


Minderen, meerderen, mensen

In de eerste belft van october is bij de uitgeverij Bosch en Ketming N.V.
in de AntllOs-seric het hoekje '~finderen, meerderen, mensen' van Andries de
Jong verschenen. Andrics de Jong is een jonge man, tot voor kort dienstplichtig
militair en lid van het hoofdbestuur vall de Vereniging vall Dienstplichtige
;\filitairen.

Zijn boekje valt uiteen in urie grote hoofdstukken. 111 het eerste beschrijft
hij vooral hoe de dienstplichtige militair de militaire sam<.>nlcving ervaart en
daarop reageert, hoe de krijgstucht en de uitoefening daarvan inwerkt op de
psyche van de dienstplichtige militair en daar gevoelens van angst, passiviteit
en ol1vcrsehilligheid doet ontstaan, hoe wederzijds tussen meerderen en min-
deren een sfeer van wantrouwen groeit, waardoor een werkelijke heom"de-
ling van de ander als regel bij voorbaat gefrustreerd is. lIet is vooral op dit
hoofdstuk dat de ondel1itel van het boek 'leven en geleefd worden in de mili-
taire dienst' van toepassing is. In het tweede hoofdstuk maakt De Jong duide-
lijk wnt de opzet is van de \'erenigillg van Dienstplichtige :\lilitairen, behan-
delt hij de gang van zaken hij de z.g. contactcommissies en vertelt hij van dc
pogingen die de .\lilitaire Inlichtingen Dienst heeft ondemomen om via de
bestuursleden van de V.\'.D.:\1. gegevens te verzamelen over militairen en
commandanten. liet is vooral dit laatste deel van het hoek dat ogenblikkelijk
de aamlacht van de pers heeft gekregen en waarover, als ik het goed weet.
nu ook al door kamerleden vragen zijn gesteld aan de minister.

111 het derde hoofdstuk gaat de schrijver nader in op het proces dat als regel
\vordt aangeduid met de woorden 'democratisering hinnen de strijdkrachten'.
Xiet alleen spreekt hij in dit hoofdstuk uit dat hij democratisering hinnen de
strijdkrachten mogelijk en Iloodzakelijk acht maar hij geeft ook vele, waarde-
\'olle, suggesties, waardoor het proces van democratisering zou kunnt'1l worden
gestimuleerd. Een der belangrijkste daarvan acht ik de gedachte om in de
strijdkrachten nauwkeuriger te gaan onderscheiden in wat de schrijver noemt:
de oefensfeer, de werksfeer en de leefsfeer.

In de leefsfeer zou er dan naar moeten worden gestreefd de militair geheel
te eerbiedigen in zijn persoonlijke vrijheid en zijn persoonlijke smaak, in de
werksfeer zou de nOImale verhouding werkgever-werknemer behoren te be-
horen te besta,\Il waarbij niet ge\verkt \vordt met militaire bevelen maar, zo-
als in een burgerbedrijf, met werkopdraehten, in de ocfensfeer, waarbij dus
beoefend wordt hoc in eventuele ge\'(~ehtshandelingen zou moeten worden
gehandeld, zou het militaire bevel wel op zijn plaats zijn. In deze gedachte
breekt De Jong dus lJlet de traditionele opvatting dat de militair vier en
twintig uur van de dag militair is. Hij wil dat de militair slechts voor een dui-
delijk bepaald deel van de dag of de week militair zal zijn en \"oor de rest
nonnaai als werknemer en particulier persoon zal worden beschouwd en he.
handel(I.

~Ien kan er natuurlijk over twisten of het wel altijd mogelijk zal zijn deze
sferen zo nauwkeurig te onderscheiden en te scheiden als De Jong op papier
doet maar ik ben ervan overtuigd dat in zijn gedaehte de sleutel schuilt
!lam een verdergaande mogelijkheid \'all democratisering binnen dl' strijd-
kraditen.

Ik heh deze punten sleehts aangehaald om de lezer enige indruk te geven
van het hoek. Ik moet zeggen dat ik het een bijzonder goed boek vind. Ik
dnd het haast wonderlijk dat een jon~ernan die nog maar net de militaire
diellst heeft verlaten zo beheerst en zonder rancune, zo verstandig en met
een zeker understatement over de militaire samenleving kan spreken. Ik heb
ook nooit zo rustig en ontspannen door een dienstplichtig militair horen spre-
ken over de ervaringen V:l1I de militaire dienst. Dit hoekje moet niet alleen
gelezen wonlen door dienstplichtige militairen maal" vooral ook door comman-
danten en onder-commandanten l'1l eigenlijk door allen die zich ernstig met
de problemen van de militaire samenleving willen bezig houden. \Vij komell
er in nog enkele nummers van OIIShl ad op terug. RED.
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Ome Ben is vertrokken JAZZ

\Ve zijn de beste tenorÎst van Neder.
hmd hvijt. Na een driejarig verblijf
in Amsterdam is' Ome Ben' \Vehster
verhuisd naar Ko[Wuhagen. Daarmee is
ecn eind gekOllll'n aan een periode die
vooral voor (.'('n aantal oudere jazzlief-
hehhers de vervulling van hun liefste
\\'('ns betekende: het regelmatig 'live'
kunnen horen van een van de interes-
santste kllofsaxofonisten uit de middlc
jazz. \Vant hoewel At'n \\'ebster (60) in
de meeste jazz-gcschiedenish(wkjcs
ergens op het tweede plan wordt gesi-
lllf'erd (als \'erdienstelijk volgeling van
tenor-pionier Coleman Ha\vkins) w()J'{lt

hij door \'('cl kenners aanzienlijk hoger
aangeslagen. Zij beschouwen hem
(terecht) als ecn VUil de vijf of zes groot-
ste tenoristen uit de jazz.

\Vebstl.-'rs spel staat qua toon welis-
waar vrij dicht hij dat van Hawkins,
maar het hevat toch ook een belan}{rijk
aantal strikt pcrsoonlijke elementen,
\Vehskr houwt zijn soli niet op uit ge.
hrokell akkoorden of variaties daarop,
Illaar uit rechtlijnige melodische frasen,
soms afgewisseld door kral'hti~ riff-werk.
De diepe, grommende geluiden waarnwc
hij zijn climaxen opbouwt, zijn voh;trckt
uniek. \\'('hster wt-'et als geen ander bru-
te kracht te paren aan volmaakte bc-
heL'rsing, In langzaam tempo, wanneer
hij zijn gave toon soms terugnet-'mt tnt er
slecht •• vibrerende adem overhlijft, maakt
hij sublieme verleidcrsmllzick,

~taar het opvallendste aspect van zijn
spel van de laatste jaren is de enorme
zekerheid waarmee hij zijn improvisaties
opbouwt. .:\a zo'n veertig jaar muziek-
maken hoeft hij geen nieuwe ideeën
mepr te ontwikkelen om tt-' knunen hoei-
('n. Ook wanneer zijn soli kennelijk lloot
voor noot vaststaan, weet hij cr toch
zoveel overtuiging en enthnusiasme in te
leggpn, dat je gefascineerd en bewonde-
relid blijft lui~en,

\Vehskr IJcgoll zijn beroepscarrière in
192ï merkwaardig genocg als pianist bij
(le hand \'an Brethro :\'elsvn, een orkest
met voomamelil"k lokale hekendheid in
de staten Okla lOma Pil Katlsas. Twee
jaar later schakelde hij op nogal curieuze
wijze over op saxofoon.

'ln 1929 kwam de vader van Lester
YOllng naar Amarillo om ('Cn pianist, een
zekere Harry :\'eholl, in zijn familie-or-
k(>st te halen,' vertelde \Vehster in l'en
interview md het hlad Jazzwereld. 'Ik
vroeg hcm of hij t't-'n saxofonist nodig:
had. Hij zei dat dilt zo was en toen zei
ik: 'Ja, ik kan eigenlijk niet I(,:t"en, mr.
YOllng: Hij moest daar ('t'n lwetje Olll
lachen t'n zei: ':\011, dat leer ik je wel:
Daarop zei ik: 'Ik geloof dat ik 11 nog
iets moet verteJlen: ik heb ook geen
instrument.' Toen wist hij niet meer hoe
hij het had van het lachen. Hij zd: 'Kom
op, stap in mijn auto. Ik maak dat wel
voor elkaar. Ik zal zorgen dat je ook een
instrument kriÎ!.,rt.''

Dank zij de lessen van vader Young
maakte Dl'lI \\'ehster snel vorderingen

op zijn nieuwe illstnllnent. Via cen reeks
orkesh'n van stijgende naam en faam
(Gene Coy, Jap AIll'lI, Blanche Callo-
way, Bennie ~Iolen, Andy Kirk, Flctcher
Ilemiersoll, Cah Calloway, Teddy \ViI-
son) veroverde hij zich tussen 1929 t-'n
'39 geleidelijk aan een reputatie 'als el'n
van de beste telloristen in de Imsiness.

Eind 1939 ging \Vehst"ers grote droom
in vervulling; Duke Ellington nodigde
hem uit om in zij"n orkest te komen
spelen. \Vel)ster in let Jazzwereld-inter-
view: 'Ik had altijd al hij Dllke Ellington
willen spelen. lede'"e keer als ik Dnke
ergens tcgt-'llkWilIlJ, vroeg ik hem: 'I'\ou,
wanm't-'r kan ik hij je beginnen?' Hij
lachte dan altijd. Ik heb hem letterlijk
gesmeekt of hij me wilde aannemen,
want ik had de Ellington-hand altijd het
allerhesk orkest gevonden dat er be-
stond. Dat vind ik trouwens nog. Die
band is voor mij net zoiets als mijn
familie.'

Vruchtb.re Jaren
Tol 19"13 bleef \Vehskr bij Ellington.

I let waren de muzikaal vruchthaarste
jaren van zijn levcn - ook al omdat de
Ellington-haml in die tijd met musici als
oossbt Jinnny Blanton (\Vebsters boc-
zemvriend), tn>lIlpcltist Cootie \Villiams,
trombonist Tricky Sam Nanton. klarinet-
tist Bame}' Bigard, altist Johnny Hodge...,;
en baritonsaxofonist Harry Camey een
topperiode <loonnaaJ...-te.

Sindsdien heeft de t('norist in hoofd-
zaak gewerkt als leider van eigen com-
bo's, afgewisseld met periodes bij het
Jazz at the Philhannonic.circlls, Tegen
het midden van de jan'n zestig raakte hij
in l-'(.'Ildown-periode, waarbij zijn alko-
hnlprobleem de situatie er ni('t heter op
maal-te. Zijn optrooen tijdens de Berli-
ner jazztage 19(i5 werd daardoor bij-
voorbeeld <'Cu g~oontc afgang, Toen
dd.arop ook Ilog zijn moeder en groot-
moeder in Amerika kort na elkaar over-
leden, voelde \Vehster zich zo ontheemd
dat hij zijn geboorteland definitief ver-
liet en in .:\ederland ging: wone1l.

Daar kwam hij - Illede dank zij de
goede zorgen vall zijn onvolpn'zcn Am.
~terdamse hm•.pita - Iang7.•..unerhand over
zijn depressie heen. lid I\'ederlandst'
;art.:publiek, dat gelukkig in brede kring
ziin llIuziek op de juiste waarde wist te
"chatten, kon door (L-1t alles genieten
van ct-'n serie meer dan voortreffelijke
\Vebsterconcerkn. Vooral in het Am-
sterdamse Paradiso, waar hij vaak wenl
Iwgclt'id (en zeldzaam gestimuleerd)
dClOr drummer Han Bennink, haalde
\\'ebstcr diverse malen het niveau van
zijn h('ste jaren.

:-\11 'Ome Ben' !laar het zich laat aan-
zien \'()()rgol,d uit onze hoofdstad is ver-
trokkell, zil"n alleen de twee platen die
hij in :-:e( erland maakte, overgeblev('n
als tastbare herinneringen aan een unie-
ke periode in ons vaderlandse jazz leven.
~Iaar helaas zijn ze geen van beide van
het kaliber dat je van een man als \Vl"b-

.••ter ZIJUmogen verwa('hk'n,
Zijn eerstl~ Xederlandse LP 'At Eas(

is een trk'ste misser, voortgekomen uit
een Ilt'treurenswaardigc samenloop van
omstandigheden. Df' Groningse amateur-
;->iani:st Frans \Vieringa had Wchster op
anduidelijke wijze weten te strikken voor
een privé-opnarnesession met zijn uiterst
~ebrekkig musicerende trio. Die scssion
\ond plaats in de studio v:tn de platen-
Illaatschappij Bovema, die plotseling:
brood in dit project hc!;."Onte zicn cn de
plaat zoncier scrupules op de marJ..-t
hracht - o,,<ianks de volstrol-t inferieure
omlijsting W'a:.uin de tenorist hier te ho-
ren was.

