mili-
taire overheid, zij worden de strijdkrach.
tCIl ingestuurd met l'cn wc10mlijnde
geestelijke opdracht. Zij doen hun werk
niet op grond van de opdracht die de
overheid de in haar dienst opererende
militain'll verleent, maar op b'l'ond van
eell daarnaast staande gecstelijke op-
dracht van de organisatic die zij verte-
genwoordigen. In dit opzicht vertegen-
woordigen zij een 'gast'dement in de
militaire ,~amellieving. Het lijkt mij
noodzakelijk om dat bij de venIer gaan-
de heseholl\vingen voortdurend in het
oog te houden.

De situatie

Ceestdijke verzorgers houden ZIch
hezig met mensen. D,tarbij ontkomen zij
cr niet aan om rekening te houden met
de situatie waarin die mensen verkeren.
Dat geldt ook voor de geestelijke

verzorgers in de Nl'derlandse strijd-
krachten. Zij zullen de situatie van de
militaire samenleving terdege moeten
kennen en daarmede bij hun werk reke-
lling houden. Doen ze dat niet dan
zullen ze voor de mensen in die samen-
leving weinig betekenis hebben. Er lig-
gen hier wel voetangels en klemmen
voor de gecstelijke verzorger, want hoe-
wel het waar is dat N'n lIlens zeer
gl'1)(Jnden is aan de situatie waarin hij
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leeft hij ~aat daar toch nooit geheel in
op, hij blijft ook altijd een individu
upart, met eigenaardigheden die niet of
niet geheel aan de situatie zijn te ontlt'uen.
Daar komt dan nog hij dat geen

enkele militair, ook Hiet de heroepsmili.
tair, geheel heïnvloed wordt door het
milieu van de militaire samenleving.
allerlei invloeden vanuit het burger-mi-
lieu hlijven hun werking l)l'holldl'n.

De militaire samenleving

liet behoeft nauwelijks betoog dat de
militaire samenleving een geheel eigen
karakter heeft, met eigen wetten, eigen
gedragspatronen, eigen verhoudingen
die in allerlei opzicht afwijken van de
hurger.samenleving. liet is voor mensen
die van de ene dag op de andere van
de IJllrger-sameuleving worden overge-
plaatst naar de militaire hijzonder moei-
lijk om daaraan te wennen. Dat geldt
dus vooral voor de dienstplichtigen.
Het i'S merkwaardig dat hoewel in

onze moderne maatschappij allerlei
overgangssituaties met zorg worden be-
studeerd, en men op grond van deze
studie dan veelal met een netwerk van
maatregelen komt, er aan de overgang
van jongc mensen naar de dienstplich-
tige situatie tot nu toe heel weinig
aallllacht is besteed. De enige zorg die
IIll'n op dit gebied kent is de uitnodi-
ging om een voorlichtingsavond bij te
wonen
Ook voor de gcestelijke verzorgers ligt

hier een probleem. Terecht verwachten
militairen van hun geestelijke verzorger
dat hij zoveel ervaring heeft van de
militaire samenleving dat hij in hun moei-
lijkheden vanuit de situatie kan mee-
denken. En dat kan eigenlijk alleen
maar als die geestelijke verzorger is
opgenomen in de militaire samenleving.
Dat geldt nog te sterker, waar men

bij de militaire samenleving niet alleen
moet rekening houden met vredesom-
stamligheden, maar ook met eventuele
norlogssitllaties. waarbij men uiteraani
niet alleen behoeft te denken aan de
situatie van de geestelijke vcrz{)r~er in de
En hier komt de controverse in de
situatie van de geestelijke verzorger in de
strijdkrachten Haar voren: aan de enc
kant vertegenwoordigt hij, op grond van
zijn opdracht een 'gast'elemellt in de
militaire samenleving, aan de andere
kant moet hij zodanig in die samenle-
ving zijn opgenomen dat hij voor de
memen die hij in die samenleving ver-
zorgt \••'crkclijk wat kan betekenen.
Er 1Il0etdus worden gezocht naar ecn

functionele associatie die de geestelijk
verzorger aan de ene kant de mogelijk-
heid geeft zijn fundie als gL"'Cstelijk
verzorger lIit te oefenen dwz de op-
dracht te vervullen die hem door kerk
of verbond is verleend en die hem aan
de andere kant een opname in de mili-
tuire samenleving \'er.l.:ekert die ecn ef-
ficiënte verhouding tot de mensen die
hij verzorgt mogelijk maakt. Een moei-

lijk geval dus dat in het verleden zeker
niet afdoende is geregeld. liet is daarom
dat op het ogenblik zowl'1 in als buiten
de strijdkrachten naar nieuwe mogelijk.
he<It'1lwordt gezocht.
Daarbij moeten m.L van het hegin af

aan twee dingen duidelijk worden ge-
steld:
- Vanuit zijn opdracht is het de

geestelijk \'l'rmrger onmogelijk om als
moreelsoffkier te fllllctioneren. Onder
de moreelsofficier wordt in de strijd.
krachten verstaan de lllan die zijn gezag
l'n kwaliteiten inzet om de militairen tot
een grotere gevechtsbereidheid te bren-
gen. Een geestdijk ••"erzorger die zich
daartoe lpent treedt ver huiten zijn
opdracht, hij identificeert zkh met de
militaire commandant en heeft daar-
llIede als geestelijk verwrger afgedaan.
Helaas moet worden gesteld dat te veel
dominees l'll aalmoezeniers zich in het
verleden deze functie hebben laten aan-
leunen. Gelukkig is er in dit opzicht in
de kerken een duidelijke kentering. lIet
Humanistisch Verbond dat nog slechts
gedurende twee jaren raadslieden in de
strijdkrachten kent heeft er van het
begin af aan geen onduidelijkheid over
laten bl'staan dat zij deze functie voor
haar raadsleden beslist niet wenst.
- De geestelijk verzorger behoort

zich te onthouden van ondermijnende
activiteiten t.a.v.müitair gezag, krijgstucht
en militaire paraatheid. \Verd in het
hovenstaande gezegd dat de geestelijk
verzorger zich er niet toe mag lenen om
de geveehtsbereidheid te bevorderen, hij
heeft evenmin tot taak om deze te
ondermijnen.
Nog afgezien van de vraag of de

overheid bereid zou zijn geestelijke ver-
zorgers in de strijdkrachten tOl' te laten
die dergelijke ondermijnende activiteiten
zouden willen hedrijven, het lijkt me
ook uit een oogpunt van geestelijke
verzorging niet te rechtvaardigen. Ik
vraag me af wat men v:.m een geestelijk
verzorger zou denken die in een kamp
voor gewetensbezwaarden propaganda
zou gaan voeren voor dienstneming. Ik
denk niet dat veel mensen dat op prijs
zouden stellen.
Er moeten door het bovellstaande

geen misverstanden worden gewekt! Ik
heb niet willen beweren dat de kerken
en het verbond geen kritiek zouden
mogen oeft.'nen op de bewapening of op
het regeringsbeleid ten aanzien daarvan,
ik meen slechts dat dat in de strijd-
krachten niet moet leiden tot l'en poging
van geestelijke verzorgers om de militai.
re kracht te ondergraven.
IIl't betekent voor mij ook niet dat in

de strijdkrachten niet open en vrij zou
mogen worden gesproken over dienst.
neming en dienstweigering maar de
geestelijk verzorger moet zich onthoudel~
van propaganda.
Een functionele associatie van de

geestelijke verzorging met de militaire
sUlllenleving zal zich dus moeten verzet-



ten tegt'lJ t't'n identificering van de
geestelijk verzorger met de doeleinden
van die samenleving. maar zal aan de
amlt're kant de mogelijkheid moeten
scheppen dat de g('('stelijk verzorger tot
het einde toe zijn werk kan blijven
\"t'rrichten,

