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Raadslieden

liet vl'rheugt mij hijzOIlder de lezers te kHllllt'll lIl('('dcll'11 £1,,'( dl' minister
van dt'fellsie OHS heeft toegesta,lIl OPIlÎl'UW twee raadslieden voor lH'llot'IllÎng

voor te dragelI. Dat is. uiteraard. geheurd. Dl' twee mellsen dil' 011.'0('arp .••
komen versterh'll zijn: 11. Grim lIit IIaaftl'1I ('11 ~i.I)"kkillga lIil Leiderdorp.
De ('erste zal op het momt'nt cIa'( 11 dit leest waarsehijlllijk al iJl dienst zijn, (11-
tWl'ede zal op I mei a,s. kunn('11 bcgill1lCl1. De heer Crim WilS tot !lil toe op
het Cnolllherthnis als curslIs!('id('r werkzaam en z:tl dlls bij vl'h'll v<In onze
deelnemers geell onbekende zijn, de heer Dekking.! \\';j~ tot IHi toe ab hl'.
roepsmilitair (Je illitt'Il<lllt) werkzaam.

Soms merk ik wel eells dat men \\"at \Tl't'md opkijkt ,tls Jllen hool"( dat wij
bcnwpsmilitain'll als raadsman in (licllsl Ilemell. El'lt enkele kecr gaat die
vcrwondering ,tUl gepaard met een verlH'ugd \n'1. \I'el!,' et'n ,11ldl'n~ keel"
met een wat \\Tt"\'elig 'noII, 110U!'

~ol'h, voor het een Iloch \"(wr het ander is oVl'rit~t'rls enige redelI. \\'ij
stelIelI Ilitenlard aan heroepsmilitain'll dezt,lfde ei~('11 als aan ieder alldel".
)'lcll moet een voor dit vak voldoende opleiding hehhl'll\!enotell (dat Iwh'kellt
o.a. het diploma behaald hchhen van het 1IIIrnailistisch Oplei(lillgs institlllit
dat ilJ drie jaren opleidt tot raadsman) ell de per,~()(lll]:.ike lJl'kwaamhcid Cll
instelling hehben om dit werk te kllllll('11 doen. Daarhij kan het fel'( dat lllell
('eu aantal jaren als beroepsmiliLlir heeft gewerkt zO'n'] tell gUlIste als teil
ollgunste werkeli.

Ten gunste kali het wcrkell omdat Il1t'lI het app,lraat ('IJ de verho\l(lillgl'll
daar binllen uit eigen ervarillg ken'c, teil ongullste werkt lIet als mCII zich nid
of oll\oldoende los kan maken ValI de mentaliteit dil' de beroep:mlilitair als
regel kenmerkt (dit laatste is niet als Oll\Tielldelijkheid bedoeld tegen de
beroepsmilitairen, het lijkt JIlij et'11voudig e('n f('it dat de wijze van benaderelt
vall nWllsen hij ueroep.slllilitairen anders is dan hij geestelijke \-erzorgers).

\Ien kali zieh ('1"\';\11verzekerd hOlldell da'( wij iJl lH't 1,Iligdurige cOlltact dal
wij met eandidaal.raadslieden hebht'1I OIlS er h:'rdeg" \';111n'rgcwissell hoe het
met ePIl ell ander is gesteld.

De heer Grim wordt onze tw('ede raadslllall in Dnit,land. Dl' heer Stuy\"('r,
die re('ds twee jaar in Duitsland werkt, "11 daar een \"l'cl Ie olll\'angrijke taak
heeft, gaat zijn werk 1111beperkelI tot voornamelijk S('c'dorf en Hohlll', wat
ook zecr \\'cnselijk is i.v.lIl. de lIi('Il\\"t' wijze \',UI werken wa:\nnc(' mell daar
bij de geestelijke n'rzorging experimt'llt('('rt. De heer Grim gaat zich dan
rÎ('hteH op de \'l.-'rschillendc onderdelen \'all de Illelltmllc:l1t die ilJ Dllitslalld
zijn gelegerd.

De heer Dekkinga zal onze kradlt ill het west ell \'all het lml(l modcll ver-
sterken. Daar dreigde zich langzalllerhand eell ramp te voltrekken. De raads-
man H. Sehonk die YlllHlit Amsterdam dl' pro\'illcÎes :\o,.)]"d- ('11Zuid-Holland
en een <h'd van Utreeht Iwwerkte is in ('eli ollmogelijke positie lerech'c gc-
komclJ. Bij zijn hureau zijn nll in dit gchied meer dan twaalf hOllderd deel.
ncmers aau de humanistische geestelijke \'erzorging: itlg('schreven. f let zal l'en
ieder wel duidelijk zijll dat dit e('11 OIlmogelijkt.', e1l onaall\'aardbart', positie
is, Dit gehied zal dus op de eell of alldcn' wijze În tweeihl llloeten \vordell
gedeeld CIl de lwlft zal dali aan d(, heer Dekkinga als \\'('I"k'reIT('in wo1"<1('11
aallg:ewezell.

Nu de heer Crim als raadsmalI ill de strijdkraeht('11 gaat werkell n'r1iezt'1l
wc hem <lIlS als carslls-leider in ht~t Cooml}('rtilllis. De heer \\'. Iley lIit
AmersfoOl'{ is per 1 fehruari in dt:'ze fund ie belloemd.

\Iet dit al is OIIS corps toeh we] op bel.Ulgrijke Wij/.l' llitgl'1>n:'id, er werkeII,
als hd bovenstaand" is gerealisC'erd, '(waalf raadslieden iJl dl' strijdkrnchtclI
('11 twee in Ill't Coornlwrthllis, t'ell totaal dus va1l veertien.
\\'ij zijn de minister van defcllsic dankh.wr dat hij deze IIÎlbrt'idillg heeft
mogelijk gcmaakt, wc ZIlIlCII OIlS best doen om dl' uitbrciding \',111OIJS aalltal
tPII goede te Inh'l] komell aalJ <1l' kwalitd( \.,111OJIS werk. I I. LIPS
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Jazz behind the dikes? JAZZ

'Jazz in :\l"dl'rland, dat is niets anders
dan Charlie PlIrker en Arellie Shcpp op
platen die je in de winkel koopt en thuis
afdraait. Ja, ik w<-'<.1"het er is ecn Stich.
tin/!, Ja:::. in Nederlwul, die houdt zich
hezig met mensen die zeggt:'1lof van wie
men denkt dat ze jazzmuziek maken.
~Iaar het is {'('I) treurig miSV('fstand.'