Een paar maanden later, În mei van
dit jaar, trachtte Bovellla zich te revan-
('heren door \\'chster een iWt'l,dc LP,
maar IllI wel met redelijke begeleiders,
te hlkll maken. Het resultaat van dil~
s('s~ion is de plaat 'For the Guv'nor'
(lmperial ,'5CO.5.t 24(49), waarop Uen
\Veh,ier samen met het trio Q~ Slinger
een r(X'ks ElIin~n-c()llIposities wrtolkt,

~Iaar jammer genoeg: zijn ook hier
diverse dingl'tl misgegaan. De geluids-
balans v:m deze LP is zo slecht dat
\\'t,bsters toon.nllances (misschien \vel
het belangrijkste element in zijn spel)
nauwelijks te horen zijn, Bovendien
hanort over de hele s('ssion t'en sfeer vall
lust~loosheid, waar(i()~r slt'chts ~'en scha-
duw van dl' echte \\'ei>ster te horen
is,

BERT VUIJSJE
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Tegenstelling

Er heeft zich een di,>('ussie onhvikkeld
n,a.\'. de taak van de geestelijke verZOT-
lJ;Îng in des strijdkrachten. In hl'! md-
nUlllmer van 'De i':t.derlanclse Krijgs-
mun' (Orgaan van Pro Rege) heeft dl~
kolonel (h.d.) Zuidl'lIl:1 mij een aantal
zaken in de mond gelegd die hij daarna
gebruikt om er zijn eigen visie t,a.v, de
taak van de krijgsmuchtpredikanl aan
vast te l"Tlopen. In het juli/aug. nummer
van 'Appèl' (Orgaan van de nationale
christ{'ll officieren vereniging) bestrijdt
mr. B. G. lIoltrop de mening .'all Zul.
dcma en \'Plwcrpt daarbij en pilssant
ook de gedachten die kolonel Zllidl'm:l
mij in de mond lweft gelegd.
Zou ik - om te hl'gillucn - mogen

oplllcrk{~n dat het natuurlijk een hele ceT
is om als uitgangspunt te IlHlgCIldienen
voor een discIL">'Sie tussen de heren Zui-
dema en Holtrop maar dat geen van hei-
de lwren zich hlijkhaar het hoofd hel'ft
gt:.'hroken over de vraag of mijn gedach-
ten wcl juist waren \\'et:.'rgl'gen'n,
De IWl'r Zuidema vertelt dat hij met

mij een (korte) di.~cussie heeft g'l'voerd in
de vergadering van het curatorium van
dl' stichting Volk en V{'rdediging, Dat is
op zichzelf juist maar die vergadering
heeft plaats gehad op 11 dee{'mher 1967
en het verbaast mij wel dat de heer
Znidema meent mijn gedachten te knn-
nen weergeven n,a,v, die korte di,~cussie
zonder hij mij even de juistheid van zijn
\\'{'t:.'fgavete verifiërl'n, Ook de heer Hol.
trop hedt dat uagelaten en Ill't gevolg is
dat beide h('ren er vrolijk naast kleunen
wat de l..Titiekop mijn standpunt hetreft.
De lezer zal intussen wel nieuwsgierig

geworden zijn naar wat mij dan wel in
de moud is gelegd, Ik eiker de bewuste
zinsnede van de heer Zuidellla letterlijk:

'T,a, v, de vraag óf en in hoeverre de
in de krijgsmacht werkzame geestelijk
\'crzorger een taak heeft te zien inzake
positieve voorlichting aangannde het goe.::l
recht van bestaan van de krijgsmacht,
nam de heer Ups het standpunt in, dat
van de geestelijk verzorger geen uitge-
sproken opinie dk'naangaande mocht
worden verwacht, aangezien het te ver-
zorgen lid van de krijgsmacht,
onverschillig zijn status of rang, slechts
met zijn persoonlijke noden tot deze
verzorger komt, ongeacht of deze van
geestelijke of sto;felijke aard zijn, .Mede
om ook maar de schijn te vermijden, dat
hij in dienst van de Overheid zou staan,
dient de geestelijke verzorger zich te
enenmale te onthouden van een stand-
punt bepalen zijnerzijds ten aanzi{'n van
het gez..1.gsinstihmt 'par excellence', de
krijgsmacht, De geestelijk verzorger
dient geen ja en geen neen te zeggen,
wannf'er het om de bestaansgrond van
de krijgsmacht gaat.'
Vervolgens beschrijft de heer Zuide-

mf. dan wat hij ziet als de primaire taak
van de krijgsmachtpredikant. 'Ve halen
opnieuw letterlijk aan: "Vij willen duide-
lijk stellen, dat naar onze mening twee
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aspcdell in de allengs hrt:.'t'd uitgegroci~
de taak van de geestelijk verzorger in de
krijgsmat ..ht van primair helang zijn, En
wanneer wij ons nu nader tot de ons
uiteraam na aan het hart liggende Evatl.
gelisehe verzorgiHg hepalen, om welker
E"mgeiisch karakter het ()orspronkelijk
te doen is gewf'est - dan betreffen deze
aspeden de \'l'rkondiging \'an het Evan-
gelie van verlossing en verlichting in het
geloofsleven èn de opw('kking tot steun
aan de Overheid die in staat dient te
worden gesteld deze verkondiging in alle
vrijheid mogelijk te maken en te doen
voortduren:
De heer Holtrop nu verzet zich În zijn

'lrnkel tegen de gcdaehtc van de Heer
Zuidema, 'Ve laten ook hem met twee
citaten letterlijk aan het woord:
'Allern'rst moet worden hedacht dat

het helijdl'n van het chris1t:.'ndom niet
zonder 1Ilt:.'prmt't zich meebrengt dat
men een positien' imtelJing heeft La,v,
de krijgsmacht. Heligiellze en ethische
TIlotil,,'Vcnl..'Unncnaanleiding zijn zich te
onttrekken aan het dielH.'n in de krijg<;-
macht, dl~wd gewetensbczwaardcn mili-
taire dienst geeft daarvoor richtlijncn,
En wij zien niet in waarom ('cn pr('(li.
kant of aalmoezenier, zich op eenzelfde
standpunt stellend, gl't:.'n bezwaar zou
mogen hehben tegen de krijgsmacht,
\\'el menen wij dat een prt:.'dikant of
anlmoezenier (lil' overwegende bezwaren
llCeft tegen 'de krijgsmncht er beter nan
doet zich niet als geestelijk verzorger hij
de krijb"Smacht te laten hCll(wmen, :\faar
{bt is l'en kwestie die niet de kern van
de zaak zelf ra..1.kt.'
Ook de o\'l'rheid zelf, i.c, de minister

van defensie, is l'en dergelijke mening
toegedaan blijkens uitlatingen gednan in
het parll'ment n,a, v, vragen gesteld
m,b,L defl'nsid)eg"rotingen.' 'Scheiding
\'an kerk en staat dient el'n ahsohmt
heginsel te zijn, Alleen zo kan dc kerk
onl)evangen tegenover de oVt:.'rhdd
staan, "'ij menen dan ook dat de rege-
ring dient te aanvaarden dat de kerk het
als haar opdracht ziet om de overheid
hij al haar werk kritisch te hegell'iden,
De kerken hebben een dgen
verantwoordelijkheid en namens de ker-
ken in de krijgsmaeht werkende geeste-
lijke vl'norgers zullen hun taak met
wijsheid hehhen uit te VOl'(l'II,
lIet feit dat de geestelijk wr.lOrger

rijksambtenaar is en door de overheid
wordt betaald, houdt stellig niet in dat
de geestelijk verzorger imperatief de
o~'erheid moet steunen, Evenmin houdt
dit feit in dat de geestelijk \'cr.lOrger
zich van een standpunt t.a.v, het gezags-
instihmt \"an de ovcrheid, de krijgs-
macht, moet onthoud('n ten einde de
schijn te vermijden dat hij in dienst zou
staan van deze overheid, De bekostiging
van de geestelijke verzorging in de
krijgsmacht heeft de overheid vrij\,,'illig
op zich genomen zonder daaraan conse-
quenties m,b,t, dt:., hoodschap zelf te
verbinden',

Tot zover de heil!e schrijvers, Ik hoop
op deze wijze de kernpunten van hun
gt:.'dachtengang eerlijk en correct te heb-
ben weergegeven, Ik wil in het llIt vol-
gende graag in ('en drietal punten mijn
eigen mening wcergeven,
• Het is natuurlijk onzin dat ik ooit
hewl'erd zou hehben dat geestelijke ver-
zorgers geen eigen standpunt t.a,v, de
krijgsmacht zouden mogen Ill'bhen, Hoe
kan je, zelfs al zou je dat willen, voor-
komen dat il'nlaIH\ een eigen standpunt
hedt? Het is vanzelfsprekend, en ook
\H'nseJijk, dat 1lI1'U!il'llmet een bepaalde
studie l'n levenservaring, t:.'nwerkende in
de krijgsmacht, voor zkhzdf tot klaar-
heid komen omtrent hun standpunt t.a, v.
die krijgsmacht,
Dat iemand dat zou willen of kunnen

tegengaan is belachelijk. Vreemd is in
mijn ogen dat de ht:.'erZlIidema mij dit
standpunt in de SChOell('nschuift terwijl
hij er zelf m.i, heel wat dichter hij staat
dan ik Hîj wil n,1. wèl dat de gccstelijke
ver,wrgers een eigen standpunt hebben
Illaar dat mag dan, in grote lijnen, Illaar
6én standpunt 7jjn nl het standpunt dat
voert tot steun aan Ilt:.'tbeleid va:! de
overheid, gerieht op in stan(lhouding en
versteviging van de l..'Tijgsmacht.
De vrijheid dil' dc heer Zuidema de

g('c!itelijk verzorgers (eu in zekere zin
ook de kerken t:.'nhet Humanistisch Ver-
bond namens wie de gel~stdijk verzor-
~ers optreden) daarmede laat is onge-
veer de vrijht:.'id die men, helaas in Cl'n
groot aantal landen van de wereld kent:
je mag vrij je standpunt hepalen als het
m<lar voert tot steun aan het beleid van
de overheid,
\\'el, ik moet daar als humanist niets

van hebben t:.'n ik sta wat dat bl'treft
naast de heer Holtrop, die, uitgaande
van dl' sche:ding van kerk en staat,
mel'nt dat de kerkPn en haar
\'erzorgers (ik Heem aan dat hij dat ook
van toepassing acht op het Hllmanb'1:isch
Verbond) hun eigen verantwoordelijkheid
hehben die niet zonder meer tot steun
aan (Ie overheid in haar beleid toa,v, de
krijgsmacht behoeft te voeren, Ik ga
daarbij nog et'n stap verder dan de heer
JIultrap. Hij nlL"Cntnl. dat een predikant
of aalmoezenier stollig het recht heeft om
o\'erwt:.'gende Iwzwaren te koesteren te-
gen de krijgsmacht maar dat hij er dan
beter aan doet zich niet te latcn benoe-
men al-.;geestdijk verzorger in de krijgs-
macht,
Ik zou hier toch graag enige nuance-

ring aanbrengen, Natuurlijk zal een
geestelijk verzorger die overwegende be-
zwaren heeft tegen de krijgsmacht voor
zichzelf goed moeten over\vegen of hij
wel in de krijgsmacht wil en kan werken
en ik ben van mening dat velen daarop
met 'neen' zullen antwoorden, 1taar ik
kan me ook voorstellen dat zo'n geeste-
lijk verzorger dat toch zou willen op
voorwaarde uiteraard dat hij niet ge-
dwongen wordt tot steun aan het defen-
sie-beleid, De kerken en het Humanis.



tisch Verhond el1 ook de oVtlrheid zou-
d{'n zo'n geestelijk ven:orger m.i. niet uit
de krijgsmadlt hellOcven te we!"enals er
op vertrouwd Illag worden dat zo'n gees.
telijk verzorger, omgekeerd, geen propa-
ganda gaat maken tegen de krijgsmacht.
Het hangt ervan af wat men onder gees-
telijke verzorging verstaat of dit mogelijk
is. Ik kom daar in de volQ'endepunten
op terug.
• Voor de heer Zuidcma is geestelijke
verzorging in de eerste plaats verkondi-
ging. Hij ziet nog wel enkele andere
taken maar die heschouwt hij toch als
se('ondair. Verkondiging van Gods \Voord
ell verkondiging van de overheid al••
zwaarddragende macht.