Overheid en gee.t~lIjke verzorging

De strijdkrachten hehoren in onz('
moderne maatschappij gericht te zijn op
het hevorderen (eventueel handhaven)
van de vredestoestamI, maar dienen te-
gt'lijkertijd voorbereid te ziin op mo,ge-
lijke ooriogssituatie, Dat geldt ook voor
lie geestelijke verzorgers in die strijd-
krachten. Indien ooit een oor1ogssitua-
tic, van voU('dige of hcperkte Olll\'ang,
ontstaat dan is het de militaire overheid
die d(, voortzetting van de geestelijke
n'rzorging moet garandt,rt'n en zij kan
dat slechts voor zover dl' geestelijke
n'rznrgers zijn opgenomen in het mili-
taire apparaat,

Hoewel de geestdijk verzorger dlls
:.rijnopdracht ontvangt van kt'rk of ver-
hond is ht't de overheid die zal lIloden
garandt'rl'll dat <1(~geestelijk verzorger
de mogelijkheid krijp:t die opdracht ook
Hit te voeren. Op deze wijze ontstaat
een soort contract tussen overheid en
kerken (verbond) om gezamenlijk de
geestelijke verzorging te hehartigen,

Daarhij zijn het de kerken en het
verbond die inhoud en methoden van
de geestelijke ver.wrging hepalen en is
hl.'t de overheid die de materWIe voor-
w:lardell !'dlt'pt (en daarbij vooral nid
alleen te denken aan de financiële kant
\.aIl de zaak) opdat deze ver/.or('ing kan
plaats Iwhhen. Zij doen dat beide in de
overtuiging dat mensen, juist in de
llloeilijke o{~enhlikken van hun leven,
een wC'rkdijke hehoefte aan eontact met
~eestelijke verzorgers kunnen gevoelen,

Op deze j!rondslag hellOort een organi-
satie van de gccstelijke verzorging te
worden opgehollwd waarbij aan de (~Jl('

kant de vrijheid van de geestelijk ver-
ZOrl!;eris gewaarhorgd opdat hij zijn
opdracht TIaarbehoren kan llitvot-'f('11en
waarbij. aan de andere kant, ",en zoda-
..,il!everbinding ml't de militaire samen-
lfc'villf' tot uitdrukking wordt gebracht
dat de zekerheid ontstaat dat de geeste-
lijk ver.wr~er ook inderdaad op het
jui<:temoment op ziin plaats kan zijn.

In lwt licht van deze vedaC'hte zijn de
laatste tijd \'ragt-'n opgekomen over de
plaats van de gt-'estelijkverzorger in de
"trijdkrachten. over het dragen van uni-
form en over het voeren van rangonder-
scheielingstekcns,

Een van de vragen die dan naar
VOH'nkomt is of de ~eestelijke verzor-
uing die is opgt'nomen in de strijdkrach-
ten zich nu ook moet nrganiseren lan~s
de hiprarchische lijnen die de striid-
krachten kennen. Het is duidelijk dat
reestelijke verwrp'ing zich slecht ver-
draagt met hiërarchie. 1tisschien dat dit
voor de katholieke wereld niet gehed

opgaat maar \'oor de protestants(~ en de
humanistische wereld is het duidelijk
genoeg. Dat de ene dominee of de ene
raadsman geestelijk gezag zou uitoefe-
IWHOH'r de andere dominee of raads-
man dat klinkt protestanten en humanis-
ten vreemd in de Ort'll.

Natuurlijk hestaat er \vd in de protes-
tantse wereld cen kerkelijk - of ge-
meentelijk - gezag ('n kent het Huma-
nistisch Verbond het gezag van hoofd-
bestuur of congres. maar dat is dan toch
nog heel wat anders dan de hiërarchi-
sche verh()udin~en die IIll'n in de mili-
taire dit'nst kent. Ik meen dat we in dt,
geestelijke verzorging in de strijdkrach-
ten in geestelijk opzicht dan ook niet de
kant van de een of andere hii.;rardlie uit
mot'ten,

De vrijheid van de get'stelijke verzor-
ger om naar eigen inzicht en gt-'wett-'nte
hamlelell moet vaststaan. Hij zal daarhij
uiteraard met grot(' voorzichtigheid te
werk moeten gaan en stceds voor ogen
moeten houden dat hij hinnen het raam
van een geestelijke opdracht werkt.

Daarnaast is het e('hkr duidelijk dat
1lIt't name in moeilijke situaties cr ('i'n
man zal moeten zijn die organisatorisch
de tomvtjes in handen houdt. Beslissin-
gen in oorlo~stijd over de plaatsing van
mensen, hun vervanging en hun terug-
trekking, zullen snel en efficiënt !-(eno-
men moeten wonl('n. Op deze grond
staat mij een dienst van geestelijke ver-
zorging voor ogen, waarin de vrijheid
van de individuele geestelijke ver,lOrger
is gewaarborgd en waarhij toch aan de
top ht'slissingen van organisatorische
aard snel en goed kunnen worden ge-
nomen. Daarbij zouden termen als
hnofdIegeraalmoezenier, hoofdvlootpre-
dikant t-'n hoofdraadsman beter verme-
den kunnen worden. \Vel zal het echter
duidelijk moeten zijn dat één aalmoeze-
nier. ('i~npredikant en één raadsman als
hoofd nm dienst hevoegd is om organi-
satorisch noodzakelijke Illaatre~elen te
treffen,

DI.'gelijkstdling met bepaalde militai-
re rangen zou dan nog slechts van
:ltlministratieve heteh'nis moetcn zijn en
niet mogen dienen om een niet hestaan-
de on~elijkheid in geestelijk opzicht tus-
sen get-'stelijk gelijkwaanligt, functiona-
rissen te suggereren.