Deze krachtige uitspraak dt.'f't] pianist
~Iisll:l ~Icllgdberg, die hescllOllwd
wordt als een van de begaafdste Xeder-
lamlse jazzmusici, eind vorig jaar in een
inh.'fview met de Volkskrant. Saar uil de
rest van het inkrview hlct'k. wilde ),11."11-
gel berg met zijn provneati('ve woorden
vooral henadrukken. dat zwarte Anwri-
kaansc jazzlI111sid als Shepp en Park('f
voortkomell 'uit l'cn z('t'r specifieke SOM

dalI." situatie. uit ('en zeer specifiek geo-
grafisch milieu en uit een zeer specifiek
pakke-t van tradities.'

Daarentegen. aid liS ~leng('lberg. ko-
men de lp<.lcnvan de Xcd('rlandst~ In-
stant Composers Pool bijvoorbeeld voort
uit 'Brahms, de opcrcttt'. draaiorgels. de
violist bij het Centraal Station, Wdwm.
l'en andt'r pakket dus.'

En niet uit 5ht,PP en Parker? wilde de
interviewer \\'eten. ~Iengclberg: 'Ja, óók
uit Shepp en ParkeT. Ons pakht omvat
tC\'cns het hunne, hoop ik.'

Daarmee i<; de situatie van de eigen-
tijdse Nederlandse jazzlllusici kt'machtig
gekarakteri.'>('cnl Zich maar al te zeer
bewllSt van het feit, dat hun culturele
'wortels' radicaal verschillt'n van de
'rool •.•' van de zwarte AmerikalH'n, en dat
het daarom artistiek zinloos en zelfs
oneerlijk is om al spelende tt' proherën
toch in de huid van een Afro-Amerikaan
te kruipl'lJ. zoekeu de :-Jederlan<lse in-
stant componisten heh(X'dzaam hun weg
tussen twee polen: ell('r,djds de Anwri-
kaansc jazz, die ondanks alle culturdc
verschillen op V(,eI \Vcsteuropcse blan-
ken een onweerstaanhare aantrekkings-
kracht uitoefent; en aan de alltlt,rt, kant
de \Vesteuropcse Illuziek-traditie, die zij
al•.• Nederlanders !Hl et'nmaal met de
paplepel ingegoten hebben gekregen.

Signatuur

De muziek die de laatste jaren uit dat
kra(:htvc1d te voorschijn komt. is niet
altijd evell he\'Tedigend. maar toont wel
!lijna steeds een persoonlijke signatuur,
liet is Nederlandse (\V('steuropesc) mtl-
zit-k gespeeld door Xederlan<L.;e (\V(~t-
europese) mtl~id, die t'Cn wanne belang-
'4cllin~ .••.oor de Auwribansc jazz heb-
hen. maar er niet voor voelen om zkh te
heperken tot het imiteren van Afro-
Alllerikaan..;e J.,rrnotlu:'1.le1l.

Vijftien jaar geledt'n ston<lell de zaken
er in het !\'t'derlandsc jazzwereldje nog
heel \vat simpeler voor. De jazzmusici
uit die tijd hielden zich nid lx'zig met
t'ultllurfilosofische overwegingt'll, maar
probeerden eenvoudig 'net zo goed' te
spelen als lurn Amcrika:'\IlSt'voorbeelden.

Dt, enige discussie die toenlt'rtijd door

de jazzlllenscn werd gevoerd. t'OIl('ell-
treerde zich (lP de vraag of aan East
Coast dan wel \ Ve,.;tCoa~t Jazz de voor-
kellr moest worden ge.geven. 111ho('\'crre
llt't zinvol was dat Xederlandse musici
zich op die mailier volstrt,kt beperkten
tot het spelen van tweedehands muziek,
Hm'g vrijwt'1 ni('mand zich af.

Tussen 19,5.'5('n '.5i w('nlell de presta-
ties van onze jazzJlIells('1Iachh'H'f'nvol.
gens vastgelegd op drie 'Jazz B('hind til('
Dikes' lang,"p('dplat('n. Bij de verschij-
ning van elk daarvan \\'('nl \\,fel door
("nkele jazz-seribenkll verklaanL dat <de
Xederlandsc jazz nu eindelijk volwassen
was geworden' ('n dat 'onze jongens zich
nu volle.dig konden lIWh'1l met hun
AnH'rika:msc collega's.'
Harde uitspraken

Er waren steeds harde uitspraken \all

AIllt'rikaanse rt't'('nsenten \'001' nodig 0111
het :\ederlantlse jazzwereldje terug te
hrengen tot de werkelijkht'id, Zo st'hn,d
Nat lIentoff in W5i in het hlad DowlI
Beat over dt~ twet.'dc Dih'S-LP: 'De uit-
voeringen zijn compdeut, Blaar ze mis-
s('n dke originaliteit en tonen no.g get.'lIs-
zins 'een individuele en kenmerkende
manit'r van aanpakken,' zoals de hoes
bcwet'rt. Ik zie geen enkde r('<1t'nom
de'.t.c plaat aan te hevelen, lJt'halve dan
voor hen die hed t'rg nil'lIws~erig zijn
Ilaar 'Sederlan<lse jazz.'

En John 5. \Vilson heeft hd in zijn
boek 'The Colledor's Jazz: ~Iodern' naar
aanleiding van de prestaties van dl'
\\'(..•.•...••.•1 l1ek('n Comho op diezelfde LP
over \'{'Il dunne. watl'rige versie vall d('
moderne jazz.'