Daarmode ::fijn we gekomen aan de
grond van de tegenstelling en tegelijker-
tijd aan de bron van allerlei misverstan-
den. Voor mij is geestelijke verzorging in
het geheel geen verkondiging en het is
dan ook niet verhazingwekkend dat de
heer Zuidema, met zijn voorstelling van
wat g{'estelijke verJ:orging is, mij als re-
gel helemaal niet begrijpt en dan bijna
vanzelf tot verkeerde interpretaties van
mijn bedoelingen komt. ~1.i. \'ertegen-
\\'oonligt de heer Zuidema een VL'TOU-
derde op\'aUing van geestelijke verzor-
ging, waarin de ontroerende preek en de
overdracht van de beleden 'waarheid'
primair zijn.

Die op\'atting heeft met name in de
godsdienst {'en grote rol gespeeld (maar
ook in andere overtuigingen) en leeft
nog (zie de heer ZlIid('ma) hij velen. Ik
wil het goed recht van deze opvatting
allerminst betwisten maar de aanhangers
ervan zullen er toch oog voor moelen
hebben dat daarnaast, ook vaak in hun
eigen kring, andere opvattingen naar
voren zijn gekomen. In de humanistische
geestelijke verzorging sI){'elt de verkon-
diging zo gONl als geen rol. Dat hete-
kent niet dat niet ook hij ons soms
iemand de behoefte Il('dt om van 'zijn
waarheid' te gehJigen maar dat is dan
meer incidenteel, het is geen methode en
zeker geen hoofdmethode van geestelijke
verzorging.

De humanistische geestelijke verzor-
ging stoelt op de humanistische overtui-
ging dat het menselijk levell pas tenmlle
de moeite waard wordt al•• de hachten
die wij aanduiden met woord{'n als
geestelijke zelfstandigheid, vrijheid, zelf-
bestenuning en creatieve zelfontplooiing
:n et."11mensenleven worden gerealisecnl.

Daarom \villen wij niet in de {'erste
plaats waarheden overdragen maar veel
meer een bepaald proces op gang helpen
brengen. Het proces \vaarin een mens
het de moeite waard gaat vimlen van
zichzelf en de hem opnemende wereld
bewust te worden, bepaalde vragen te
stellen, te zoeken naar opvattingcn, mo-
tieven, overhJi,[Öngen.

Het gaat er in onze ogen in de geeste-
lijke verzorging niet om dat de geestelijk
verzorger 7ijn eigen waarheid overdma!:,rt
maar dat hij de mensen die met hem in

contact komen inspireert tot het ontdek-
ken van hun waarheden.

\Vie, zoals de heer Zuidema, van me-
ning is dat er slechts één, allesomvatten-
de, \Vaarheid i••, z..'lldit aUes niet zo
interessant vindcn. Er is slechts één
\Vaarheid, die moet men kC'nnen,basta.
Van geestelijke \'erzorg{'rs lIlag worden
\'erwacht dat ze die \Vaarheid met
geestdrift weten k brengen.

\Vel, met die heilige zekerheid kan ik
niet met waar1Je{knomgaan. Ik ben mij
ervan bewust dat het met de waarheid
altijd eell tobben en ploetNen blijft, dat
ik morgen moet laten vallen wat ik van-
daag als \vaarheid beschouwen dat er
altijd w('er anderen zijn die mijn waar-
heid als onwaarheid heS<.~hollwcn.B nijd
ik de heer Zllidema dan niet? Ja, in de
zin zoals je soms krug verlangt naar je
kinderjaren; toen was, achteraf gezien,
alles zo zorgeloos en vanzelfsprekend.
~faar werkelijk weer kind worden? Voor
gt't'll geld!

Daaruit vloeit ook het misverstand van
de heer Zuidcma voort. Als ik zeg dat
de g(,t.'stelijk\'crzorger niet in de strijd-
krachten is om zijn eigen ~tandp\lnt te
verkondigen dan meent de heer Zuide-
ma dat ik hedoel dat die geestelijk ver-
zorger geen standpunt mag hebben.
Immers, redeneert de heer ZlIidema, wat
heb je aan e{'n standpunt als je het niet
eens Illag verkondigen? l"'u zijn er men-
seH die zo'n geestelijke verzorging waar-
in niet hepaalde waarheden worden
overgodragen niets waard vinden, Daar
help je iemand niet mee en in zijn
mocilijkheden laat je hem in de kou
staan.

liet is mijn overtuiging en ervaring
dat je mensen soms uitstekend helpt
door niet je eigen \vaarhcid op de voor-
grond tc stollen maar door hen de tijd en
dc ruimte te geven om zelf tot ontdek-
king van wa..'lrheidte komen. Het proces
van inspanning, Iijdt'n en loutering dat
daarvoor soms nodig is kan een mens
meer levenskracht geven dan de een-
voudige overdracht van waarheden. Ik
meen trouw(.."llSbegrepen te hebben dat
ook in christelijke kringen de waarde
van de 'verkondiging' steeds meer aan
kritiek bloot staat.
• Ik moet nu terug naar de verhoudin-
gen in de strijdkrachten. De toestand is
deze: geestelijke vt'r.l.orgers komen na-
mens de kerken en het Humanistisch
Verhond in de strijdhachtcn om de
mensen in die strijdkrachten te verzor-
gen. Het is redelijk dat de overheid
daarvan de kosten draagt, het is immers
ook de overheid die de mensen in een
positie plaatst waardoor l'en aparte gees-
telijke verzorging voor militairen nodig
is. Dat is slechts aanvaardbaar voor zo-
ver daarbij de vrijheid van de geestelijke
verzorging gehandhaafd blijft. 'Vat dat
aangaat, deel ik het standpunt van r-.fr.
Holtrop en zeker niet dat van de heer
Zuidellla die zelfs ergens in zijn artikel
stelt: 'In de huidige wisselwerking tussen

Overheid en Kerk ziet de Kerk zich
g{'steld tegenover de uitvoering van een
taak en wel positive -t.a,v. dcze Over-
heid t."11haar gC7_agsorgaanbij uitstek, de
krijgsmac:ht. En wel zeer zeker, nu de
Overheid ruimte heeft geschapen het
Evangelie te verkondigen in die krijgs-
macht, en aldus medewerkt aan de gees.
telijke machtsvonning van het \Voord
van God.'

~Ien ziet waar iwt standpunt van de
heer Zuidellla toe kan leiden: voor wat,
hoort wat, het bondgenootschap van de
machtsstrevers! Die vrijheid van de
geestelijke verzorging moet in mijn ogen
zeker niet worden gebruikt om gecs-
telijke verzorging om te vormen tot pro-
paganda voor of tegen de strijdkrachten.
I'\och het één noch het ander kan de
taak van de geestelijk verzorger zijn.

Het Humanistisch Verbond, dat pas in
een laat stadium, aan de geestelijke ver-
zor",ringin de strijdkrachten is gaan deel-
nemen is zich dit ptmt zeer be\vust
geweest. In de instmctie voor haar raads-
lieden (geestelijke verzorg-ers) in de
strijdkrachten heeft het dan ook het
••..clgende punt opgenomen: 'De hoofd-
,aadsman en de raadslieden hebbt."11tot
taak de geestelijke verzorging van de
mens in de Nederlandse StrijdkrachtC'n.
Zij hebben daarbij rekening te houden
met de militaire situatie waarin deze is
geplaatst, maar zij behoren zic:h te ont-
houden van het voeren van propaganda
voor of tegen bewapening en van pogin-
gen de gevechtsbereidheid te stimuleren
of te ondermijm'n.

Ik vind dat dit een heel duidelijk
standpunt is en het maakt ook duidelijk
\••..aarom ik er geen bezwaar tegen zou
hebben 0111 een gewctensbeZ\Vaardeop te
nemen in de hing der raadslieden.
Uiteraard op voorwaarde, maar dat gekit
voor alle raadslieden evenzeer, dat hij
zich houdt aan de boven genoemde in-
structie.

Betekent dit dat de raadsman geen taak
heeft als e{'n militair tobt met problemen
hetreffende de bewapening en militaire
dienst? Nahmrlijk wdl Maar niet in die
zin dat hij hem dan eens even gauw het
standpunt van de raadsman uitleg-t-.De
taak van de raad.<;manis dan om de
man te helpen in het onder woorden
brengen en motiveren van de eigt.'n op-
vattingen. Daarvoor zijn vele methoden
o a. de confrontatie met verschillende
andere opvattingen. Het eenzijdig naar
voren brengen van de opvattingen van
de raadsman als de meest juiste en bij
voorkeur k \'{'rwerven opvatting is bijna
altijd {'cn slechte methode.

In de ontwikkelde discussie staan de
heer Zuidema en ik lijnrecht tegenover
elkaar. \Vat de verhouding van de gees.
telijk verLOrger tot de overheid hetreft
kan ik me in grote lijnen vinden met het
betoog van mr, lIoltrop. Ik weet niet of
hîj zich kan vinden met mijn opvatting
\'Om geestelijke verzorging. H. UPS

5



Kostgangers

'Jongens, jongens, onze lieve he'er
heeft toch vreemde kostgangers.' zei een
vroegere leraar altijd net iets te vaak.
waarbij hij niet in de gaten had. dat hij
zelf tot de dolsten dezer aarde behoorde.
\Vanneer ik hinllen de kazerne om Illl'

heen kijk. en luister, glipt deze opmer-
king voortdurend mijn gl'(iacliten bin-
nen. Iloe dwaas ik zelf hClI laat ik graag
aan mijn h'nnissen over. het wl'('rhoudt

mij er niet van enkele opvallende en daar-
door interessante landw'nledigers in hun
nekvel te grijpen Cll ze. gefingecnL voor
het voetliC'ht, dat feller schijnt dan ooit,
te sleuren.

Sergc(mt IJe Groof.
St:'rgt'unt De Groot is. inderdaad. ser-

geant. Zo iemand die ze met stenen en
zand }wgooien. Op iedere JllOUW een
dUIl. geel streepje. ~aast een olllvangrijk
Uchaam heschH..1: hij over een ('nonn
stemgeluid. Op de schietbaan kregt:'n wc
allemaal watjes in dt:' oren om het rc-
gdmatige geknal gf'en kans te geven
onz{' trommelvliezen voor het leven te
V('rminkt:'n.\Ve hoordt:'n imlcT<1aaoniets
maar dan ook niets, behalve onze ser-
geant. De leslokalen hebben dubhele
ramen. Of het iets met militair De Groot
te maken hedt, moet Ilog onderzocht
worden. Zeker is wel dat hij de dienst-
geht'imen meedeelt met cen slem die tot
ver achter P{'king te horen moet zijn.

Soldaat 11. de J hum.
'}'Iet een pintje en nog een pintje, en

een madammeke. dan komt ge een heel
eind m'n jongen: Deze lijfspreuk tekent
hem. Soldaat De Haan schept de leut
van het leven en gooit de rest weg. De
H voor zijn naam is de afkorting van
lIein. het had Heineken kunnen 7ijn.
Volgens Hein reinigt gerst het lichaam.
Ilein is brandschoon. Verleden week le-
verde hij zijn meest opvallende oi('nst-
prestatie: hij verscheen in onderbroek op
appèl. Dat is niet volgens voorschrift. En
de sergeant kende het voorschrift: twee
dagen licht arrest. "-Iet een brede grijns
im:asseerde Hein 's avonds de inzet der
weddensehap: een bedrag, goed voor
meerdere pint jes en een madammeke.
\Vanneer je, na terugkeer van een nach-
telijk bezoek aan het toilet, het warme
bed mist en het na enig weken aan de
andere kant van de zolder aantreft, is
soldaat De liaan meteen hoofdverdach-
te. Vretlig en zo('t schijnt hij te slapen,
van binnen giert hij zich kapot.