Het uniform

Is het werkelijk nodig dat ~t'estelijke
verzorgers in de strijdkrachten in uni-
form hun wcrk doen? Indien een geeste-
lijk H'rzorger meegaat met oefeningen
of Ct'n rol he(,ft te spelen in een oorlogs-
situatie clan is een uniform onontkoom-
baar. De Conventie van Genève vraagt
ook in deze omstandigheden een uni-
form. waarhij is vastgesteld dat geesk-
lijke verzorgers Jan een rodekruisband
dragen.

~atuurlijk ZOII men ervoor kunnen
pleiten dat voor geestelijke verzorgers
een geheel apart uniform zou worden

ontworpen Illaar ik gdoof niet dat dat
wel zin zou hebben, 11.i. zal een geeste-
lijk verzorger dus inderdaad over eell
uniform Illoeten hesehikken en dat zeker
moeten dragen als het voor zijn werk
nodig is. Ik vraag me echter wel af of
dit in vredestijd zo vaak nodig zal zijn.
\Vaarom zou een geestelijk verzorger in
vredt.'stijd niet gewoon in hmger in de
kazernes vt'rschijnen?

Ik ken tle teg('nwerping: Maar dan
hoort hij er immers niet echt hij! \Vel
dat is zo! In militair opzicht hehoort hij
er inderdaad niet hij, Hij is de man die
in de strijdkrachten e('n door andl.'ren
gegeven opdracht komt vervullen die
hem nimmer tot militair ma~ stempelen,
Juist door dat vedvuldig dragen van
uniform is in de burgermaatschappij het
misverstand ontstaan dat geestelijk ver-
zorgers in de strijdkraehten ook een
soort militairen zijn. Van dat misvt'r-
stand mOet(~nwc zeker af!

Ik zou dus willen pleiten voor een
nieuwe methodiek waarhij geestelijke
verzoTS.!;ersals re~eI in l)lIrgt'rkleding (of
in kerkelijk amhtsgewaad) hun taak ver-
richten en Jlt't uniform aantrekken als
hun werk dat noodzakelijk maakt. De
huidij!e toestand is net het omgekeerde;
geestelijke n'r/.Orgers dragen als regel
uniform en verschijnen slechts hij hoge
'Iitzon<lering in burgerkleding.

Er is nog een ander argument tegen
de bur/i!;erkleding n.1. dat het uniform
toch voor sommige geestelijke v('r/.orgers
wel een machtig middel is om hun
ge-Lag te handhavt'n in een moeilijke
f..!;roepmilitairen. Ik hoorde het argu-
ment nog onlangs noemen door een
gezaghehbend man in tle geestelijke
verzor~ing.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het
argulllent niet erg zwaar teL een geeste-
lijk verzorger die zijn gezag moet ontle-
nen aan uniform of rangonderscheidin[!
is wel een heel eind op de verkeerde weg!

Ifd liikt me nodig dat het onderwerp
geestelijke verzorging in de strijdkrach-
teil nog eens geheel onder de loep
wordt g(~n()meTl.Daarbij zullen we moe-
ten terugken'n naar de oorsprong: de
opdracht van kerken en HIImanistisch
V('riJond! (alweer om misverstand te
vermijden: er is natuurlijk verschil tllS-
sen de opdracht van de kerken en die
van het Humanistisch Verbond),

Daarnaast komt dan de inbreng vun
de overheid die (Ie geestelijke verzorgers
mèt hun opdracht opn('emt in de mili-
taire samenleving om de voortgang van
hun werk te garanderen, De functionele
associatie die zo ontstaat zal het uit-
gangspunt moeten vormen voor verdere
zaken als daar zijn: de organisatie vall
de geestt'lijke ver/.orging, de omstandig-
heden waaromIer zij hun werk verrich-
ten. hun kleding enz. Allet'n op d(y.r.e
wijze zal op den duur een geestelijke
verzorging in de strijdkrachten kunnen
ontstaan die werkelijk bevredigend is te
not"tnen. H, LIPS
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, FILMBESPREKING

man beheerder (een soort jachtopzie
was van een deel van een natuurre
vaat. Op een dag krijgt zij bijna let
lijk een trio jonge leeuwtjes in de scl-
geworpen. Twee verdwijnen naar
dierentuin, maar de derde blijft
wordt door het echtpaar Adamson
adopteerd'. De leeuwin (Eisa) hecht:
erg aan Joy - en omgekeerd. Het h
is vrijwel tam, maar naarmate het sh
meer volwassen en volgroeid wc
blijkt ze lastiger te passen in de I
omringende wereld. Joy \veigert cc
om EIsa naar ('l'n dierentuin te stu
De enige andere oplossing is echter
de leeuwin van tam weer wild te
ken, zodat ze zich zelf in de vrije wL
zal hmnen handhaven. Dat va
\,,;Id-maken blijkt een lasti!=tcr prOl
dan omgekl'enl, Blaar uiteindelijk
het.
Om in de terminologie te hlijven:

is het verhaal in de notedop. maar
wel erg 'tam' verteld. De essentie
het verhaal Îs dan ook niet opwindt
Het gaat er meer om. hoe het echtr
Adamson (en in het bijzonder Joy)
alles beleeft, dan wát cr in wezen
beurt. Iemand die een ogenblik
moeite neemt om afstand te nemen
de hele problematiek kan slechts
schouders ophalen voor de tranen
Jo}' plt.'ngt, als er aanvankelijk besle
wordt om EIsa naar een dierentuin
sturen.
In het hoek. in de geladen woorl

van mevrouw Adamson, komt dat (
ter zonder twijfel veel indringen
over. En daar zitten we meteen in
kern van het probleem waan.oor re

Romantiek is inheTent aan lIet Zwarte
\Verelddecl, aan donker Afrika. Het
oerwoud vormt de achter~rond voor
Stanle}"s superbe understatement 'Dr.
LiviIll!stone, I presume?', voor het werk
van Albert Schweitzer, maar ook voor
de heldendaden vall Bider lIaggards
avonturen held AlI:m Quatermain.
En voor duizenden andere verhalen -

gefantaseerd of echt gebeurd.
lIet verhaal waarover ik het hier wil

hehben, valt in de laatste categorie. lIet
is echt gehemd ('11 dat maakt het
interessant. ~[aar omdat het verté!lI is
zoáIs het J!chcllrd is, tegelijkertijd ook
\'<-'rvelcnd. Truth is stranger thall fiction.
De werkelijkheid mag dan soms merk-
waardiger zijn dan de fantasie, zelden
boeiender. Tenzij die werkelijkheid
boeiend vcrtèld wordt.
In 1960 verscheen Bom Free van Jo}'

Adamsoll. Het hoek had een enorm
succes en werd in 21 landt,u llitgCgC\'t'1l
('ll vcrtaald. In X(,dl'riand zelfs onder
drie titels: 'In Vrijheid Gehoren', 'Elsa's
Vrije Le"l'Il' en 'Vrij voor Altijd'.
Lastiger procédé

Mevrouw Adamson vertelt in dit bock
over haar leven in Kl'llia, waar haar
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.' James Hill stond (en waar hij niet
is gekomen): hoe slaag ik er in met
mrs, in een film, de essentiële sfeer
vangen, die aan het succes van het

-k 'Bom Free' ten wondslag ligt.
'oegegeven: Hill heeft zijn uiterste
t gedaan. De castjn~ van het
~ursechtpaar Bill Travers - Virginia

-Kenna in de hoofdrollen was uitste-
d. De leeuwin, die de rol van EIsa
!eIde' kwam uitstekend uit de ven.
die scène's die moeilijk opnieuw te

len waren (vanwege het gevaar dat
10 verbonden was) zijn merendeels
kundig zo gemonteerd dat het lijkt
If ze toch plaatsvinden .