Na meer dan tien jaar kunnell de
Xederlandse jazzlidhebhers opnicllw
kennis nemen van dit stukje vaderlandse
jazz-geschiedenis. Philips hracht een
.l,rot."tlkopccassette met twee LP's uit,
waarop ('t'n se1cdie uit de drk' Dik(,s-
platen plus l'en vit'rtal vocale opnamen
van \\'essel Ileken te villdl'1l is t'Ja7.Z
BoilÎml the Dikes 19.5,5-.57,' Philips 11-
72-11G-221).

De hernieuwde confnJlltatit, mt't deze
1Illlzit'k uit dt, jart'n vijftig leidt ni('t tot
erg opwekkt'fl{!e conclusies. De domille-
rende \Vest Coast-illvlol,d dil' uit het
merl'lld(.d van dt, opnamCll spn,(,kt.
maakt dt-'ze vertolkingen in 19iO uog
maar moeilijk V('rl<'t'rhaar. De <,chtt,
\Vest Coast uit Califomi(; heeft de tand
de,,",tij<1sal nall\\'elijks ktmlH-'uwt't.'rstaan.
dus laat staan deze zelfs vaktt'chnisch
soms nog mati,ge imitaties.

liet werk van pianist Hoh ~Iaclna
hedt de jaren nog het heste ovt'rlt'dd,
maar ook hij VOt',gttoch nall\velijks iets
persoonlijks toe aan het BmI POw(,1J-lJn.
race Silver-idioolll dat hij !Ieoden!.
.:":aast I\fadna is drull1llwr \\'essd Uekell
('{'n van de weinigen op deze LP's. dit,
het AIllt'rikaanse niveau benadert t'U (lit'
zich had kunnen ontwikkelen tot l'en
musicus van intematioan:ll niveau. lle-

kells carrière werd t'c:hl('I'(loor zijn O\'er-
lijd('Jl in juli H.1.5i (twee maanden na de
opname van zijn vier voeals) voortijdi~
afgcl)roken.

Als we nagaan waar dl' 'sterren' van
Jazz Bl'hind the Dikes 15 ja..'lr later te-
redlt zijn gt'komen, zit'll we een vccl-
Z(.'ggend somber hceltl ontstaan. ~fadna
spcelt tt'g:(,I1\\'oonlig slechts incidentrel
en is dl' laatste jaren nog maar een
schaduw van tie swingende muzikant uit
(h' jaren vijftig.

Te commercieel
IIennan Schoond{"rwalt. Toon van

Vlid t'n Bmly Brink hebben L"t'nbestaall
gevundt'n in hd (nauwelijks jazzy) wer-
ken voor radio en Iv. De hroers Van
Booyt'll t'n Hob Pronk venlit'llen nu t't'n
diklwlegdl..' hoterham md conunerciëll'
muziek in \Vest-Duitsland. Tony Vos
pro(11ICt'ert tegenwoonlig voornamelijk
pop-plakn.

En zelf Piet ~oordijk. die in de eerste
helft van de jaren zcstig cen tijd lang op
wt'rt,ldniV<'.all lllilsiceerdc. is simlsdien
teruggevallell tot de routine van het stu-
diowerk.

Voor al deze lllusici was dl' jazz k(,u-
nelijk niet mt't'r dan een jeugdige bl......
vlie;.{ing, tlie llld lwt verliC"/.cnvan de
wilde harf'n plaats mot'st maken voor
lucrati('v('r !)('zighcden. En mbsehit.'n is
dat ook wcl het Ill('l(~te...•.'>(mtiëleverschil
tusS('1lde Xederlalldst~ jazzlll('lls('n uit de
jart'n vijftig en hun zwarte Amerikaanst'
voorht'{,ldcll: die laatsten hadden niet de
mogelijkheid om zÎ<:h via got.'tlhet..'1ald
stll(liowt'rk aan de ontheringen van lwt
jazz-Ix..•.taall te onttrekkon, zodat allren
al daardoor de jazz W)(lrhen een levens-
noodzaak bleef. BEBT VUIJSJE

MlSll~\ MI';SGEI.lJERG
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Minderen, meerderen, mensen 2

111 ons eerste arlikd (januari-nummer)
hebben we het eerste deel van het in de
titel genoemde hoek van Andrics de
Jong de revuc laten passeren, \Ve willen
nu het laatste deel onder de loupe ne-
men. Dit laatste, derde. deel beslaat
een kleine dertig hladzijdcn en wil CPIl

aantal sug.~estics geven om tot een Illl.-'cr
democratische h('rstructureriIl~ van de
strijdkrachten te komen. De Jong is er
zich wel van bewust dat veranderingen
in de strijdkrachten niet zo eenvoudig te
realiseren zijn. Hij heeft niet zo ved
vertrouwen in een modernisering van
de militaire opleidingen, het is hem op-
gevallen dat jon,ge officieren die van
de gemoderniseerde Koninklijke ~[i1itairc
Academie komen vaak conservatiever t'n
conformistischer zijn dan hun oudere
collega's. De noodzakelijkheid om zic~,
terwille van hun carrière, in te \.oegen 10