Soldaat Petrus, \VilhdIllIlS, Jacobus de
Vries

('wij nO(>lllenhem Piet')
Van soldaat De Vries herinner ik me

dat hij over zeer lange, spitse vingers
heschikte. wat hed makkelijk was: hij
had aan het front geen bajonet nodig.
Piet de Vries oogste verder roem door
zijn meer dan voortreffelijke imitaties
van de cOlllmandant. \Vanneer het 's
avonds op de slaapzaal, zoals gewoonlijk,
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el'n rotzooitje was en Piet kreeg het in
zijn hoofd een brul te geven, dan stoof
iederccn als ('en haas naar zijn l>1ec,trok
een deh'n over zich heen en speelde de
onschuldige slaper, AlI('en Piet stond
dan nog grijnzend tUSS('1l(Ie iwdd{'n.

SergC(/lit-ma;oor Klein.
~liIitair Klein - de vleesgeworden

onbenulligheid. Vermoedelijk herhaalde
malen wegens leeftijd bevorderd. Bereid
{'en plan voor om Xapoll'on van St-lle-
lella te laten ontsnappeIl. Zijn naam is
Klein. zijn dad{'n ook.

Soldaat de Graaf, nUlde in JndOtlCSul.
Soldaat De Gmnf was de meest opval-

lellde figuur uit de compagnie - hij
dced altijd ogenblikkelijk wat Iwm hevo-
len werd.

Soldaat '"ermeulell.
Soldaat \'ermt'ult'n kwam iedere

anmd nll.'t een wijsgerig gezicht bij mijn
bed staan om iedere avond dezdfde
\••'oonl('11tt' sprt'ken: "en w("Cris er een
dag voorhij: Ik knikte altijd maar wat.
dan was hij wecr tevreden. \Vant je
1ll0psthet niet wagen hem tegen te spre-
ken. Ook klaagde hij altijd nog over zijn
T11l.!pijm'n.op,gelopen tijdens een hefti~
offensief in de Frans-Duitse oorlog,

TeTlSlotte lvil il.: bi; II inleic1ell: SaMaat
Wiel1jes.

Hij kan later zeer weinig over zijn
diensttijd verhalen, hij was zelden nuch-
ter. Als hij weer eens half beschonken de
slaapzaal opkwam, zette hij zich wijd-
beens voor de sergeant om net niet stot-
terend te zeggen: "prno!>t,geantje, laten
we toasten op de veiligheid van de staat,
Iettus talk about frie<lom' \Viepjes was
een echte NATO-man - Amerikaans
georiënteerd. Zijn filosofie omtrent het al
of niet verlaten van de dienst wist hij,
en hiermee is de grabbelton echt leeg,
kernachtig samen te vatten:

'Jongens, het is altijd nog plezieriger
een mens te maken. dan er een te do-
den'

HOH VA" VUUHE

I

SPORT

'Ach je weet hoe dat gaat. Zo af
toe ging ik eens naar het stadion als dr
werd j,tt'traind, Toen Cor Bijstt~rna eni
weken op dol.1:ersadvies, moe--i stoppt
vroegen ze of ik lIle zoon beetje met
sprinters wilde bCJllol'Ïcn, Ten slot
waren ~Iartin \Vierstra -en Hein v
Breenen er voor de stayers
achtt:'rvolgt.l's. :\('e, als je me gezl'gd h
dat ik na L'en half iaar rce(l.• tot hOIl(

coach zou \\...orden benoemd had ik b
slist op mijn voorhoofd gewC'"Lcn:

Frans ~fahn, de lastige jongen, het
de top gehaald. De oud-wl'reldkampio
op dt' weg bij de amateurs, in de l,."Tij
oudheid,' zegt hij, "in 1956 in Kopenl,
gen' en nog niet zo heel lang geled
onze sterkste prnfsprinter, is per 1 janu
ri aangesteld als haanco;t('h van
K:'\'\VU.

Als opvolger van de ontslagen J
Derksen, die vele jaren dt:' S('l'pt
zwaaide. ~laar toch kwam deze zet vo
vele insiders zeer onverwacht. Fra
~Ialm namelijk is in zijn actieve perio,
nooit e{'n lieverdje geweest. Frans kc
zijn mondje niet houden. Rondborstig I

hij is 'Cl"llAmsterdammer zegt waar h
op ,<,iaat,'liet hij los wat hij nodig achtt

i\lahn, thuis in Iloofddorp, ouden
gezakt in een leren fauteuil: 'Ik weet d
ze me dat van alle kanten hebb.
verweten. Daarom hield ik op e.
gegeven ogenblik mijn mond. lIet is ni
verstandig dat het altijd dezelfde is (
kritiek levert. Toen ik tijdens de \\
1967, die in Amsterdam werden g-cho
den, l'ens te eerlijk tegenover een joum
list was - ik dacht dat ik die jongen kc
vertrouwen - stond een dag later in •
krant: 'Malm laakt \\'('rkwijze van Der
sen: Ja en t~n had ik het natuurt
gedaan. Vooral hij Derkscn:
Vraag: Maar als je kritiek hel)t 1110

it; 001.: zeggen !we hä u:el moet. Hoc I

;e hef zelf (umpakken?

~tthn: '\VeI, de lBc oktoher zijn \
met een conditietraining op het sportce
trum van de Ki\VB in Zeist !>egonne
Dat is iets geheel niemvs. }'Iet 40 jo
gens gaan we daar k,der weekeinde na
toe. Toen ik met het idee kwam, kc
nll'n wel raar op, want in de wiclersp(
is het niet gebruikelijk dat een wiclre
ner op l'en andere manier traint dan'
de fiets. Dat is volslagen uit de ti;
Tijdens de winterdagen moet je and(
aan je conditie werken. Bovendien is }-
helangrijk, dat je als coach ook de jo
gens in een andere omgeving leert kc
IWIL Van ('en keertje trainen in J.
Olympisch Stadion word je niets wijzl
Goed, ik begrijp dat het ook van
jongens enige aanpassing vergt:
Vra(lg: HTaaro"1 kali hct f1U (111emc.

lcd?
~Iahn: 'Dat moet je niet aan mij VI

gen. Ik denk, dat tot nu toe nog n'
Illand initiatief hedt getoond. 1\lan, op (
gebied ligt in de widersport c{'n tem:



'rans Mahn
•Jeuwe
aancoachan
~NWU

aak. Er is toc:h nooit iets geheurd. Die
ininkjes verlie{><.'o altijd op dczclfdt,
luier. Hoc kan je in 'oT{.--clesnaam zo
Icnt kweken. De Bussen zijn al jaren
, hoog niveau hl'zig. Die lachen ons lIit
1 onze werkwijze. Nou cn wat zien w('.
-leen Phakadze is een sprinkr van
rmaat, Daarom ben ik er heilig van
crtlligd dat W(~hi('r in Nederland bar-
)TIvall Ill't talent. \Vant al de jongens,
~ ooit een nationale, wereld, of Olym-
.ehe titel hebben hehaald, deden dat
eigen hO'lltjc. Dat heeft men hij de

,\VU ook ingezien. Vandaar deze win-
1raining. Een grapje i.~het niet. Dat
st ons f 25.000. Bovendien is dit pas
t begin.'
Vmag: Hoe umg kri;g ;c de (iid om ie
ltlnen te vcrtceZC111i;ken?
:Mahn: 'Ik vind dat de sporteommissie
t <'Tg fijn heeft geregeld. In ons ge-
rek is duidelijk naar VOrt'n gekomen
t de zaak nou eens volwassE'n van de
lnd moet kOlllen. Primair <1I1S: hOIlW
1 sluitend systL'('m op, zodat geen
ent verloren gaat. Dan pas: prestatief
rken. i\Hinclwn is het doel, maar ('erst
-Igend jaar de \VK in Lcieest<'r.'
o\'rallg: \Velke olJ!eidin~ heb ie gehad?
\lahn: 'Ik Il("h van 1960-'62 aan het
{)S te Overveen geshldeerd. Dat ging
, niet slecht af. In iwt tweede jaar
)s ik zwemmen als hoofdspecialisatic.
lang praten met de direclellf, kreeg

('r door dat ik wielrennen als ne\'ell-
~dalisatie mocht IH'llIen, Derksen

\\"('nl toen mijn leraar. Nadat ik geslaagd
was kon ik metecn aan de slag hij de
gemeente Haarlemmermeer als opzichter
van dc afdeling Lichamclijke Opvoeding
en Sport, Daarbij werd ik aangesteld als
bedrijfsleider van het zwembad in Zwa-
nenbllfg, ~Iaar ja, dat is non voorbij. Ik
zal mijn baan moet('n opgt'ven, want ik
kom in vollodige dicnst bij de KX'VU.'

Vraag: Je eigen tcielercarrière?
~Iahn: '~tet v('el ups l'n downs. In

HJ,'j() beleefde ik mijn topjaar, Ik werd
kampioen op dt' Wl'g en op de sprint. lil
19,5S maakte ik in een profkOl'r.~ in Bel-
gW ('cn llIoordsmak, Ik scheurde f'en
nier. Ach en dat was wel het einde. In
1960 naar het CIOS in 1962 afgestll-
dpl'nl. AI die jaren niks aan wielrennen
gl'daan. In 1964 hen ik weer begonnen.
In 1966 werd ik \'oor de eerste keeT
Xederlands kampioen op dl' sprint. Een
jaar later opnieuw.
Vraag: Ze zC{.!gl'n - [)erksen onder-

meer - dat dc haansJlort dopdMoedt.
De i(H1{.!ell.~ kU1lnen daar geel! t:ette pri;-
zeTI t:cnlieTlet1. Ze gaafl allemaal de -Iceg
GJl. lIoe denk je dit op tel:angell?

~Iahn: 'liet afgelopen jaar heb hen
\Vl.'de prijzen al opgetrnkkclI. Een jongen
als Jan Jansen, d(' sprinter dan, yerdien-
de ('('ns op l'eH avond voor f 200 aan
prijzeIl. Vroeger hadden we alleen het
Olympisl.'h stadion. :\u schieten in prak-
tisch alle dell'n van :\ederland de banen
uit d(, grond. Dat trekt jongens, Zo komt
('r nieuw bloed. En juist die jongens

moeten we op\"angen. :-.;r(,(" ik ben er
niet zo bang voor. Als de baan in Rot-
terdam klaar is zie ik me daar penna-
nent naar toe trekken.'

Vraag: Je IlrogramTII(l's?
~Iahn: '~ou, eerst die conditietraining

op poten zdtl'lI. ~Iaar dit, I)('staat nid
alle('n uit lichamelijke arheid, Zoals je
wed heeft l'en widrenner hij het grote
publiek eCH sl('cht imago. Ik wil daar in
Zeist llH'er aan gaan doen. Dt, jongens
op alle gebied voorlichting geven, Ja,
schrijf maar, dat ik een dr. Rolink on-
getwij£l.ld naar Zeist zal halen, Tijdens
('{'Jl praatje kan hij de dl' .jongens dl'
nodige medisdw \'()(Jrlil.'hting ge\'('11.
Daarop zuIlelI ze praatjes moeten hou-
den, opdat ze later Iwdl't'V('ll zullen
worden in het tI.' woord staan van pers-
radio en TV. Bovendien wil ik een j.!l'-
contn'('nle wegtraining hehlwll van mijn
baanrenners. ),Iaar dit geheurt natuurlijk
allemaal in oVl'fleg Illt'l wegcoach ~tid-
delink.'

Vraag: Is "et iuist dat cle KN\\'U een
::('rw'''rikkeliike achterstand "eeft?