•laar dat alles mist één essentieel
de authenticiteit.

Igetulgeverslag

n het boek kan men geloven, want
is een ooggetuigeverslag, een report-

3 - de realiteit zoals we die ook 's
'gens terugvinden in de ochtend-
jen. ~Iaar stel je voor dat het tele-
ejoumaal niet de beschikking had
r een originele film van een bepaald
Jwsonderwerp en daarom de hele
.k maar door acteurs zou laten spelen;

zou minder dan ongeloofwaardig
-den. De TV-kijkers zouden het als
rog aanmerken. Dat gevoel bekruipt
15kijker ook als je de lmapgemaakte,
lige film van regisseur HilI bekijkt:
is on-ccht, terwijl het echt gebeurd

)e Nederlandse première van de film
"Iie opgeluisterd werd door de aanwe-
leid van de Koningin en Prins Bem-
d - werd gegeven ten bate van het

\Vereld.Natuur-Fonds (World \Vildlife
Fund), waarvan Prins Bemhard voorzit-
ter is. Op zich zelf een aardige geste,
want de film is (naast een lief verhaal-
tje) tevens een duidelijke demonstratie
van de moeilijkheden die er ontstaan als
de mens ingrijpt in de natuur, zelfs door
het adopteren van een leeuwenbaby.

HENK J. MEIER

BIJde foto's

Linkt; Bill Tral)ers en jonge El.ro.

Linkt ondn: Eisa met 'pa en moe' aan U'e.

Boven: Elia en bazin loy.

Onder: Sill Trotler. en Virgillo McKmna in de
hoofdrollen van 'Bom tree'.
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JAZZ

Sonny Rollins
en de
structuur
van de
improvisatie

SO.V."''r ROLLINS

8

De ÎlllprovisaticJl\elllOt1e die in dc
jazz vanouds wordt toegepast - uitgaan
van het akkoordt'nschema dat bij het
thema hoort {'IJ daaroverheen een nieu-
we, kr plaatse lwdachtc nwlodische lijn
spelen -is hij uitstek ~('schikt voor het
mak('11 van spontane, opwindende 11111-
zick. De methode leent zich ('chlef min-
der ~oed voor het creërcll van zich
logisch ontwikkelende, hechte muzikale
strudUrl.'Il. Een improviserende solist
moet zich gewoonlijk zozeer concenlrc-
Tt'U op het volgen V:ln het akkoon,lcn-
schema. dat hij ('f Ililllwelijks aan toe-
komt ook aandacht te besteden aan de
opbouw vall zijn solo, nog daargebtPll
dat het hoe dan ook moeilijk is om al
improviserend ('eu logisch gehouwd stuk
Illllzk.k voort te brengcl),

Schematische IIln

Vandaar dat jazzsolo's vaak niet mee,
zijn dan l'l'n opeenvolging van min (lf
mft'r op zich zelf staande fTa'.~en,dil' in
het gUllstigste gl'val ('cn zeer scl1l'lIlati-
s('hc lijn volgen (hij voorlweld van TlIst
naar opwinding). Vandaar (lok dat som-
mige avant.ganlisten zich zo gretig he-
vrijddl'n van hel k(,lIf.~lijfvan het ak-
koordensc1l{'ma, waardoor ze hun aan-
dacht onverdedd konden gaan richten
op het Schl'ppen van l'en san1l'nhangend
geheel.

Ook hinnen de COl\venties van wat
nog steeds 'modenw jazz' heet, dat wil
dus zeggen de muzick die direct uit de
hop voortk"".alll, zijn echter pogingen
~edaan om al improviserend tot een
logische solo-ophouw te komen. Van de
man die (JP dat gehil'd het beste is
geslaa~d. tenorsaxofonist Sonny Rollins.
wil ik deze kl'er een drietal platen
bespreken. lId gaat om goedkope her-
uitgaven van platen (f 9.90 per stuk) die
zo'n jaar of tien gell'den \\'cn]en opge-
nomen.

Bekwame blazer

'\Vork' (prestige PPH 081) is l'l'n
plaat uit 19.'53 en 1954 onder leiding
van Theloniolls ~Ionk. Hollins. die toen
als 25-jarige al wel md veel jazzgroten
(B11(1Powell, :\liles Davis j. j. johnson
l'.a.) had gewerkt maar die no~ zelden
tot indrukwekkende resultalPn was ge-
komen. toont zich hier ('en vitale, tech-
nisch bekwame blazer. De sarcastische
staccato-behandeling die hij op afgezaag-
de deuntjes toepast, hlijkt een effec-
tief middel, om die wijsjes nieuw leven
in te blazen. De uitbundigheid waarmee
hij md zijn donkere, mannelijke toon
kokettl'ert, is een genot voor het oor,
Alleen in 'Friday the 13th', l'en obsl'-
£lerende :\Ionk-compositie, waarin ook
hoornist julius \\'atkins te horen is.
wrliest Rol1ins zich in snelle dichi'loop-
jes zonder n'd inhoud. ~Ionk, die ook
in twee fascinerende trio-stukken zonder
blazers te horen is, toont zich qua

~evoel voor \'orm en ophouw nog verre
de meerdere Vim de tenorist.

Verbluffend gem:lk

'\Vorktime' (Prestige PPR OSS) dateert
lIit december 1955. Hol1ins' techniek is
verder vooruitgegaan, en hij blaast dan
ook md verbluffend gemak in razend
snel tempo de moeilijkste dingen.
'There's no husiness like show bllsineS'.~'
valt op, doordat RoJIins zijn pijlsnelle
frasen af en toe onderhrcl'kt om een
paar maten lang het thema te parafrase-
ren; misschien l'cn primitieve, maar in
t'ik gcval l'en effectieve manier om de
c(llltinuïteit te waarborgen.
Ook in lang7.•.lam tempo voelt Rollins ...

zich thuis, gdllige de ballad 'There are
such things\ die hij met l'norm patho.~
H'rtolkt zonder -zoals zoveel andere
hard boppers -haastig in dllbhd tempo
over te gaan. Drummer :\Iax Hoach
hegeleidt de tenorist voorbeeldig en
speelt zdf l'en paar uiterst muzikale soli,
waarin Hay Bryant hem met piano-
akkoorden onc1erskunt, een illustratie van
Hoachs muzikale manier van denken
(ook een drumlller kan l1<-'takkoonlen-
schema in verloop van zijn solo laten
meespelen). AI met al l'l'll plaat waarop
in op~cwekte sfeer voortreffelijke mu.
ziek wordt gl'lllaakt (alleen bassist
Gl'orge ~Iorrow schiet soms te kort).