het bestaande autoritaire systeem, geeft
hun ook nauwolijks ('en ,Uldere 1ll0j.!;('-
lijkhcid. I-Iet systeelll, meent De J.ong. is
te gesloten om uit eigen bewegmg tot
ecn adequate ontwikkeling te kom('o, het
is daarom van essentieel belang, dat de
pogingen die van binnenuit ondernomen
mot'tell worden van buitenaf worden
ondersteund.
De Jong stelt dit scherp als hij
schrijft:
'lIet is J1oodzakelijk, dat er in het le{!,cr
een SOcilllll-tceten.sc11111Jpeli;kolltlerzoek
plntIlsdfldt naar het {lllletioncreu Vlm
tie krijgsmacht. Een dergelijk onderzoek
moet at•• lIit{!,lwgspunt {!,enOllWfI worden
voor het pltmllclt cIm structurele eeran-
derin{!,. Alleen dan kan op verafltu:oorde
tdize tie situatie t:erlwtercl tcorden. De
tot 1111 toe {!,et:ol[!,de lijn, tcaarbii het
ministerie op OIuleskllndige u:i;ze 'liell-
tcigTlCden int'oert, zoals dat het gc-r;al is
met de oprichtin{!, van de kontaktcom-
missies (cell soort informeel overleg tus-
sen commandant Cfl O/uler{!,eschikten) is
oT/acceptabel'.
De Jong is ervan overtuigd dat hij
een der,gclijk onderzoek zal hlijken dat
in de strijdkrachten de sociale verant-
woordelijkheden naar het tweede plan
worden geschoven. Hij wij~i ('rop dat
de strikt militaire doelstelling zodanig
domineert dat van een werkelijke peda-
gogische. psychologische en sociale aan-
pak ved te weinig 1<'r('cht komt. Voor
sociologen, psychologen, andragologen,
maatschappelijke en culturele werk"rs is
het leger volkomen onaantrekkclij~, in
het leger zijn \'oor hen geen toekomst-
perspectieven want alles is volkomen
ondergeschikt aan het militaire.
Om de schrijver maar weer letterlijk tp
citeren:

'll et ZOII niet meet' dan tlormaal zijn,
tClJ1Hleerin eeu der{{eli;ke grotc organi-
satie teams COlt sociaal-wetenselwppe-
lijke meclewerkers u:arCll, elie zich coor[-
duretul bezighaf.U!en met het fllllcthlllereu
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C(/II de krijgsmacht iu sociaal vp::.icht.
Kazernes can meer dan 2500 man moe-
ten het stellen met één of tlcee worlicli-
tingsofficieren, die e£-"11opleidirlg {{ehad
hebben Clllt drie maanden, met een
TWIle/;evol geestelijken Cll JULS afgestu-
deerde artsen en mrt de veronderstel-
lillg, dat de commamlant liet goede
voorbeeld geeft'.
Wie nu llitroq)t dat De Jong toch
ongelijk heeft want dat ('r een sociale
dienst in hl'l leger is, dat er psychologen
zijn enz., die hoort te hedenken dat deze
dit.'nsten en mensen zich zeker niet be-
zighouden met de taak die De Jon,g als
de voornaamste omschrijft: wetenschap-
pelijk onderzoek naar de sociale her-
strueturerÎngsmogdijklled('n \<ln de mi-
litaire samenle\;ng.
Ik vreC's dat De Jong gelijk heeft dat
('Cn dergelijk wetenschappelijk onder-
zoek door deskundigen nog nooit heeft
plaatSl.~l.had.
De schrijver fOrnlllle(.rt het in dezdfde
hladzijden (Jok nog anders:

'De autoritaire, patriarchale ethiek zal
platlts moeten maken voor ecn democra-
tische, het traditioneel bepaalde voor een
doelmatige, tcetensc1lal'pc1ijk {!,cffwdeer-
de opzet. Alleen dan klJll de kloof tussen
dienstplichtige legerorgani.Wllic en sa-
mcnleeillg oeerbrugd wordc,,:
Geestelijke verxorglng

'Bi; die overhmgJ!,ing faalt echter niet
al/een de kri;gsml1cht. Vooral ook de
geestelijke cerzorgiflg en met 'Illme de
protestantse elt katholiekc geesteli;ke
ccrzorging blijeen Mer ernstig in gebre-
ke. Tot /lil toe dekt de eeestelijke ver-
zorgillg het falen ean de kri;gsmac11t.
lIet is bijzonder triest dit te "weten
COIL••tateren,
Immers de geesteli;ke verzorJ!,ing staat in
principe onafhankelijk t.o.v. de krii{!,s-
macht. Zij klJll een eigen belangriike
{lmclie vcrcullen en dat gebelln niet. De
opmerking can eeH oeerste: De geeste-
lijke verzorging t'ervlt!t een 'levenfunctie
t:lm de kriigsmacht, dekt de tcerkeliik-
heid:
Zo begint Andries de Jong in dit ded
\.all zijn boek het hoofdstuk over de
g<,'('stelijke\'('r.t.orging.
Verderop, er uwer de humanistische
geestelijke verzorgin,g in hetrekkend.
zegt hij:

'liet is ook een i,ulicatie, dat steeds
mcer kritische so1tlaten zich can de
geestelijke t:erzorging distantiëren, of
naar de lUl/IulIlistische geestelijke cerzor-
ging gaall, u:ant deze groep maakt wel-
licht nog een uitz(Hulering op tie regel.
De humanistische geestelijke cerzorgers
opereren nog /IIatlr kort in de krijgsmacht
en op enkele uitzonderingen UlJ staan zij
hijzonder kriti.••ch tegellOcer de krijgs-
macht, Af i;,."s inzietlS doet eellter ook cIe
hflllumistische geestelijke verzorger nog

te lief. Eén van helt ICL'CSmii erop tIat
de tegel1ll:erking zo al l)ijzolicIer groot is.
Dat begri;p ik. Is dat echter wel cen
wobleem? Is er wel een andere weg? Ik
geloof van Iliet. De mate tcaarin de
geesteliikc wrzorging lI,;ecrstanden 0I1t-
moet, i.•• in de huidige krijgsmacht Iccl-
licht eelt indicatie dat men zich Iliet
gecollformeerd heeft en bereul i.••/tm-
damenteie, structurele prohlemelt alln te
pakken. De Iwmarlistische f!,cesteli;ke
verzorging heeft tcaarschijnlijk nog de
l/Io{!,eJijkheid haar fllnctie waar te ma-
ken. Vart de katholieke en t:ooral cau de
protestantse geesteli;ke verzorgiug tceel
ik het niet. Ik hef!difel het, ook al zii'l
er geestelijke verzorger,,, die met veel
moed Tum verantwoordelijkheid prohe-
ren Icaar te maken'

Tot zover de schrijver over dit punt. Ik
heb behoefte er een enkele kanttl..kenillg
bij te makell. Ik onderschrijf de mening
van De JOlig dat de geestelijke verzor-
ging zich in het algeIJleen te veel COII-
fOnJl('ert met de krijgsmacht (lwt onder-
seheid dat hij daarbij Illaakt tussen
godsdienstige geestelijke verzorging en
de humanistische laat ik daarhij gaarne
ter beoordeling van de l<,'z('rs).De gees-
telijke verzorgers zijn zeh'r niet door de
kerken en het Humanistische Verhond
de strijdkrachten ingestuurd ml't de
vooropgezette hedoeling om kritiek uit te
oefenen op de strijdkrachten. Zij zijn
gestuurd om. hoe kan het anders, geeste-
lijke verzorging te geven aan hen die dat
\vensen.