~talm: 'Praat IIll' l'r niet van, Dit hatl
al minstem vijf jaar geleden moden ge-
1)('lIrl'Il, Voor mij ('en \'oordeel overigens
dat we er nu pas IIwe heginnen, Dan
kan ik het geheel naar eigen inzi('hkn
opzdkn. iJl' KX'VU heeft 1lH' volledige
medewerking toegez('gd. "le moeten de
sl.'haele in zeef korte tijd in lopen. fil'grijp
je.'

wnt JESSE
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Inventief figuur

Uit het voorgaande moet hlijhn, dat
Lindsay Amlt'l"son l'en zeer invcntief fi-
gllllr is, constant bezig zichzelf te "er-
uil'uwen, maar ook wil hij voorblijn'n op
de OIltwikkeling die zijn collega's door-
makcn, Op hpt eerstl' gelkht is het \'01-

konwn OIHllIid('lijk waarom Andt'l"son zo
Ilodig: zes jaar mtJt'st waehten om ilt't
Jlubliek te v{'rraS.~('ll met een nieuwe
film, :\Ienig regisseur in het IIollywood-
se leH'rt genoeg rmllsj-,n'rk om ee;l heel
jaar dag {'n nacht mee zod Ie zijn,

Frappant is wel, dat Anderson actueel

kort na zijn tOllt'eldehuut zijn eerste film
Sr.turday night Sunday moming),

In H)63 keenlc And{'rson naar de film
tl'rug om een van de Jlleest hesp roken
films \Iit dit, periode te maken: This
sporling Iife. EI-'n film die nid alleen
aanslocg hij lid puhliek doeh ook jnry-
leden zodanig iJ(,kilorr1e dat hoofdroIsI1l'-
I{'r Hkhard Ilarris e{'11 prijs kreeg in
Cannes; zijn tegcm'11ceb.1{'r HacheI Ho-
herts werd tot heste adrÎt'e ";lll het jaar
uitgeroep{'n, da,uyoor kreeg zij dan ook
l'en British Film Acadf'my Awan1. :\laar
e"en plotseling als Anderson was hcgon-
IWIl, keerde hij zÎt'h af van het fillllvak.
0PllÎ('UW dook hij onder in het turbulen-
te leven van de toneelfl'gis..~etlr. Hij was
gast-regisseur in Sir Laurellce Oliviers
eerste 'se•.'lson' (een hijzondere ('Cr) in
het Xational Theatrc, en regisseerde
Tom eourtenav in Andorra, Antlerson
hl'eft ook uog 'een enkele film in Polen
gemaakt, "nlC singing lI'ssolI; hij was
daar op uitnodiging van de \Varsehausc
1)ol'ullll'ntary Studios. In het hegin van
dl' jaren zestig erl'(x-nle Ander.~on Ilog
TIIl' ",bile bus, uaar eell verhaal van
Shdagh Delaney, Om ht'lIl"tl'n lyrisch en
saliri~eh hral'ht deze film al I'pn voor-
proefje "an 'IF, . .' Het betphndc ook
het hegin '.111 Andersons samellwcrking
llll't tIe Tsjeellische cameraman ~liroslav
Ondril'ek.

Hechts: Ilf'/ .\ld.l'i(', dra.\,tiuh o"lrn/"1l Iq.!NI
de ~{'t;('stil!d•. on/,'
O,uler; Het iIIll.\/{'r.' drif'/u/ ;\lick, '\'olloe(' f'll
JUlllllltf (.'faleol", ,\leVf>u:cl/, Richard "'(ln.dek,
lJllrid "'tm/),

FILM
Er zijn eelJ paar regiss('urs \'Om wie

l'lkt~ nieuwe film {'CII hijzondere gebeur-
tenis is, Lindsay Auderson is zo'n regis-
SPUI".Al in de jaren \"ijftig won hij een
Oscar (de hoogste filmolHlerscheiding)
met 'Thnrsday children' t'n de Crote
Prijs van \'l'udW Illd 'Every day eH'ept
Christrnas', Ook bij het toneel oogstte hij
de zo heken de lauweren met een serie
oplllerkelijke produkties. IUj hielp ster-
ren lalll'('fl'll als Peter (fTook', Alhert
Finncy {'n '1'0111 Courtenay.
In 19(f3 "erras!e hij vriend en "ijand

md zijn hriljallle "rhis sporling !ifc',
Voor filmkellner~ el'n opmerkelijk feit,
dit plotseling uitkoml'll ml't een film die
niet gemaakt was "olgells hl'l toell geijk-
te en door \'dell aangehangen idee van
liet 'gootsteell-n'ali.~llle',
And('fson wl'nl in 192.'3 in India g('-

bore1l. Zoals gebruikelijk kreeg hij zijn
educatie\"(' sdlOling in Ellge!aml en ",cl
op Iwt Ch(,\tenliam Colleg{' ('n Ilt't \Vas-
hmn Coll('gl' in Oxford, Deze opldding
{'n de indrnkkell die de jonge Al1l1erson
daar opdeed, zoudcn later bepalend zijn
nwr de manier waarop hij als volwassen
man zijn \"{'rsie zou ,l.!;ev{'uvan het kost.
schoolleven in 'Tf" :,

Veel toneelstukken

Zoals hierbow'll al g{'SChreH'n ,'cr-
dicmIt.' AndersoJl lIid allcen zijn sporen
in het fillllvak, ook het tlleater had "oor
hem {'('n zekt're llt'koril1g, Hij n'gisseer-
de vele tOJl(,(,lstllkken: The IOllg aml the
short antI tIJe tall en Sergeant :\Illsgra-
n~'s dance (19,59), I-'n The fire rais{'r.~
(HWI), In het Cambridgc Theatre regis-
seerde Anderson in het jaar 1960 Hilly
Liar Illl't in dl' titelrol ziju ni('ll\\'(' ont-
dekking Albert Finney (Fil1lJcy Jllaakte
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Lillb': Het mc~~;(-' 1'11 .\lit:k (ClIri,lliw' NOOll(/7l

"'I .\fn/colm MdJoll'dl)

Bon'u: Df' /m'/cet Roumln'f' houdt 1t-'1I Ot','I-

",IwIl< nll< ('etl 1'01/ •• ,'I'/ZU{// d •• lJeker om/ulO;'::
TIlIO.\ll-' voon DE SCHOOl.,

PETEn J. ~IORËE

Sublieme film

Cameraman Onc!riC(,k filmde afwis.'e-
lcml in kleur en in een soort grijsachtig
ZW.lrt-Wit. Vol geus ingewijden zou An-
der.son geen geld extra hehhen gekregen
01lJ zijn gehele film in kleur te m~lken. Ik
geloof echter dat OlHlricek - uiteraard
in overleg met Anderson - bewust voor
1cze klcur\\isseling heeft gekozen. \Vallt
die momenten zijn vcrbazingwekkend
knap getimc(1. Een aantal hoogtepunten
in deze suhlieme film is o,a. de SCt-IW
.,\'aarin de drie reht.l1cll worden afgeran-
seld door de 'pr"fedcn', de tocht op een
gestolen !llotor naar het plattclaml, waar
zij ht't .\Iei,;:je ouhnO('tcTi dat zieh later
hij hen zal aansluiten,

Andcrson is lIid op de intellectuele
tot'r gt'gaan, Hij toont \'(Jld(Jt'ude begrip
VOllr de wensen van het publiek, zonder
zichzelf tE' kort h' docn, D,lt hij conces-
sie,; heeft gt'daan hlijkt lIit het feit dat
hij het .\Ieisje h(,(,ft inge\'oerd: het
VfUll\\'t>lijke t,lt'lIlt'ut dat I"llstge\"end
maar ook orde\'er.;torend kan werken. Zij
is de stille, doch haehtige revolutiefiguur
op til' achkrgrolHI die Illee lwlpt hou-
\\'I-'U en hrekclI, als het mod schiet ze
ook nog.

De}'(' kleine (ktaUs maken sam"ll ('('n
film: dat heeft Andcrs()Il g()(_,diJpgrepcn
en uitstek('nd lIitgevoerd. Ikt wachten is
nu op zijn volgelHk film; hopelijk Hid
over zcs jaar,

meevot'rcll op de gnlven van het esta-
hli~,hlllent (de redor, de domilwt').

Zij springt'u opeens :lit de hand, het
geweld kent d,m geen grenzen. Zonder
aallziell des persoolls llla,tie:l zij - samen
met het ~kisje - de vertegellwoordigers
var. Sdwol, Kerk en \V('reltl neer. -De
hloedige opstand vall dl' jeugd tl'gell de
llla,ltsL'happij is ('('n feit: 'Ceweldplegim~
('11 revolutie zijn de enige daden die
pUlir zij:l' '. zoals ''('u van hen trcf[l'nd
opmcrkt.

een sublieme film

is, zit'll niet laat lijmen duor de filmstijl
\',111 anderen, ~t'l'n lwperkin,g kt'nt, en
('en kostelijk ~e\'oe1 voor satire heeft.
~Id zijn 'lF".' s("hoff(,[t Anderson 1111
dalli~ in het tllintje \"all de Engdst' film-
eultlillr: alg('lIleen H'rwa("llt lIlen dat
illist deze film de stoot zal geven die de
illlllidd(,ls ilJ hd slop geraakte En~('lse
film l',a1he\Tijdt'll \-all het dnlle image.

Juist op hd lllOmt'lIt dat Engeland
hevi\! tracht zich V:ln enkele traditi('s te
ontdoen (dat hewijst 0 ~k de to('stemming
die een BBC-televisieplocg kWt'g nm de
En,gl'\s(' \orstenfamilit' op de \'od te fil-
m('II), komt Andefsoll !lid een aan\",d op
('('1\ der oer1)(Jlwcrkt'n, de 'puhlie schonl'.
\\'dlicht herinnerde :\Jl(lerson zich zijn
jOlige jaren op dit SCX)ltscholen doorge-
!Jr<lcht: boonlcvol standsvenodlil, auto-
riteit. homoseksualiteit, hypocrisie, het zo
Engt'lse 'gocxl sport', sadi:mle en niet uit
k vlakken hd militarisme,

Rillingen over rua:
In korte, tloeltTdfende scènes ge'eft de

film ('(:'11 kal('idoscopisch \w(.ld van de
stnlctlJUr \'an deze Salll('nlc\'ings\'onn.
Het is allcmaal zo \'anzelfsprckend wat
;\I1I1('rson laat zien (1l1iddds de \"o(Jrtr('f-
fl"lijke caIlH'ralll<ln ~firoslav Ondricek)
{!at je als toeschouwer de rillingen over
dl' l"Ilg HJelt kruipt'n. Anders gl'z(',~d:
AlI(lt'rsoll drukt zijn publiek zo 00 de
ft'iten, hij toont zo genadeloos deze ridi-
('uit, opleidil1!:,"Svonn dat menig rer..:ht-
geaanle Brit zich J'.it te verhijten van
schaamte, (\'oor ('en j\"('dt,r1;Il~(ler is zo-
iets niet te hegrijpen, maar ja , .. Xeder-
land!.

Op ('en ko~ts('h()()l konwIl drie jongens
(de rel)('llt'n) in opstand tegcll het \)L'-
\\ ind \<ln de pref('c!t'Il; dat zijn olJ(k-
jaars Iud de fllllctie vall KaPo (dl' zo
\\'l,lbekendt, Ilaam lIit hd cotll"{'ntratie-
kami)). lid drietal (i\tick, Jolmny ('tl
\VaHat'e) bemoeit zich erg weinig met
de rest van de school, zit altij(l hij elkaar
op l'en van de kamers, laat zich gc!atell

•• a: 7FI
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De Dam (1)