Meestertenorlsten

'Tcllor madness' (Prestige PPH (84)
is in é£'n opzicht uniek: in het titelstuk
zijn jolm Coltrane en Sonny HolJins
samen te horl,tl. lidaas \'ermag de oude
bopriff 'Royal Hoost' (voor d(yJ:e gele-
genheid door Hollins omgedoopt en als
eigen compositie gepresenteerd) de twee
Illeestertenoristell nid bijzonder te in-
spirl'rcn, Pas in de vier-om-vier-l'hase
komt de zaak wat op temperatuur Illaar
verder stn'\'cn de musici er voornamelijk
naar om de twaalf minuten met zo
weinig mogelijk geestelijke inspanning
vol k maken. De rest van deze session
uit mei 1965 werd zonder Co!trane
gemaakt.

Xaast l'en paar routiuestukken l'n ('l'n
verdienstelijke ballad bevat de plaat
gdukkig ook nog ('én zeer gOl'd stuk:
'Paul''S pal'. Dit channante Hollius-me-
lodietje, dat op een eenvoudig toonlad-
dennotiefje is gebaseerd, vormt de aan-
leiding tot l'en sohere tenorsax-inprovisa_
tie, waarin Hollins een voorproefje geeft
van de evenwichti~e thematische impro-
visaties die hij op latere lp's ('Saxophone
eolosslls', 'I'\ewk's time') zou laten horen,
Zijn hedachtzame solo vertoont een dui-
delijke ontwikkeling. die uitmondt in
een paar gedurfde lange noten in hd
laagste register, Paul Chamhers steekt
de tenorist daarna naar de kroon met
(..'('nontspannen, zecr melodische basso-
lo. ~Iaar dat alles kan de plaat als
geheel niet redden. HERT VUIJSJE



Michels. 'Ajax krijgt het zwaar'
Nauwelijks zijn we bekomen van het

overvloedige voetbalingredk;nt uit Enge-
land, of l'cn ander niet minder imposant
toernooi staat OIlS te wachten. De strijd
0111 de Europa Clip, de hoogste inzet
voor de clubs in ons aardig benauwende
wcrelddf:."{.I,zal over een maand in velt'
hoeken van Europa losbarsten.
\\'c wct<>nhet allemaal, voethallieDleb-

her of niet, maar de waarde van dit
toernooi is de laatste jaren zienderogen
gedevalueerd. De financiële belangen
werden V(lO( sommigen zo groot, dat de
excessen jaar na jaar toenaIllCO. Spelers
die elkaar lctkrlijk in de haren vlogen,
vechtpartijen tussl'n de supporters,
scheidswchters die gemolesteerd wer-
den; kortom het was een 'bont' feest dat
lllaar heel weinig Ie maken had met
yoetbal.
Ook wij in Nederland zijn nu toch

wel 'in' yoor de Europa Cup, De Neder-
lander, in Europa g('respecteerd door
zijn kalmte, begint zich overigens ook in
dit toernooi geducht te roeren, Een paar
ja.ar g:e1eden z\\'('eptt~ Feijenoord ('en
paar miljoen ~ederlall(l('rs tot grote
geestdrift op. De Hotterdammers die
met hun nu zo 'verg:ubde' sterren wt'rke-
lijk zeer g:oed voor (Ie dag: kwamen,
miskn op ('('n haar na de finale. In de
halve finale versloeg 13enfica het moedi-
ge FeyeuoonI.

Geen uitschieters
Daarna hebben we helaas ui('t meer

kUlluen genieten van grote uitschieters,
Goed, l)\VS ('U PSV bercikt('n de kwart-
finale, maar het vertoonde spel haalde

nid bij dat vall Feijenoonl. Ook verl(,-
den jaar kwam :":ederland in deze mil-
joenendans niet voor. Feijenoord had
zich voor de derde maal van een plaats-
je v('rzekenl in de Ellropa-Cup.trcin
maar w('rd daar door Real 11adrid met
vaste hand uitgekegeld. I'\ee, we raakten
de laatste paar jaar ('cht wel achterop.
Echter ditmaal staat er een andere

representant klaar, om onze hdangen zo
goed mogelijk te hehartig('n. In Ajax
kunnen we een uitstekende \'crtegen-
\\'oordiger hehhen, mits ... 'mits ze zich
niet al te vroeg het hoofd op hol laten
jagen.' Hinus !\1ichc1s,de tamelijk jonge
trainer van de nieuwe landskampioen,
zegt het zonder merkbare stemverhef-
fing.
'Ik geloof wel dat het verleden ons

geleerd Iweft dat wc niet te vroeg
moeten juichen, Kun je je het jaar 1960
nog herinneren. Ajax voor oe tweede
maal in de Europa Cup, In 1957 had-
dpil we het er niet zo slecht vanaf
gehracht. De eerste ronde vrijgeloot, de
tw(,(.,de ronde zond('r kleerscheuren
doorgekolllen door overwinningen op
\Visllluth (Oost-Duitsland) en pas in de
kwartfinale door het grote Vasas lIit
lloedapest gewipt,
1960, ous, Ik weet nog zeer goed, hoe

die Ajax-aanhang lekker in zijn vuistje
lachte, toen de eerste tegenstander he-
kend werd. Frederikstadt uit I\'oorwc-
gen, een ploeg die slechts uit vissers
hestomi zou het tegen Ajax niet ver
brengen, meende men. !'\ou. ze hehhen
het geweten, Daar gingen die semi
profs, Ze waren overmoedig gemaakt
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door het al te enthousiaste publiek dat
zieh al op weg zag richting finale,
waarin Ajax dat jaar zeer zeker zou
IlitkOllll'll.
En ook !lU w('er bemerk ik die over-

dreven ('up-koorts, ~Ien spreekt er al
over of die Europa Clip het komende
s('izoen het enige helangrijke wapenfeit
is. Ik zie het toch wel anders. Kijk,
~lie Europa Cup is natuurlijk machtig
mteressant, vooral als je llf't een eind
schopt. ~Iaar toch moeten we ook nu
we(.'r proheren zo ver Illogelijk te komen
in de gewone competitie, liet klinkt
miss('hien wat ahsurd, lllaar ik meen het.
Voor mij gaat (.'r nit'ls hoven de gewone
competitie. Je mag toch nooit alll's op
(~(>nkaart zetten. En dan zeker niet op
die tamelijk lucratieve Europa Cup-
kaart."
. Hinus 1lichels. achter in de dertig, de
j<mgste trainer die Ajax tot JlU toe in
dienst heeft gehad, hangt gemakkelijk
onderuit in een fauteuil. liet is nog stil
op het Ajax.complex aan de ~liddenwef.
in Amsterdam-Oost. Slechts op de a(-
ministratie hoor je het geratel van
schrijfmachines. De spe1t'rs zelf zijn ('r
nog niet. Zij genieten van hun vakantie.