In luchtledige

~Iaar die g:ecstelijke verzorging moet
natuurlijk worden gegeven in de situatie
waarin de militair staat d.w.z. in de
context van de militaire samenleving.
E('n geestelijk verzorger die ('cn ems tig
7.ieke wil helpen met ter.>;ijd('stelling
van alles wat met het ziekt'nlmis en het
ziekte-proces te maken heeft komt na-
tuurlijk volkomen in het luchtledige te
hangen en zijn hulp zal wa.'uschijnlijk
weinig baten (het vorenstaande hondt
natuurlijk niet in dat men lJlet een zieke
uitsluitend over zijn ziekte map; spre-
ken).
'Vil' geestelijke n-rwrging wil geven
aan mensen die militair zijn zal de be-
reidheid moeten hebben zich ernstig te
verdiepen in de militaire situatie. En hij
zal dat vooral kritisch moeten doen om-
dat hij zich voortdurend heeft af te vra-
gen in hoeverre die militaire sÎtuatie zelf
tot moeilijkheden leid t voor de mensen
die hij terzijde wil staan. "'ie zich on-
kritisch gedraagt tegenover de krijgs-
macht d.w.z. wie zich daarmee onkri-
tisch conformeert sta.at waarschijnlijk
zich zelf als geestelijk verzorger in <1e
we,)!;.Hij is voor de mensen die hij wil
helpen, ook al Joet hij dat met de beste
hedoelingen, niet lan~er ~eloofwaardig.
Daar sdmilt de vertrouwenscrisis tussen



geestehjke verzorgers en bewuste militai-
ren, waarover De Jong schrijft.
Daartegeno\/cr is slechts één remedie!
De ge{lstelijk Vl'l7.orger moet zich kri.
tisch opstellen! ::\'iet omdat hij de op-
dracht heeft het militair apparaat te kri-
tisercJl maar omdat :djn amht geen an-
dere dan een kritische houding toelaat.
Hij zal daarom niet alleen kritisch moe-
ten :djn h.'gf'llover het apparaat waarbin-
nen hij werkt maar ook en vooral tegen-
over zich zelf en tegenov{'r de mensen
die zich aan zijn verzorgin~g tocvertrou-
wen. Hij zal Ziell voortdurend moeten
afvrae:en of hij door zijn hOlHlimz de
militairen met wie hij te maken krijgt in
de weg staat of stimuleert bii hun ont-
wikkelinr: tot zelfstandige. vrije en ver-
aJ1twoordeJijke mensen.
Als Jlij daarbij tot de condmie komt
dat het apparaat en het systeem inder-
daad helemmeringen vormen voor de
\'rji<, en verantwoordelijke ontwikkeling
van men"'<'l1dan zal hij niet mOl!ennala-
ten zijn kritiek openhartig en duidelijk te
lalen horen. Daarbij behopft natuurlijk
een zek('fc tact en wiisheid niet achter.
wpge te blijv{>nmaar voorop staat dat de
kritiek dan onverhloemd en duidelijk
lJloet worden overgehracht.
Trouwens. maar dat i.'" al gezegd, die
kritiek behoeft geen (ol'nrichtin,gsverkeer
te zijn naar de kant van het apnaraat ('IJ
het ~vste('m. Even onverhloemd en dui-
delijk zal de geeslt>lijkv{"rzorgt'rde mili-
tair moeten kritiseren die zijn mogelijk-
hedcll tot zt"lf~tandigheid. vrijheid en
verantwoonlc1ijkhcifl verzuimt. Dat de
t{,kortkomingen en fru~trati{'s in de strijd.
krachten all{'Cn de schuld zouden :.din
van apparaat en systeem is natumlijk
ook niet waar. Ik hoop op de'l-e wijze.
met enkele trekken. de positie van dp
Qeeste1ijk vermrg{lr. zoals ik die zie, te
hehhen geschdst.

Heryormlngen

De Jong geeft dan v{"nler enkf'!e sug-
gesties voor hervorming in de -striidlTach-
ten. ~I('n Illoet al lezende in de ~aten
houden d<ltDe Jong gt.'Cnstan<1aard-werk
O\T'r(lelllo('ratl"ering in de strijdkrachten
heeft willen schrijven maar slechts cen
bescheidcll bijdrage heeft willen leveren.
Er komen dan ook nogal eens suggesties
ilJ voor die allerlei vragt'n opwerpen
maar ook dat is l'C'n verdienste van lH't
hoek. althans voor de kritische l('zer.
Als helangrijkste suggestie heschouw

ik de g{'(lachte dat in de strijdkrachten
veel nauwkeuriger onderscheid zou moe-
ten worden gemaakt tussen wat De Jong
aanduidt m{1i:de woorden: odellsituatie,
werksittlatic {'n It'<'fsituatie.
De huidige situatie is dat de militair

(en dat geldt vooral voor de dienstplich-
tige militair die voortdurend in of bij de
kazerne is) vierentwintig uren pcr dag
onder militair bevel staat. Iedere op-
dracht die hij krij~ is in principe een

dienstbevel en eveneens in principe staat
hij met zijn hele hebben en houden
onder dat diensthevel. Dat betn,ft niet
alleen zijn werk, maar ook de tijdelI
waarop hij thuiskomt en eet, wat hij op
zijn kamer al of nid may; ophany;en, wat
hij wel of niet may; lezen, wat hij cet of
niet {'et, hoe hij zijn kast moet inpnkken,
hoe hij zijn lah'lls en dekens moet \"(lU-
wen, hoe hij spreekt of nid !'-l)reekt,hoe
hij groet en niet groet, hoe hij zijn haar
en nagels onderhoudt, hoe hij zijn tan~
den poetst enz. enz.