De 'long, hot summer' rond het na-
tionaal monument op de Dam is nu wel
voorbij en het wordt tijd dat wc, ook op
dit punt, onze winst, of ons verlies, uit-
tellen.
Ik wil, wellicht in D\'er('('nstL'mmin~

met mijn aard, graag enige woorden
wijdl'll aan het v('rlies.
liet had allemaal zo aardig k,mllen

zijn Illaar het is, als zo vaak in :\cder-
land, weer uitgelopen op ('1-'0 relletje van
de fatsoensrakh'rs.
De fatsoensrakkers, dat zijn voor mij

de mensen die zich vroeg of laat (maar
meestal vroeg) gekwdst voelen in hun
'ht::iligste gcvocrlel1s',
Zonder dat ik nu precies weet wat

heilige gevoelens zijn (ik heb ze niet en
ik hoop ze nooit te krijgen) \veet ik wel
dat het heel enge dingen zijn, veroorza-
kers van de meest krasse en fanatieke
vonnen van onverdraagzaamheid. 1'\t....
derland is l'en landje waar de heili/o!e
~l'voelens hlijkbaar ,••.eli~ tieren. Als er
door el'n kunstenaar wat \"(,d bloot (in
zijn wl'rk) wordt vertoond dan zijn er
steeV.lst l'nkele lieden die zich in hun
Iwiligste gevoelens gekwetst "ooien, ('en
relletje bc~innen, druk uitoefenen op
hurgl'meesters en poJitid en als
gegarandeerd Stll'CC'Shet verbod van de
openhaw tentoonstelling van het ge-
\\Taakte werk weten te hereiken.
\Vant dat is het griezelî/o!e van dil'

heilige gevoelens: dat de overheid er
altijd zo versehikkelijk van ondt'r de in-
druk is!
\VaaroJll wordt eigenlijk niet gewoon

tegen die fatsoensrakkers gezegd: U
hoeft dil' tentoonstelling natuurlijk h('le-
maal niet te hczoeken?
Ik weet, het zou niet helpen want

fatsoensrakkers :djn altijd het Illeest be-
nauwd voor het fatsoen van anderen, ze
wiJlen altijd iemand hesehermen, vooral
kinderen zijn el'n dankhaar ohject voor
hun kruistoclitl'n.
~Iel'r no~ dan in hun gevod voor

faboen zijn de fatsoensrakkers kwets haar
in hun gevoel van nationale waardig-
heid.
En daarmede ziju we Iwland bij I]('t

geheuren op de Dam.
Daar heblwn, uitgerekend op de tre-

dl'lJ van het nationale 1l101ll1llll'nt,hon-
derden jongeren uit vc~ehi1lende landen
in de afgelopen zomer de dag en de
nacht doorgdmK'ht. Ze waren gekleed in
spijkerhroekell en erger, ze droegen, als
n~gel, lange hart'lI, ze Wafl'll niet over-
matig zindelijk, ze deden (soms) hun
behoeften, ze scharrelden (een l'Ilkt.,le
keer) tegcil de klippen van het nationale
Illonum(c'nt op, ze sliepen er (soms gl'.
h"'l~ën in i'én slaapzak), ze verkochten,
zo nodig, brutall' en liederlijke praatjes
teg('n \'oorbijg::mgers.
Dat deden ze en, als je de verhalen

mag ge!m'l'n (maar dat doe ik niet), nog
\'t'el meer.
Het is ml~ heel duidelijk dat je dat

leuk of helemaal niet leuk kunt vinden.

JO

lil'! leek mij het best mijtl oorspron-
keli;k stuk flit het s(?JJtember-Tllltlllller
txm Ego hier nog cerl.\' te herdrukkC11 eli
er de tlcee iflgezonden stukken bij te
doen :zodat de - le-",crs zelf kwltlen oor-
de/clI of en in hocr;erre de iflzctlders mij
- terecht of ten onrechte - veneijten
doell .
.vog een ellkele opmerking mijnerzijds;

• Ik heb allerminst geprobeerd 0111

IllltiOflllle gevoelens belachelijk te nUl-
keIl, integendeel ik heb geprotesteerd
tegell 11£'1' te pas ell te O1lpas er hi; sle-
peil r;(m nationale gevoelens waardoor ze
m.i. in 'l('t belachelijke worden getrok-
ken.

• liet had lillemaal il11lerdaod zo
aardig kil/UIen zijn. Ik had het toege-
jllicht a/..• de Dam eeu intematiOfl(UlI ::,0-
mcr-tref1Hml toor ;otlgeretl u;(/.~' gell,;or-
den. Dar had de hoofdstad een bijzon-
der accent gegeteu. Dat i... lJedon.:ell
(loordat:

a. Dit soms tot 1lygiënisc/w ot1aml-
vaardbare toestaud('''fl heeft geleid L"11 de
allioriteitetl daarop nier !Jet geëigcr/(le
(HItIcoord Ilebben gegcr;ell (1).v. door er
voor te zorgen dat in de (mmiddel!i;ke
'Ulbijheil1 ti;deli;ke llOO(l.toildtell tcer-
den opgericht).

b. Onder flfllwoering VOI1 de SC1l.mtic-
pers al ,~1wedig een soort luwt-campagne
tegell deze ;(Jtlgeren loslmrstte u;(/urbii
lid. ten {mrechte 1latiOIl(llc gevoelens
ICl'rrlell gebruikt,
c. Zich bij de hmulerde" normale jon-

geren Ol' NI rond het nationale I/wnl/-

ment zich 1t.:(/(lrsc!Ji;rl1ijkenkelingen of
kleine groC])cn met misdmlige 1Jraktijken
hebben gevoegd .

liet is jammer, tL'at eetl zomerfeest had
kunnen 1V0rdeu is een herfststorm ge-
(corc1en.

RED.

~faar wat hedt het te maken met mijn,
of IIW, nationale gevoelens? Omdat het
gebeurde op de trappen van het nationa-
le mOllument? Is l'r iemand die gelooft
dat de fatsoensrakkl'fs zich niet zouden
hebben geroerd als het aan de overkant
van de straat ')p het plein 'voor het
paleis zou zijn geheurd of ergell.~ in het
Vondelpark?
En wordt de nagedachtenis aan de

geval1l'nen dan niet ontl'cnl?
Er zijn m.i. twee mogelijkheden: bf

we denken \'an tij'd tot tijd in dankbare
herinnering aan Jen die vielen in de
oorlog bf we doen dat niet maar in heide
gevallen heeft l1('t ~(,hetlrde op de Dam
daar niets mee te maken. Het is non~t'ns
te bewert'n dat u of ik zonden zijn
gl,dwarshoomd in onze wil tot herinne-
ring en dankbaarheid.
En daar ligt voor mij het punt!
Ik zil' dat sommige mensen antipathie

en z(,lfs haat koesteren tegenover
hepaalde groepen jongl'lul die ze dan
ook aanduiden als langharig en werk-
schuw tuig.
\Vie dat wil doen g.l zijn g,mg! \taar

laat alstuhlieft OllZ(' ll.ltlonalc w'\oell'ns
er huiten. Die maak je, net als het fat-
soen, alleen maar belaellt'lijk als je ze te
pas en te onpas overal hijsleept.

nED.

De Dam (2)

Na het IC".lenvan het redactionele ar-
tikel over cIc Dam in het septemhernum-
mer van Ego, is het mij ecn hehodte een
'H'derwoord tot 11 !c riehten, waarhij ik
de hoop uitspreek dat 11 zieh bereid zult
tonen om dit wederwoord onverkort te
publiceren, Om te heginnen moet mij
van het hart, dat het mij hcvreemdt dat
1I allen, die menen te moeten prote.teren
tegl'll hd gedrag van de damslapers,
t.a.v, OIlS nationale lllOnument, Illetl'en
rangschikt ond('r de algemene noemt'r
van de fatsoensrakkers', wat u verder
daar ook onder ma/-(' verstaan. liet ver~
ontrust mij zelfs tot op zekere hoogte dat
11 rcc1adiom'ci zo snel tot dergelijke
konklusies komt, daar niet alleen uw
hlad tot l'l'n opiniehlad mag worden
gerekend, maar, naar ik aanneem, een
dl'e1 van deze redactie nog is betrokken
hij vonningsactiviteiten voor jonge solda-
t(;'Il, waar generaliserende uitspraken
toch tot llt't taboe behoren.
Laat ik 11 geruststellen; ik behoor

aJlenninst tot de 'fatsoensrakkers' en ben
zelfs over het algemeen in staat tot rui-
nH:' opvattingen, vooral t.a.v, de huidige
jeugd. Ik hen een gewoon Nederlands
staatslmrgn die tijdens de oorlog vanuit
Engeland afsprong in het verzet, om een
heseheiden hijdrage te leveren aan de
hevrijding. Er was voor mij, toen ik land
en volk in nood wist, eenvoudig geen
anderl' keuze mogelijk en dit had ~llles te

De Dam (3)
lid rodactioned artikel de Dam in

uw sepkmbemmnmer, geeft mij aan lei.
ding tot volgende oplllerkil1~en, vragen
('n commentaar:
Sehrijv('r stelt dat het Damgebeuren

allemaal zo aardig had l..'Unnenzijn, maar
als zo vaak in Nederland, \veer is uit-
gelopen op een relletje van de fatsocm-
,"akkers,
~an sehrijver wellicht nadl'r toelichten
wat wordt bedoeld met de zinsnede 'lIet
had allemaal zo aardig kunnen zijn',
\V:ît had aardig kunnen zijn? Of was het
niet aanlig, maar had het aanlig k{mn('n
zijn?
Volgens schril'Vl'r is I'\edt..'rland een

landje waar de u'ilige ge\'<wlcns welig
tieR'n. Hij verklaart niet te weten wat
heilige gevoelens precies zijn. hij heeft
ze zelf niet l'n hoopt ze nooit te krijgen.
liet lijkt mij zinloos kritil,k tc leveren op
it'ts waarvan men eigenlijk niet weet wat
l1<-'tis. \\'el zegt schrijver tl' weten dat
het Iwel enge dingen zijn, veroorzakers
'.1Il de l!lel'st krasse l'n fanatieke "ormen
van oll\'l'rdraagzaamheid. i\lij komt het
voor dat er ~ecn land is waar et'n natio-



makt'n met nationale gevoelt'lIs. liet was
ONS land d'Lt werd onderxLrukten het
was ONS volk dat moest lijden en 011-

(('cht verduren; daar kwam ik tegen in
verzet.
Dat is namelijk mijn tweede bezwaar,

dat 11 nationale gevoelens blijkbaar
achteloos terzijde wilt schuiven en ze
zelfs in het helachelijk vlak wil trekken,
terwijl u, deel uitmakende van de redac-
tie van uw hlad en van L'en v()T1nings-
<:entrulll,toch terdege dknt te weten dat
zulke gevoelens hij nagenoeg alle men-
~en ter wcrdd in meerdere of min:k••c
mate hestaan en situatief gehonden zijn.
r.(;voelsuitingen tijdens intenHt1nn,lle
sportgebeurtcnissen zijn daar het duide-
lijk bewijs van, <:tillllaar niet te spreken
van het feit dat b.V. het Z.g. internationa-
le commtm;sllle nief van de grond kan
komen, maar voortdurend en hoe langer
hoe meer een knieval maakt voor het
nationalisme.
~ iet dat ik een voorstander hen van

nationalisme; in tegended, ik zou een
spoedige tot standkoming van een lllC)Jl-
diale regering van harte toejuichen"
~Iaar zelfs dan zOll{lenwe nid ontko-
men aan blijvende nationale gevoelens
en ik hen realist gL'noeg om te heseffen
dat men zo iets als nationale gevoelens
nid in het belachelijke mag trekken, om
de eenvoudige redenen dat zij bestaan
en de mensheid dibdils tot ongelooflijke

naai IllUnUlllentop dusdanige wijze kan
,,>'ordenmisbruikt, zonder dat daartegml
zeer snel en doelLrcffend wordt opgetrL•...
den. Dat deze toestand hier heeft kun-
nen voortduren wijst - daeht ik - niet
op fanatieke onverdraagzaamheid, maar
slechts op eL'nzeer grote mate van tole.
TantÎe.
Sduijvers opmerking dat de 'fatsoens-

rakkers' hepaalde openbare tentoonstel-
lingen natuurlijk helemaal niet hoeven te
bezoeken lijkt mij, onder hepaalde voor-
waarden, juist. ~lij ontgaat echter het
verband md het onderwerp, i.e. het ge-
beuren op de Dam, tenzij schrijver be-
doelt dat de gemiddelde :\ederlander,
bij het oassen"n van het monument dan
maar de ogen moet sluiten of de blik
moet afwenden indien hij zich niet wil
ergeren.
Schrijver bevestigt dat het monUlIlent

werd Itebrnikt door de 'hezetters' als
woon- en slaapplaats, dat deze lieden er
o.m. soms hun behoeften deden L'n zo
nodig hrntale en liederlijke praatjes ver-
kochten tegen voorbijgangers. Ik vraag
Illij af waarom schrijver hier de woorden

daden inspiTL'ert,goed zowel als slecht.
De mensen die ik in het verzet Iwb

leren kennen werden na:melijk, evenals
ik door deze gevoelens geÜ1spireerd; ik
weet dit, doordat wij er dikwijls over
sprakl'll" Zij hehben bijzonder moedige
daden vt'rricht, die gericht waren op het
verkrijgen van de vrijheid. Een aantal is
daarbij door verraad en andere oorzaken
in handen \"an de ,"ijalld gevallen en
hebben ondank;; de onmenselijke folterin-
gen, door de Gestapo op hen toegepast
g<~Z\VegL'I1.Zij zijn zwijgt'nd de dood in
gegaan, opdat wij zouden leven.
VOOT mij zijn deze held<'n, hun daden

en hun opofferingen gesymboliseerd in
ons nationale monument op de Dam, dat
voor mij ('11 vele anderen die vrienden
en n~rwanten verloren Illeer betekent
dun welk and('r monUllwnt, waar ook ter
wereld. \Vanll('er ik dan mOL'tconstate-
reu dat een aantal mensen, die voor het
merendeel behoort tot een groep die
:tich '\veinig dienstbaar maakt voor de
samenleving en er slechts op parasiteert,
dit Illonument niet alleen beklad, maar
er zelfs tegen urineert en zijn behoefte
doet, dan gaat het mij beslist te vcr en
zijn, zoals de ministL'r het terecht uit-
drukte, de grenzen van het toelaatbare
overschreden. \Vallneer u mij eventu('cI
om d('ze uitspraak wil rangschikken on-
der t~L''htsoensrakkers', clan komt deze
uitspraak voor uw ('igen rekening.