Een raadsel

'Neem nOIl het afgelopen jaar. Daarin
is me toeh wcl het een en und('r ge-
beunl, he. Verscllillende wedstrijden lwl)
ik gezien. Voor mij blijft het nog steeds
een raadsel dat niet ti<-'ntallen spelers
met gekneusde of gehroken lichaamsde-
len van het \"CId zijn gedragen, Een
paar jaar geleden was ik in Liverpool en
zag daar Livl'rpooI-Juventus, Ik ben
alleen al gek geworden van die mensen
om mij heen. Eerlijk die Engelsen zijn
!log wilder dan Spanjaardell of Italia-
nen. Je stelt je spelers aan heel wat
bloot. \\'anneer ze het mentaal niet
aankunnen, loop je de kans dat het in
de gewone competitie ook spaak loopt,
En dat moet je als trainer zien te
voorkonlen.'
In Londen is vooraf aan de wereld-

kampioenschappen, de loting \'erricht
voor dc diverse Europa Cups. Ajax
lootte niet zo ongelukkig; het krijgt in
het Turkse Besitkas een even onbekende
tegenstander als illdertijtl Frederikstadt.
'\Ve weten niets van die Turken. Ze

zijn een jaar of acht geleden ook eens
kampioen geweest. 11en heeft mij ver-
teld dat het een jonge ploeg moet zijn.
~laar daarvoor hen ik niet hang. Op het
vcId kun je je tegenstander meestal wel
aan, Illaar wat daarbuiten gebeurt is
mede hepalend voor je team. D\VS
ht.'cft het in Instanboel tegen Fener-
bahce knap zwaar gehad. Gelukkig kan
het publiek daar het veld niet op. \Vat
hier toen is gebeurd in het Olympisch
Stadion, moeten we nu zien te voorko.
men. lIet zou immers een blamage zijn,
wanneer cr opnieuw {'en schei<lsrechter
per rolstoel ons land zou moeten verla-
ten: \VI~I J ESSE
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. Nooit meer slapen.

( ... ) Ik ben 11mbitieus, daar kan ik
niets aan docn. zelfs al teeet ik hoe hct
komt. Mi;Il r:ac1crwas een t:eelbelovend
botanicus, maar hij is verotlgelukt, IIct
toen ik zeven jaar werd. lIij is in een
spleet gCCllllCIl, i" Zwitserlanel. Een paar
daGen nadat teij het overlijdensbericht
gekregen !wdden, ku.:am er een brief dat
mijll vader tot 1J'ofessor lcas benoemd.
De sprekers lllHi zijn graf wisten niet
precies of ze het over professor ISSCli-
dorl moesten hebben, of ovcr mefleer

BOEKBESPREKING

Issclidorf. Mijn 1Iweder heeft mij oPf{c-
cocd Ïll het denkbeeld dat ik de carriere
etie hij niet heeft kUII/lcn a/makell, moet
voltooien (... )

Op het moment dat de ik-persoon,
Alfrctl, in '~{)oit meer s!apen' van 'Vil-
lem Frcderik lIermam dit zegt is cr
geen sprake van een filosoferen over het
verleden vanuit een mislukking, maar
liggen in de genoemde roman nog alle
mogelijkheden open om indenlaad de
v:Hh~r-carrière te voltooien of wel de
moederdroom haar trotse realiteit te ge-
ven. Dat Alfred geen botanicus maar
geoloog is doet daaraan niets af. Bij zijn
terugkeer uit Finrnnarken zal Alfred zijn
proefschrift schrijven, promoveren en
ten slotte professor wonk'n. Een soort
'wraak' op de dode vader. Doel van de
expeditie naar Finnmarken: Alfred moet
hewiizen dat sommige doodijsgaten me-
teoorkraters zijn.

Teleurstellend begin

Na een al wat teleurstellcnd begin. hij
kan nl. de voor zijn onderzoek benodig-
de luchtfoto's niet bemachtigen, gaat
Alfred met de studenten Arnc, Qvigstad
en ),Iikkclsen op pad. lIet wordt voor
Alfred een bijna voortdurend vallen en
opstaan. Zo gemakkelijk als hij zijn
verschillende (theoretische) tentamens
steeds aflegde, zo moeilijk valt het heril
om nu, in de praktijk, mee te komen.
Langzaam en pijnlijk duidelijk krijgt
Alfred iets ontrcdderends in en over
zich. In plaats van de doclhe\V1.lsteOll-
derzoeker wordt hij een ronddolende
figuur die zich bij elke stap of sprong
op de grens van leven en dood beweegt.
'Hooglt.'punt' daarin is het moment dat
hij zich vergist. een verkeerde richting
ui~gaat, Arn~. kwijtraak~ (Qvigstad en
i\lJkkclsen zIJn \'oor eigen onderzoek
alleen \'erder gegaau), Ame teil slotte
toch weer vindt:

( ... ) 'A.arzelend loop ik de richtillg
uit u:aarheen de kijker was georiënteerd.

-Hé! .Ame!
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lli; lig,t op de grolld, dak bi; mi;.
-Hé, hé, stamel ik.
lli; ligt achterover, een been ge-

kromd, het andere gestrekt. Dllideli;k zie
ik de gladafgesleten zool van zijn laars,
die bo[;emlicn is opellgescheurd. Zijlt
ltchterhoofd ligt tegen een steen. Iets
dat op gele puddillg lijkt, besmeurt de
steen. II et zit col diegen [;(111 een soort
die ik hier nog 'liet eerder heb gezien,
grote, blautce. Blauw als de u;ijzers vall
een pendule.

Ziin momt is op een creelJlde manier
gesloten, de slechte tanden van zijn
bovenkaak, rusten op zijn onderlip. of
hij op het allerlaatste ogetlblik nog pijn
heeft moeten [;Crbiiten. Verder is zijn
gezicht precie.~ zo aLç ik het gezien heb
in zijn slaap: onbegrijl)eliik olld en moe,
gerimpeld als de schors van eCII eik.
~laar dit is geen slapen. Dit is nooit
meer slapen ( ... )'

Barre tocht

.Ka het vinden van Arne die zoveel
beter in de praktijk was dan hij, besluit
Alfred de expeditie met een harre tocht,
terug naar. de bewoonde wer~ld. \ycg
(van) de Idealen, vol van nuslukkmg.
Iietgeen begon als een wetenschappelijk
onderzoek eindigt in een angstige
vlucht. Eenmaal thuis, reageert hij nau.
wclijks op vragen over he.t.resul~?at v~n
zijn onderzoek, (ver)zwIJgt hiJ. ZIJn
moeder is blij en trots hem weer te zien,
ze geeft hem manchetknopen gemaakt
uit stenen die Alfred ook nu nog niet
herkent en die volgens zijn zuster, Eva,
een geschenk van de hemel zijn.