Het oefenen, het werken CH het leven
is onder het diensthevel tot één grote
brij samengeklonterd, een militair kan
acht dagen licht arrest krijgen omdat hij
zijn wapen verkeerd ;gebruikt maar ook
omdat hij zijn haar verkeerd onderhoudt
of omdat hij de \'L'ters \'an zijn sdlOenen
los hL'eft hangen.

Protest terecht
lIet is tegen deze situatie dat De

Jong, m.L terecht, protesteert. Natullrlijk
ZlI11ener in de diensttijd een aantal uren
zijn waarin men bezig is md oefening
d.w.z, met de voorbereiding op de even-
tuele gcv<'chtssitllatie, Dat in deze mell
lwt militaire hevel geldt aanvaardt ook
De Jong. ~Iaar er zijn ook een heel
aantal gewone 'werk'uren, waarin men
wagens schoonmaakt en repareert, on-
derhoud verricht, th{"orie-Ie.~senontvangt
enz. enz: \Vaarom zon in deze uren niet
de gewone 'hedrijfssfeer' kunnen gelden
d,w,z. dat er (Jok dan natuurlijk een
opdracht ge.gcvpn kan word{'n van de
funetiolH'Cl hogere naar de functioneel
mindere maar zonder dat daaraan alle
kOllst'l,"'wentiesverbonden zijn van hct
militaire hewl?
En dan is er vooral ook noy; de leef-

situatie d.w.z. de ur{'1J dat de militair
vrij is van werk en oefening. \Vaarom,
stelt De Jong. zou dan eigenlijk nog iets
anders moeten gelden dan een huishou-
delijk reglement van orde, zoals je die
ook in bedrijv('n of scholen kunt vinden?
De verhouding mc{"nlere-mindere be-
hoort dan in het geheel niet meer te
bestaan. \Ve Iwhben over dit punt nogal
uitgeweid omdat wc van mening zijn dat
in deze gedachte de sleutel ligt voor het
opheffen van vde frustraties en conflic-
ten, Er komt natuurlijk wcl het {'{'H en
Olnderbij kijken, zo zal het in dL' lijn van
de ,gedachte liggen om voortaan ectvt'r-
blijvcn en Jogiesverblijven voor militai-
ren buiten de kazernepoort te bouwen.
waar dan ook een niet.militaire vrijheid
van hand<'l{'nzou moeten bestaaJl.
Ik hoor daarhij de waarschmvingen al

dat de militairl"Jl daarbij natuurlijk uit
de hand zullen spring/:'n. Dat geldt al-
iel'll voor hen die menen dat jonge Ill<'n-
sen slechts door harde maatregelen tot
normaal gedrag te brengen zijn. Ik ge-
loof daar niets van. Het feit trouwens
dat in de militaire tehuizen wa.ar toch
als regel weinig Jdding aanwezig is het

maar zelden voorkomt dat militairen uit
de hand springen ('n dnt dat daar zeker
niet vaker geheurt <lnn in de kazerne is
een zekere indieatie.
Verder spreekt De Jong in zijn sug-

gesties o.a. over het instellen van 'per-
soneelsraden' die o.a. tot taak 'l-ouden
krijgen de straffen te bepalen die mili-
tair<'n worden opgelegd.

lil een derge/i;ke rUlid zotu/cn Z,(HL'e1
militairen zittillJ!, moeten hebben al.••een
;"ri~t, een verdediger can de soMaat cn
iemand die een SOcilllll-!cetenschappe-
li;ke opleiding heeft gehad, bi; voorbeeld
een maatschappeli;k Icerker'

'Esselltieel is, dat de alnlllcht van de
commandant beperkt lI.:orclt en beslis-
singen omtrent straffen uiet door één
man teorden genomen, die bovendiel1
nog betrokkene is ook, Door mitldel van
een pers01lCelsraad zou ecu so1clOlJtmeer
r.:ertn)llwen kunnen kri;gen in dc recht-
r.:aardigc toebedeling t:ml straffen. Dan
zou ook de COnl1lUlluftmtgecltL'ongen zijn
aandacht te schellken (WH betere metho.
den om ie,'umcls medewerking te ccr-
kri;gen.

Natuurlijk kali IJlen vragen stdlt'n!
lIoe zullell de'/.(' lwrsoneelsradcn in de
praktijk lopen? En wie- zweert bij het
huidige systeem zal wel hij voorhOlat
vinden dat hel niet kan.
liet is mijn overtuiging dat het de-

Illol'ratiseringsproc('s in {lc strij{lkrachten
e{'rst PCIlwerkelijke kans krijgt als men
op l'en llloderne en stoutmoedige wijze
over de konseh\-'enties tlmft na te den-
ken. Alle tot nn toe genomen mnatrege-
len hetekcllen toch niet zoveel ll1{'Crdan
een handhaving vall het oude systeem
met een zekere \/crzaehtinl!.
Er zijn er die dat allemaal al veel te

ver gnat. Ik weet dat. ~laar gelukkig zijn
er ook mensen die hegrijpen dat de
strijtlkmchten niet wereldvreemd kunnen
achtcrblijwn hij maatschappelijke ont-
wikkelin,e"l'n die onontkoomhaar zijn en
die, en daarom gaat het. hij een goede
uitw{'I'king lll('{'r llloJ.!elijkheden bieden
tot {'{'n vrij Pil \"{'flllltwoorrl mens-zijn.
Vnor heide groepen zou hd goed zijn
om Ju't hoek van Andries de Jong ('em
te lezen.
Tenzij men mepnt dOlt zo'n gewone

dicnstplichtige militair toch niets bij-
zonders tl' \"{'rtdlen kan hebben.

:\Iaar ml't die opmerking hcdt mt'U
zich zelf dan wel ingedeeld!!!

11. UPS

Anc/ries de Jong
,\tilu1eren, meerderen, meWjBIl.