'zo nodig' gebruikt, in welk verhand kan
zulks 'nodig' zijn? Schrijver bevestigt in
zijn artikel een aantal get:lragingen van
de Damjellgd, hij gelooft L'Chterniet dat
'ze Ilog veel meer deden' zoals wel
wordt beweerd. i'Ju van mij hoeft dat
ook niet, het door schrijver vermelde zal
ook voor de meeste i':ederlanders wel
voldoende zijn geweest .. ,
Tot slot zou ik toch nog iets willen

schrijwn n.a.v. die 'heilige gevoek'ns'
\";ln de 'fatsoensrakkers'. In de jaren
'4()-'45 zijn talloze :-!ederlanders om het
leven gekolllen, <'engroot aantal als pas-
sief slachtoffer van de oorlogshandelin-
gen direct of indirect, dan wel ten ge-
volge van de vcrniL,tigingswaanzin van
het nazidom, een ander deel in de strijd
tegen de bezetter.
De behoefte dit offer, collectief als

natie te mûmoreren door op een daar-
voor gcsehikte plek een monument te
doen verrijzen, impliceert dat een derge-
lijk gedenkteken tot een nationaal sym-
bool wordt, een nationaal heiligdom.
Is het nu zo vreemd dat het deel der

i\'ederlandse be\"olking, dat de oorlogsja-

liet is mij uit hetrouwbare informa-
tiebronnen bekend dat de 'vaste klanten'
op de Dam niet tot de zeer bevoorrechte
groep van de jonge gt'neratie behoren.
Vele van deze jonge mensen ontberen in
de !,."C"r.Înssituatieliefde en aanhmtke-
lijkheid hctgL'cn buitengewoon remmend
,,"erkt op het tot stand komen van een
harmonis<.'he uitgroei in het leven. De
schuld van hun ongeremde activiteiten
en ongeoorloofde daden ligt niet hij de
jongeren alleen, Illaar is een samenle-
\'in~sprobleelll. Het is dan ook menselij-
h'rwijze wel begrijpelijk dat een groot
deel van deze gefrustreerde jongeren,
die dikwijls ernstige trauma in zich mee
dragen, deze frustraties afreagL'ren in
agressie. lIet is zelfs begrijpelijk dat zij
onbewust, uit ct'n behoefte aan helang-
stelling, zelfs al is die belangstelling ne-
gah,f gericht, hun aetiviteitcn verrichten
op die plaatsen waar zij het meest van
de belangstelling zijn ver7.('kerd. Dit
neemt niet weg dat het feit blijft be-
staan, dat zij daar de meerderheid van
ons \'olk, voor wie het monument op de
Dam ecn grote symholü;che betekt"nL"
heeft, zeer diep mee kunnen kwetsen in
hlJn nationale gevoelens.
En dit is naar ik meel1 een feit waar

u, vooral gezien tlWplaats en functie in
onze samenleving, wat al te lichtvaardig
overheen hent gestapt.

\V. v. d. VEER

ren be,vllst heeft mL"egemaakten in het
bijzonder de groep nabestaanden van de
oorlogsslachtoffers, zich gekwetst zal
voelen indien een kleine, zich door ge-
drag en verschijningsvorm buiten de ge-
llle('nschap plaatsende groep dit S}ID-

bool, dat de natie toebehoort, in beslag
neemt en naar het oordeel van de over-
grote meerderheid, bezoedelt?

Voor de schrijver zullen cr ook wel
geen heilige plaatsen zijn, dat is dan
l-c~t, maar mag het gros van hd Neder-
landse volk daar dan anders over den-
'k."'Cn,zonder tot onverdraagzame 'fatsoens-
rakkers' te worden bestempeld.
Schrij"vers langharige werk~chtlwe

vrienden zouden, dacht ik, beter hun
'activiteiten' kunnen verplaatsen naar de
muziektent in het Vondelpark. Hun al
dan niet strafbaar gedrag is dan hoog.
stens ('en politiële aangelegenheid en
raakt de natie als zodanig niet. 11aar dan
zal het hij gebrek olanbelangstelling wel
allemaal niet llleer zo aardig zijn ...

LT. KOL 11. WI:,(S.
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Japanse tovenaar
in plexiglas
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Haarlem is zijn plexiglas-tovenaar
kwijt. De Japanse kunstenaar Kouji
Agura verhuisde eerder dit jaar
naar 's Hertogenbosch, waar hij
werd aangesteld als leraar aan de
kunstacademie. 'Atelier '63' in Haar-
lem 'ontdekte' Agura. In '67, '68,
'69 exposeerde de Japanner in
deze kunstgalerie zijn glasstructuren.
De plastieken zijn doorzichtige
fantasieën - vormen en subvormen
als speelse details in een myste-
rieus geheel.

Kouji speelt met zijn materiaal èn
met de werkelijkheid. Hij doet dat
met een toewijding die zijn plastie-
ken boven het stadium van het
experiment uittillen.

Zijn kunst is oosters noch westers.
Ze is een samensmelting van beide
- in plexiglas.

KUNST
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Contactcommissies in een verheugende malaise

Iedereen heeft het afgelopen halfjaar
de contactcommissies scherp in het oog
gehouden. Zouden ze inderdaad Je gc-
wenste democratisering hrengell. zom!en
'i".ede starre hiërarchische verhoudingen
kunnen doorbreken? ~Iisschiell omdat de

yerwachtingen zo hoog ge~vannellwaren,
doordat men, de dienstplichtigen in hd
hijzonder. vertrouwde op de zuivere he-
doelingen van de insteller van deze
('ommissies, is de lelellfstellillg groot ge-
worden. \Vant zeker de diemtplichtigen
zijn tdeurgeste1d.

Geheel onvoorbereid Illoest men in eH
aan de (:onta<:!coJllJllissies gaan werkelI.
Aan de contactcommissies. want het ging
nog om eeu proef. Deze is op 15 augus-
tus beëindigd. toen de voorzitters verslag
deden aan de bevelhebbers der Land-
strijdkrachten. Ook de leden van de
commissies brachten \'erslag uit, gevolg
van een tussentijds 1!;etroffenregeling dil'
niet in de oorspronkelijke stond. Geluk-
kig maar, dat de {licnstplichtigen ht'1n
mening mochten geven. Zij kUllIwn im-
mers onverbloemder zijn iJl hun uitin.l.!;cll
dan beroepsmilitairen.

Er is in de commissit's contact ge-
\',ft'est tussen dit'll.~tplichtigen l'n be-
ro::'psmilitairen, t1lc:a'n minderen en
commandanten. lJat hl'eft indt'rdaad
60ms een verbeterin.!:!:in de verhoudin-
gen tot stand gebracht. ~iaar in mis-
schien evenzoveel gevallen is de verhou-
ding verslechterd. buiten de wil van de
betrokkenen \'aak.

Verwachtingen
'Vat is er g{.IJeurd? lJe dienstplichti-

gen, jonge mensen, meer dan ooit be-
trokken bij het gebeuren in de maat-
schappij hadden vun de rontactoommis-
sies verwachtingen die niet werden be-
antwoord. \'erwachtillgcll omtrent JllC-
debeslissin~, zt'lfstandi.gheid en vrijheid
op hepaalde terreinen. De vergaderingen
lokten echter Hagen uit die <1t~dil'nst-
pliehtigen meer dan voorheen de be-
perktheid van hun vrijheid deed be-
seffen: zolang je stil staat op ecn rotstop
kun je je 1l0~ op je gemak voelen. Ga je
hewegen, f{'1l1len,dan merk je hoe klein
je leefmimte is.

Duidelijker, het blt-'ckdat zelfs aan de
eenv()udi~ste huishoudelijke regels, die
van het reglement op de inwendigl~
dienst bij voorheeld, niet kon worden
.t!;etornd. Berucht is intussen het VOOf-

1)(,l'1dvan de contactcommissie in Ilav('l-
t{: die - hoe dan ook - wél een wijzi-
ging op de dagindeling had weten te
bereiken, en die plotseling zag ingetrok-
ken omwille van de uniformiteit in de
hetrokken hri~ad('. Hierhij zou ik willen
opmcrken dat ik de daad van deze
cOlllmissie goed kan begrijpen: wat heh
je aan een gesprek dat geen resultaat
hl'eft. Hoe 1!;ezelligzo'n gesprek ook is.
praten om het praten wordt al veel te
veel gedaan.
Er zijn meer vreemde dingen gehemd.
In augustus waren cr 1I0g omlenll'!en
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waar nog steeds geen COlltadcmnmissic-
vergadering was gehoudell. ondanks
aandringen V:l1Ide dienstplichtigen. En
wat te denkt'n van de cOlllmi~siedie, een
oplossing ziende, haar voorzitter vraagt
of hij hereid is, dispen:-'';ltiete vragen van
die rcqcls die voor zijn onderdeel onbe-
langrijk of zeUs la••tig zijn, een bot 'nee'
t~ horen krijl;.rt?Het heeft weinig nut,
meer voorbeelden aan te halen. Van com-
mandanten die op 9 van de 10 vragen
mol'ten ze~~cn dat ze niet bevoegd zijn,
f'en beslissing te nemen; van dienstplieh-
tigen die door gebrek aan informatie
minderwaardige tegenspelers van hun
commandanten zijn.

Toch is deze situatie verheugend.
~eem ten eerste de diensplichtigen.he-
langenvl'reniging. de VVD\t. Zij zag in

de contactcommissies COIK'11rrenten.zeker
op plaatselijk niveau. lId tcgendeel
is waar gebleken. Veel soldatcn zagen, dat
ze zwak staan, dat het hen aan gegevens
ontbn'ekt. De \,VD\I kan ze inlichten.
Dezelfde VVD~I die, wanneer in de con-
tactcommissi('s een gesprek doodloopt.
hepaalde p111ltenop hoger niveau ter
sprake kan hrengen. De VVD\I :i'Sim-
mers, in tegem1elling tot de contact<.:om-
missies, onafhankelijk \'an de legerstruL'-
tuur.

\1eer en llH"er dienstplichtigen gaan
dit beseffen. 'l..c zien dat L't-'nopgeleg-
de 'democratie' geen democratic is, maar
ecn .!>1>C1.En hoe jong de dienstplichtige
ook is, de leeftijd van het spelen is hij
ontgroeid, zeker als het gaat om zijn rech-
ten, om vl'ran<1c-ringenin zijn positie van
afhankelijkheid en llnmondiglwid.

Veranderingen kunnen, zo heseffen
ze, niet worden aangebracht d<Xlreen
van bovenaf opgeleid orgaan, Dat het
ledental van, en de actieve deelname
aan de VVD~I sinds maart van dit jaar
z<.'t-'rzijn toegenomen is dan (lok voor
een groot deel te danken aan de instel-
:ing van de rontadrommissies, .\.Iaar de
VVD\I moet er wel iets voor terugdoen,
Zorgen, bij voorbeeld, dat degenen die
informatie willen hehben. nid tcv{'rgeefs
bij haar aankloppen. Ook moet ze stel'(ls
meer hegeleidend gaan optreden. Daar-
naast 1ll0l't ze vooraan lopen, initiatieven
ontplooien, Dit is gebeurd in juni. toen
ze de minist<.'r van defensie vroeg. een
duidelijke uitspraak te doen ()wr het al
dan niet verlenen \'an werkelijk IlH'de-
bcslissing~TeCllt aan de rontactcommis-
si{:S.Dit recht zou 7jch in eerste instan.
tie moeten uitstrekken over de directe lc-
venssfeer van de dienstplichtigen. over
die voorzieningen die enkel {'II alleen
voortkomen uit de aanwezigheid van
dienstplichtioen in de krijgsmacht. ~taar
hierbij moet het nid blijven, er moet
meer gebeuren, er moeten duidelijker
alternatieven worden geboden.