(... ) 'Ik kijk haar aan, machteloos.
Zij kali het niet helpen. Zij iç dom.
Hemel. 'Vat bedoelt ze met hemel. Ze
zou gaan stoitercll alç ik haar [;roeg teat
ze zich daarbij voorstelt. Ik kijk ook
naar mijn moeder. Ik zal haar nooit
kll/lIle'l uitleggen teaarom ik verdrietig
bell. Zij i" trots op mi;. En troIHeens, er
is geen eukele imtantie in mijn omge-
eill/!, die iets anders con mij wil, dan
tcat ik zelf ook altiid heb gewild. Hier
zit ik, Ïll elke hmul ecn nultlchetknoop
aan elke 11lalichetk,lOop ecu halve me-
teoriet. Samen een hele. Maar geen
enkel beu;ijs coor cic hypothese die ik
bewijzen moest.'

Verslag van vergeefsheid

-:\'ooit meer 'Slapen- is het verslag:
van vergeefsheid of zo men wil de
geschiedenis van l'en nederlaag waarbij
iedere vorm van winst schijnwinst is. Er
zijn momenten in Nooit meer slapen dat
de schijn lijkt weg te vallen en Alfred
inderdaad zichzelf zodanig bewmt
wordt d3t hij iets aan 7..ichzelftoe\'oegt,
een eigen persoonlijkheid I.?;aatkrijgen.
Het zijn de momenten dat hij tijdens de
tocht door Finnmarken faalt, letterlijk
valt, geconfronteerd wordt met zijn fy-
sieke en psychische heperktheden (ri-
\"it'ren waar hij geheel of bijna in valt,

stenen waar hij afglijdt, afgronden die
hem in staat van paniek brengen). Des-
ondanks constateert hij in één der laat-
ste regels van de roman:

(... ) 'Etl trouu:ens, cr is geen enkele
instantie in mijn omgeeing die iets an-
ders van mi; wil, clan Icat ik zelf ook
altijd heb gewild ( ... )'.

Al met al is er met Alfred veel
gebeurd, maar niet'> veranderd. Daar
waar hij even zichzelf realiseerde, zijn
tekort als mens ervoer, was en is niet
meer dan een incident van voorhijgaan-
de aard. Te lang en teveel is hij daar-
voor al de figuur die men vindt dat hij
moet zijn. lIij was en is ook aan het slot
van .Nooit meer slapen' nog steeds de
wens der gedachten van o.a. moeder,
hoogleraar, dode vuder. Zo sterk dat hij
zijn eigen zijn in wezen niet kan, het
waarschijnlijk ook nooit meer zal kun-
nen, scheiden van de verlangens en
projecties der anderen. Dan ook te spre-
ken van 'vergeefsheid' heeft iets van een
open deur inschoppen. De mislukking
ligt hij (.'Cnmens ah Alfred reeds bij
voorhaat vast. \Vaar het hem nI. aan
ontbreekt is een visie op zichzelf, een
volledig (durven) zien in de spiegel.
De oorzaak van dit ontbreken der

eigen ik ligt bij Alfred m.i. sterk bij de
binding met zijn moeder die hij zijn
liefde toont door juist dat~ene te doen
waar zij trots op kan zijn. Hoewel
eeroer opgemerkt is het zeer de vraag of
Alfred dan ook niet meer uit liefde voor
zichzelf, is gelijk aan de liefde voor zijn
moeder en omgekeerd, dan uit de eigen
drang de carrière van zijn vader af te
ronden zijn expeditie begint. Hoe het
ook zij, bewust is het hem zelden. In
plaats van (zelf) te doen wordt hij
gedaan. Dat hij dat ook aan het slot niet
ziet, zelfs niet in de duidelijke confron.
tatie Illet zijn mislukking (notabene
'aangereikt' door zijn manchetJ.:nopen
schenkende moeder) komt m.i. doordat
moeder en zoon in hun trotsheit.1respee.
tievelijk verdriet samenvallen. En dit
indenlaad niet kunnen onderkennen
omdat hun ('cnz:lamheid die ook de
liefde in een moeder.zoon verhouding
niet vreemd is, geen ('ommunicatie toe-
staat. liet is hierin dat de tragiek ligt.
door moeder en zoon geïsoleerd-beleefd.
Geen visie

I let nauwelijks of geen \'ISle hebben
op zichzelf manifesteert zich bij Alfred
in 'Nooit meer 'Slapen' nok nOg" op een
andere wijze. Ik doel hier op het me-
ninkjes verkondigen, het debiteren van
halve waarheden, van Alfrcd ten aan.
zien van o.a. de wetenschap de lH.'gcr-
problematiek en de literaire kritiek. Hij
constateert, breekt af, ageert, zonder tot
een eigen visie te komen. Op het eerste
gezicht heeft dat iets storends, doet het
irritant aan. Uiteindelijk blijkt het echter
in het geheel van de roman te passen.
liet is in ft'ile uI. niet meer dan het



aanwijpen van afweermechanismen, ~Ict
andere woorden l'en middel om zichzelf
te ontlopen, de ei~en identitcit lIit te
stellen. Een identiteit die Alfred Issen-
dorf in het kader van deze roman niet
aankan.

\Ict het laatste op te Illl'rken he:-. ik
mij bewust van de su~~estie dat l'en
vol~ellde rOlllall van Hermans die iden-
titeit dan wel zou geVt'll. Los van het
feit of dit ~ewoon mCllselijkgezien ooit
mogclijk is, waag ik te betwijfelen of
Hermans inderdaad eens een dergelijke
romanfiguur zal verwezenlijken. Te zeer
is hij zieh <laan'oor m.i. bewust van
deze problematiek der menselijke iden-
titeit, inclusief alle bijvers<:hijnselen als
lJij vooriJl'cl(1manifestatiedran~, nards-
me en nUl."ochisllll'. Ik denk in dit
verhand aan een llenri Osewoudt-Dor-
hcck lIit de vorige roman \'an JI('nnans:
'De donkefe Kamer van Damocles', AI-
fred Issendorf is ht'paald niet \Teemd
aan een Henri Osewolldt-Dorheck en
om~ck('erd. Bf'iden vormen, na een am-
bitieus fanatick handelen, een geïsoleerd
althans door weinigen begn'pen resul.
taat van de eigen, niet gewilde, maar
dcsondanks toch (zelf) t<-'weeggebrachte
vervreemding.