Uitgave: Uitgcceri; Bosch en Kc/ming
~V.V., BOlI"l.
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FILM

RACHEL,RACHELEN
WINNING

R1/ DE FOTO'S:

Rechts: Temidtlcn cIm hd rat't'~clI:dcl: teder
nw/tlCllt tussen l~loffl en Fnmk (/OflllllC \Vom/_
!Vard Cll PUilt NcwltlUlI ju lVinnilIg)
Ikch'~tl1ld(,r: Voor II(:t ('(:,.~t iu IwaT kCt,,, CCII

vt'rlwll<1ing (fomllw ll'omlward ell Jallle.~ V/Sim
i/l Hac1w!, RIlchef).
Ollder: Smckt'll 0111tIc kTIlf!.kcu [;",1 ccn weg-
I(cclogen l.arkil't (Estel1e PursOlU CII Jamme
\Voodwurlt ifl Rnc11e1. Rac1wl).
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Tweemaal Newman en Woodward

V('(.1 gl'slaagde acteurs - zowel van
het witte d(){,k als van het toneel -
wag<-'nzich aan de regie van ('en film of
tOlu.."Clstuk. En dat i••zo gek nog niet als
het Iijl...1:,want een acteur met een lx"-
hoorlijke dusis persoonlijkheid 7..al vroeg
of laat in hotsing komen md de man,
die de intentie vall een film of reu
toneelstuk bepaalt: dl" regisseur.
Ik geloof niet dat Panl N('wman (44)

zo vl'Tschrikkdijk eigengereid is. dat
slechts wat hij dOl,t de eni.g juiste opvat-
ting is. l\c\vman kan zich volledig on-
derwerpen aan het gezag van een regis-
seur. Duidelijke voorbeelden te over: in
The left h:mded gun van Arthur Penn
geeft Pilul l'\ewman subliem gestalte aan
de figulIT van Billy the Kid. Ook schit-
knIe hij in IImI. in Homhre (een wes-
tern) en als een ~Iexicaansc bandiet in
Tbc Outrage.
De capaciteiten die Newman bezit als

filmactcur - op een z()(lanij:!;wijze acte-
ren dat publif'k maar ook medespelers
meegcsIC(_1)t"von:!en naar ('eIl climax -
heeft hij ook ah; rChri.••'Sem. \VeIiswaar
1l0~ pril. met schoonheidsfoutjes f'n een
te opell oog voor romantische scènl's
weüt hij toch in "jjn {'(~rstding-RACHEL,
HACIIEL een sfC"Crop te roepen die bij
het verlaten van de soms rokerige bios-
coopzaal !log: ('l-'11tijd lang: hlijft. En dat
l1Ioet toch een zekere voldoening geven
om als adt'ur.regisseur een debuut af te
lew'ren dat hol staat van eigen inbreng.
t'ell eigen visie. hd lanceren van een
prohlematische zaak.
Ncwmans dehuut met Rachd, lbchd

geldt ook l'en ander debuut: voor het
eerst regiseerde hij zijn vrouw Joanne
\Vo()(1ward. Deze actrice, in fehruari
IH2ï gehorcn in La...•Angeles heeft in
l'\'cw York dramatisch tont'el gestudeerd,
spt'(,ldo o.a. in Count thr('c and pay en
in Kiss hdorc dying (naar het boek van
Ira Levin). In 1957 ontving zij de Aca-
(Iemy Award.

Drama voorkeur

Dat drama haar voorh'nr geniet, laat
Joann(' \Voodwnrd goe(l hlijken in
RadlCl. Hachd. Zij kan een karaktt'rrol
spelen zonder 'overacted' te doen. Onder
dl' energil'kc leiding van haar man - die
zÎ<..he{~ntijd lan~ heeft inge'Ze!:voor se-
nator Eugenc ~ft:Carthy tijdens diens
w'rkiezingstournee - bouwt zij haar rol
uit tot ('eli suhtiel geheel. liet werd een
rt'ft,l portret van ('{-n gefrustreerde 3.5-
jarige ondelviij7..cres in een klein Ameri.
kaans provinciestadje. ~Id (ids te veel)
flashbacks laat l':ewman zien hoe haar
leven tot dusver zonder hoogte- en diep-
tepunten verloopt. Die terugblikken ty-
pen-u haar lcven: boordevol fantasit'ën,
stt'l-,,(1.sondcr de plak van moe. de voort-
c!ur('ntl om haar heen hangende lucht
van gebalsemde lijken (haar overleden
vader was lwgrafenisondernemer), de
school vol aardi,ge kinderen. die eigenlijk
huiten haar gedachtenwcrcld behoren.

Dan ontmoet ze in de plaat.~elijke drug-
store een schoolvriendje van \'Toegt'r die
aanhalig doet en haar inpalmt. Een kort-
stondige verhouding is ht't gevolg. Voor
lbchel eindelijk dat beetje geluk waar
zij al jaren van hC'dt gedroomd, Een
(schijn)Z\vangerschap is het gc"VoIgvan
deze verhouding. Totdat de dokter con-
state('rt dat deze zwangerschap een ge-
zv,'e1in de hannIlOeder is. Na tIe opcra-
tie - een illusie mind('r - verlaat Racht'l
het stadje. Haar denkl){'I(.lclenmet zich
meenemen<l.
I\eWffian maakte van HacheI. Hadu:-l

een poëtische beehknreeks. De teru.g.
blikken zijn soms storcnd. lIlOlarmet'stal
functioneel neergezet. De bijrollen wer-
den vertoU,i door E:-.telle Parsons (uit
Bonnie and Clyde). als de lesbische ('01-
lew.l van 'SehCK}l, Kate Harrinbrton als de
bazige m(}('{lert'n Jamcs Olson als de
t"("rstcminnaar.
Na het zien van Rachel, Hachd heb ik

met nog meer plezier \VINJ\'IXG ge'l:ien.
Ook met Joanne \Voodward, doch nu
met haar man Paul Newman als tegen.
speler. Hegisseur van \\'inning is c1e
Amerikaan Jallles Goldstone. een ex-te-
k""isieregisseur die voor \\'nrld Premier
Tlwatre vier lange speelfihm Iweft ge_
maakt: The iron horse (nu eell s{'ril'),
Ironside (ook in ons land als sf'rie uitge-
hracht). I1eraclihls (een sf{"('f\'ollet'n vir-
tuoze speelfilm) en Shadow over Eln'.
ron.
In 1966 al schreef Coldstone met

Howard Hodman de synopsis voor \Vin-
ning. Na die lijd verschenen er twaalf
scriptversies van. totdat Paul l"ewman
zich ging interesseren voor het seenario
en deelnam met zijn eip;eTll\'ewman.I"o-
reman Prdouctions.