Een ander verheugend punt in de
malaise, is, dat tenminste de dienstplich.
tigen die zitten Iwbb<.'n in de contact-
commissies zich bewust zijn geworden

van hun positie en di<.' van hun COllI-
mandanten. Omrin:;::ddoor regels en voor-
schriften waarvan ze de oorspron[! niet
kennen, waarop ze geen invlot'(l kunnen
uitoeft'm'u. Zij beseffen in ieder gt'val
dat men niet gebaat is met een afhankt,-
lijk orgaan, dat het Illod gaan om een
onafhankelijk<' instel1in,g dit, op alle ni-
veau's kan praten, gebruik makt'nd van
alle mogelijke middelen. ook buiten de
krijg.'>1nacht,om zijn mening naar .voren
te brengcn, de discussie open te gooien.
En nid alleen de dü'nstplichtigen zijn
zieh meer bt'\\-ust veworden van hUil

positie. Het lijkt me. dat ook df' ("0111-
mandanten moeten beseffen dat ze
eigenlijk aan halldt'n en voden
gebonden zijn.

Alternatieven
Verheugend is de afgang van de

commissies ook. omdat alternaticven
noodzakelijker worden. Een eerste voor-
waar<le noemde ik al: onanlankelijkheid.
Dit leidt n.lar een vakbond, De VVD~I?
Zeker, maar zij lIid: alleen. Ook de be-
langenverenigingen vall beroepsmilitai-
ren moeten gaan meespelen, Zij zijn al
vL'CIte mstig gebleven onder de uitsilli-
tig- van beroeps van deelname aan de
commissies. \Vaarom zouden zij er niet in
mogen? Omdat 7jj al een goedc commu-
nicatie hebben met hun commandant, zo.
als lUitenant.generaal Van Rijn stdt? Als
hij al ~elijk heeft moet hij toch beseffen,
dat hij een \!Tec'Illdefi~uur heeft gescha-
pen.

Voor de onafhankelijkheid lijkt het me
nuttig. dat een eontactcomll1issie een
eigen voorzitter kil'st, en een secretaris
aanstelt. Daarnaast mod klaarheid \vor-
den gehracht in de hevoegdheden.
\Vaarom bij voorbeeld mod de unifor-
miteit worden gehandhaafd. Iedere
legerplaats. iedere kazerne is immer.~een
dorp apart, met eigell mensen. met eigen
leefregels? Natuurlijk. in de taakuitvoe-
ring ten aanzien van het krijgsbedrijf
moet uniformiteit bestaan. maar er zijn
gClloeg punten waarvoor plaatselijke re-
gels denkbaar of wl'nselijk zijn.

\\'e waren blij met de contadcol1l1nis-
sies tot nu toe, Voor een dienstplichtige
is een halfjaar lang. voor hd leger niet;
zelden is een zó ingrijpende regel zb
snel uitgebeend. liet voordeel is, dat het
0111een maatregl'! ~aat dic iedereen aan-
gaat. dit' ook overal besproken wordt.
Dit houdt in, dat een vernieuwde rege-
ling aan alle eisen moet voldoen; tt' veel
ogen zijn immers kritheh op de zaak
gericht. Resultaat van dc conta<.'1commis-
sies is, dat men 7jch l)c\\'ISt is gc\\"Orden
van wat geheurt. Ik moet er niet aan
denken dat een halfslachtige regeling
de dienstplichtigen het gevoel zou heb~
ben gegevcn, werkelijk bij de zaak be-
trokken te zijn. zonder dat dit zo was.
Een schijndemocratie dus. De huidige
regeling bood minder. de toekomstige
zal mel'r Jllot'ten hieden.

JA" STOOF



Vandeloo en
een beetje
CamperI
Over het werk van Jos Vandeloo za]

men zelden vernietigentlc kritieken le-
zen. Kritieken in de tr.lllt van 'dit of dat
hoek mag II niet missenl',echtercvenmin.
Een enkele uitzondering daargelaten (de
korte, maar zeer gave novelle De Muur),
is dat niet 7.0 \'crw()nderlijk. Vam!e-
loo's lx~ken hdlben altijd weI iets, zon-
der evenwel ooit volledi~ te zijn. Dat
lllen zijn werk desondanks toch dikwijls
gehoeid leest of blijft lezen, wordt m.i.
bepaald door zijn onderwerpen en zijn
tt'chnÎ(.k.
Vooral het laatste, de techniek, dient

men niet te onderschatten. liet is door
de intelligente wijze van komponeren
van een verhaal, dl' woordkeus en, voor-
al niet te vergeten, de geraffineerde
manier waarop hij een 'rond' slot weet te
hcëren, dat VandeIoo zijn verhaal
skl'ds weer net weet te redden. Dat dat
de ene keer IUl'er nodig is (opvalt) dan
de andere kt'cr, hangt direkt samen met
de onderwerpen die hij gebruikt. !"\ooit
zijn dit moeilijke of opzienbarende ge-
gevens. Integendeel. Vandeloo weet pr('-
dt'S wat op l'en hepaald moment 'in' is.
Slim. de lezer immers herkent bij wijze
van spreken de situatie, zichzelf vanaf
de ('erste regel. I\iet zt,lden houdt dl'ze
indentifikatie gedurende het gehele boek
of vt'rhaal stand. Totdat. ..
I let boek is uit, men dl'nkt er over na.

t'n wat heeft men in handen .. ,? \\'duig.
En wcl dooTllat Vandeloo in wezen nau-
welijks iets van een eigen visie geeft. Of
men dat moet betreurt'u? Ik dacht van
niet. Zolang \'alldeloo op zijn knappe,
lt'es eventueel -handige-, wijze hlijft bc-
sdlTi{'vcn. zijn zijn hoekt'n niet alleen
rede ijk leeshaar, maar kan men hoven-
dit'n nog tot ('('11 eigen interpretatie ko-
men. Begint Vandeloo eenmaal zelf te
filosoferen, dan wordt het allemaal zo
smartlapperig, dat zelfs de techniek te-
kort schiet. h.,ts dat zich evelleens voor-
doet Wallllt'er Vanderloo te zeer o\'t'r-
tuigd is van een, ov('rigens op zich Vl'f-
rassend, idee voor een verhaal, hoorspel
of T.V.-stuk. lIet is dan alsof hij in
iedere regel tegen de lezer knipogend
glimlachend zon ,.•...illen zeggen: 'Zie toch
mijn vondst .. ,!' \Vaar dat toe l-an lOlden,
',indt men o.a. in zijn recente boek -De
10 minuten van Stanislao 010-' en wd in
de (]{x)rde A\'nO-televisie lIitg-czonden
éénakter -Autostrada-. 11ede doo: een
zeer zwakke dialoog, zou ik mij tot (h'
opmerking willen beperken dat Pinkr
~tellig in Vandcrloo's boekenkast staat. of
hij dat werk echter ooit goed gelezen
heeft, waag ik tpn I.eerste te heh .•...ijfe-
len...
Behalv(' -Auto:.trada- vindt men in

-De 10 minuten VtUlStanislao 010- nog:
Een kort verhaal (titel gelijk aan dat van
de bundel) t'n een filmscript, getiteld:
Blad Basilitls. In het verhaal wordt de
huofdfiguur ge<.'Onfronteerd met een
man, waarmee hij niet n~el langer dan
10 minlltt'n spreekt. \Vanneer hij latpr
het gl'sprek wil hemt'lJlen, de man laat
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hem niet 10s', lukt dat niEt zo best. De
Illan in kwestie is dood. "OorLaak? Of
wat zou een .•...erdere konfrontatie hebben
opgeleverd? Vandeloo laat het open v(Jor
de lezer.
In (1:t kadt'r wat kort weergegevell,

Valldcloo's idee in - De 10 minuten van
Stanislao 010- is zonder meer sterk. Dat
het verhaal toch niet geheel bevredigt
komt m.i. tlooroat Vamlelloo iets te na-
drukkelijk detailleert, met als storend bij-
verschijnsel dat het sohcrt, taalgebruik
soms iets hombastiseh krijgt.
liet script -Black Basilius- is llleer

dan oYertuigcnd. Ondanks het kliché-
matige gegeven: Blank meisje wordt
7:wangcr gemaakt dex)r neger, handt
Vanderloo zichzelf vrijwel voortdurend
in de hand, Anders gezegd: Hij be-
schrijft, is zich bewust dat hij alleen op
die manier iets te 'zeggen' Ilf'eft. Of,
gelijk eerder opgemerkt, -B1ack Basilius-
geeft de lezer alle mogelijkheid 'voor
eigen interpretatie, visie, eigen verhaal.
\\'aarmee niets anders gezegd wil zijn,
dat wnder genoemd script de bundel
-De 10 minuten van Stanislao 010- vrij-
wel ft' verwaarlozen 1.0U zijn geweest,
Illaar mèt, Jos \'andeloo weer t'en boek
geschreven h~ft waarover men zcklen
vemietigl'nde kritieken zal lezen. £\'('11-
min t,t'hter, kritieh'n in de trant van 'dit
hoek mag 11 niet missen!'...

Hoe Ik mijn verJaardll.j!: vierde

In tegt'nslelling tot \'amlt'1oo is Cam-
pert een schrijver die, vanuit het werk
Zt'lf. wd degelijk iets te zeggen heeft.
Ook al gaat het meestal over hetzelfde,
til. het lllenselijk tekort, de eigen hena-
dering van Campcrt ~1aat altijd wel borg
voor een wezenlijke dialoog autl'ur-Iezer.
~id in de laatste plaats doordat Cam-
pert zelden een pose aannam, altijd eeht
was.
-Aann..'lmen was-. Hoc jammerlijk ook,

ik realiseer mij te goed hoe ik naar dit
nieuwe boek van Campert uitgeziell heb,
.1laUllam en "'a5-. ;..1.a.w.: Verledentijd.
Zonder nu Ie ,\"ÎlIen zeggt'n dat Campert
in -lloe ik mijn verjaardag vierdc- de
lezer beduvelt, ontkom ik bij lezing van
dit boek toch niet aan de gedachte dat
er iets niet klopt. ~fo<:htdit achteraf aan
lIlij liggen en nid aan Campert, dan zal
ik de lezl'r van deze ruhriek daarvan
gaarne alsnog op de hoogte stellen. Uit
\'Toq.(t're besprekingen is daarvoor te
duidelijk gehlt'ken dat Campert dat
waard is-was. Voorlopig echter moet ik
het ,v'at -Hoe ik mijn verjamdag vierde-
betreft, houden op: Laat maar zitten.
Zielig, sentimenteel, aanstdlerig etc.
doen, kan altijd nog wel. -Bijvoorbceld-:
Binnenskamers, met aan de wand de
olllslagfoto van -lloc ik mijn verjaardag
\'Îerde- sterk vergroot. \Vaamit de lezer
Jllag konkluderen dat dit nieuwe hot'k
van Hemco Camp{>rtuiterlijk stellig goed
verzorgd is.

DIeK ZAAL

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUlS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coornherthuis wortlen re-
gelmatig bezinningsbijeenkomsten
gehouden voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over
allerlei levensvragen, Daam.lust
zijn er boeiende pwbrranuna''S
over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uit-
zonderingsverlof krijgen.
\Vie iets voelt voor deelname
aan zo'n bijeenkomst vulle het
onderstaande formulier in en
stUTehet op naar het Coornh~'rt-
huis.
(Voor de ~\'farinegeldt een aparte
regeling.)

Ou(lcrgL"tekende

(naam, voorletters, r3.ng)

Hegistratienummer

Onderdeel

Gelegerd te

(landJnach tIl uehtIllUcht)

... (volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een
vormdngs- en llezinningshiieen.
komst van het Humanistisch Ver-
bond in het Coomherthnh te
Driehergen in de maand

(maand van deelname).

Handtekening:
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Klaagmuur
•
In
Jeruzalem

. -~•,

I

1,,

Hoe lang
duurt
de rust?
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