Zekere problematiek

Behalve cen zekere gelijkenis in de
psychologie der hoofdpersoon doet
':'\ooit meer slapen' nog om een andere
reden sterk denken aan 'De donkere
kamer van Damocles', n1. wat hetreft de
techniek \'an de roman. Gelijk 'De don-
kere kamer van Damocles' laat zich
':-\ooit meer .dapen' als een thriller lezen.
Of men nu \.•..el of niet een zekere
prohlemal iek onderkent. men leest het
hoek uit. Zekef tot aan de dood van
Arnc. Een zeer 'slimme' dood, men
verwacht nl. niet dat het juist "me is
die zal veron~cltlkken. Zelfs bij herle-
zin~. dit althans was mijn eip;en erva-
ring. wil men daar niet aan, Enerzijds
komt dit omdat deze Ame, gelijk reeds
opgemerkt Zt't'r handig in de (loop-klim-
spring)praktijk is, andenijds hondt
Hermans de lezer zodanig vast door zijn
boeiende vertdtrant dat hij de dood van
Arol" tot het oneindige lijkt te kunnen
uitstellen.
(Arne) Eenmaal dood, realiseert men

zich de afschrikwekkende vondst van
Alfrcd nauwelijks. Te spreken van -
boeiende - verteltrant lijkt gevaarlijk,
het wordt teveel en te vaak misschien al
ten aanzien van andere schrijvers naaf
voren gebracht. Toch ontkomt men er
hij IIt'rmans niet aan. waarbij evenwel
tegelijk dient opgemerkt dat - boeiend
- hier een begrip zondt'r inhoud is.
:-'Iissehien zou men de gedeelten waarin
Hermans de expeditie van Alfred he-
schrijft. en dan doel ik vooral op het
eindeloos lopen, het niet kunnen slapen,
het sterven van de dorst, het best kun-
nen aangeven met een opmerking als:
Bij het lezen van 'Nooit meer slapen' ~a

je vliegen en muggen doodslaan, z\\'f'et
je in je slaapzak, smacht je naar water,
ben je je na een paar dagen al niet
meer hewust dat je inderdaad de ene
\'oet voor de andere zet, is het smalste
water te breed, is ook de steen die
houvast geeft wankel.
':\ooit meer slapen' w('fd in t"l-n of

.mdt'r hlaadje van een boekhandel aan-
hevolen vanwege de uniciteit vall het
gegeven. Een dergdijke rolllan werd
nooit eenIer in Nederland geschreven.

n', }', 1/ER.\l,\.\'S

liet enige dat aan ecn dergelijke uit-
spraak m,i. ontbreekt is dat zo'n roman
niet allt'en !looit eerder geschreven
\verd. ook nooit meer geschreven zal
worden en dat niet alleen in ~cdcrland,
maar vermoedelijk evenmin ooit in de
wereldliteratuur n()~ het licht zal zien, ..
Om misverstanden te voorkomen:

Voorgaande regels zijn spottend be-
doekl. Imillers wat heeft het voor zin
om van uniciteit van gegeven in dit
verband te spreken, het leidt af, stoort
allecn maar. Vt'rmoedelijk bedoelde men

in genoemde folder <lat Hermans de
lezer in 'Nooit meer slapen' een entou-
rage geeft die men niet zoveel t<>gen-
komt in de hedendaagse roman, Inder-
daad, maar gelijk eerder aangegeven, is
de problematiek weI duidelijk heden-
daa(Js, en, t'n dit is zeker de grote
venflenste van J lermans, wordt zij niet
veronistem door teve<-,I\\'ctenschappelij-
kc taal of teveel (lyrische) natuurhe-
schrijving.
'Nooit meer S!aIWIl' is dan ook een

welensehappelijke verhandeling noch
een tOt'ristengids voor Lapland en om.
geving. \Vt'! gedt het in verband met
het laatste op zet'r vele momenten
~.dlerp aan hoe klein tllen zieh als mens
voelt, en vooral ook wezenlijk is, al men
geen comfort, gcen (Illodcme) veilig.
heid, geen materieel houvast meer heeft.
maar het moet doen met alleen Illaaf
zichzelf, lels dat in 'Nooit meer slapen'
bij herhaling op de lezer afkomt, ewn
afschrikwekkend als Hermans het ~tik-
ke1sen, Qvigstad, Arne, maar vooral AI-
fred doet ervaren,

Zwakke kanten
Tot op iwd('n al met al niets dan

positiefs over 'Nooit meer slapen'. De
oorzaak hit'rvan ligt in het feit dat m,i.
de zwakke kanten aan de roman te
weinig 'overtuigend' zijn om het even-
wicht te verstoren. Zo hij voorheeld het
!logal vaag hlijven van Qvigstad en
~fikkelsen, de weinig funktionele
(her)(Jntmoctill~ ook tussen de Ameri-
kaans<~vrouw ('n Alfred nadat hij in de
bewoonde wereld is teruggekeerd. En
dan het slot... Kleinburgerlijker, sen-
timenteler en melodramatischer lijkt een
roman niet te kunnen eindigen. Toch is
een ander slot in 'Nooit llleer slapen' m.L
moeilijk voorstelbaar. J lIist in zijn 'klein-
heid' krijgen de moeder, Eva, en Alfred
in de ruimte van de kamer met elkaar
iets benauwends, dat niet te doorbreken
is, ook niet met woorden die voor el-
kander hestemd lijken, maar alleen de
moeder. Eva en Alfred op het moment
dat zij iets zeggen sterker in zichzelf
opsluiten, Hermans laat zijn .personages
doodlopen in zichzelf. bijna bij het
\'erminkte af. Onwillekeurig moet men
bi.i het slot denken aan de eerste pagina
uit '~ooit meer slapen', waar Hermans
de portier van de Universiteit van Oslo
o.a, als volgt neerzet:

( ... ) 'Aan ziin lillkerlulfld zitten geelt
vingers en aan de rechterhand lleeft Mi
"iet meer dan een enkele fwgelloze
stoUlP ovcrgdwrulcll en de duim. De
duim is volkomen olllJe.sdlOdigd met
cell goed onderllOl/deu scllO/IC nagel.
liet liikt Mina of het ziin eigen duim
niet is. Zelfs geen viuger overgehouden
om een trofltcrillg lUlfl te dragen
( .. .)'.
'Nooit meer slapen' is een uitgave van

<1eBezige Bij te Amsterdam,
D. ZAAL
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CAïRO
Egypte is na de ondergang van zijn grote voorvaderen een arm
en analfabetisch land geworden. Het is jarenlang zonder bestuur
geweest. Nu, onder Nasser, is men druk bezig om deze achter-
stand in te lopen. Grote irrigatie-werken zijn en worden ge-
maakt. In de medina - het oude stadsgedeelte - gaat alles
echter in alle kalmte en rust door: net zoals oroeger. Je kunt
er 'wat' aan eer, karretje ol op een 'terrasje' op straat eten.
Tussen dit gewoel bielden cic moslims op een matie tot luw
Allah. Tom 'Veerheiim fotografeerde de medina tian Cairo.
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