YI•.uele bluf

\Vinning behandelt het vinden van
t'en evenwicht tussen Ilwm t'n (meestal
gevaarlijk) heroep. Veel regisseurs Iwh.
ben zich op dit onderwerp gestort:
I10wark I1awks !Het Hed Line ïOOO
({)vt'r tie autorensport), Jolm Frankl'n-
heimer met Grand Prix (ook over d('
autorensport). De eerste kwam niet he-
lemaal uit het problet'1ll nH'lls-herot'p. de
tWt'ede (Frankenheimer) overtn)(,f{le
vriend en vij.uld {'n ook zich zelf met
visuele hluf. maar lid de mens achter de
racerij volledig in het tluislt'r.
\Vinning vall Goldstone is t'en ge-

slaagder versie. Deze regisseur (met een
formidabele tv-ervaring) toont niet al-
leen het fenollleen autorace, maar legt
meer de nadruk op de persoonlijke pro-
hlemen van de man die aan tie autaren.
~;port tlt'l-'lnecmt cq. zijn herot1} ervan
maakt.
In \Vinning zit eeu llt'hoorIijk brok

documentaire film en wd tIat J,{edeelte
waarin :":ewman als de coureur Frank
Capua zich moet waarmaken tijdem tie
500 mijls race van Indianapolis. Gold-
stont' was ('r in HJ68 om de noodzake-

lijke opnamen voor zijn film te maken,
toen vlak na de start (de bolidC'.~rijden
dan in gl-'sloten formatie achter de wa-
geil van de haancommissaris aan) het
heruchte ongeluk met tlotlelijke afloop
plaatsvond. Dit lweft Coldstone in zijn
film verwerkt. daarmee \Vinning een
proeve van echtheid mccgevend. Gold-
stone filmde ,"aak Te<'ht toe r('eht aan,
maar op een lIlanier die geen verveling
\••..t,kt. eerder is men gl'll<'Îgd cIt'n' strak-
ke hedden intenser te volgen. Goldstone
liet l':ewman {'IJHohert \Vagner (in ons
land nu nog allt'l'1l hekend als De dief
van \Vashington) zelf achter het race-
stuur plaatsnpmen om ecn grotere 1Ie-
trokkell.lwid md de autorensport te yer-
krijgen. Hij heeft geen gehmik gemaakt
van trucages of achtergrondprojectie,
maar ht'zondi,gde zkh wel aan overhodi-
ge flashhacks en een te nadrukkelijk uit-
~csllW'erdeinde, ma.'lf à hl.

Verhouding

\\'inning hehandelt hel thema van de
coureur die van £Ic rensport zijn (harde)
l}('roep maal..1:. Frank Capua (Paul
l\ewman) trekt samen met \'Tiend en
tt'gt'nstand('r op het circuit Lot! Hctlding
(Rohert Wag:ller) half Amerika door. I'\a
lid winnen van P(,1lrace in een of ander
prnvinCÎ('sta<1je ontmoet Frank in een
IIertz rent a car-garage Elora (Joanne
\\'oodward). Ze lwginnen een yerhou.
ding. later trouwen ze en Frank - ge-
dWOIlgt'n (looI' zijn beroep - n'rwaar-
loost zijn \Touw. Vlak voor de 500 mijl..•
race van Imlianapolis ontdekt hii dat
zijn vrnuw in 1)('c1ligt met zijn l)('ste
\Tiend.
Deze scène is lwsisS('ml vnor het ver-

dere \'t'Tloon \"<HI de film: Frank \\il -
Olll vrie1H1{:nvrouw te vernedert'n - de
race winnen. Dat hij hierin slaagt staat
huiten kijf, dat deze ow'rwÎrmin.e een
Pvrlms.zege is J,{ewonlenhegrijpt Frank
{'~hter des te meer: 'Ik rijd I!oed, maar
mijn leven ligt in puin;' de gewonnen
race V[llt in het niet bij zijn 11ogt'nwt>('r
t'('n goede verhnut1ing met zijn vrouw op
te bouwen. Hij dopt eeliter toch die
pog:ing Olll Elora terug te winnen en
(Iaanllc(, t'imligt \\'inning.
Ook in deze film heeft Joanne \\'ootl-
wan1 een centrale plaats g't'kregen. \Vas
het \'('fhm,1 Hache1, Hachd SIwcifick
voor haar geschn:.'ven, in \Vinning plaatst
zij zich door haar grote ad('erkunst weer
vooraan. Zij is hd dramatische element.
de troft"{' ,,'oor pen coureur, voor Paul
Xewman.

PETER ~IORéE
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Te grijs

Een eOinmenlaar vanuit de Humanis-
tische geestelijke verzorging op de esen-
padc's van de Rooms-Katholieke colle-
g'a's kon natuurlijk niet uitblijvcn. \Vt'
kregen het bij monde van de heel' Ups.
die in het Redactioneel van Ego nr. 12
van 1069 een visie geeft op de positie en
taak van de geestelijke verzorging. liet
moet me van het hart, dat deze visie
minder sprekend is dan we, juist vanuit
('en humanistische levensbeschouwing.
mochten venvacht. IIet artikel schildert
een h<.,c1dvan de geestelijk verLorgcr
zoals we die lllaaT al te goed kennen:
grijs.
lk hen. zo schrijft de redacteur, uit-

sluitend in dienst om de militairen die
daar prijs op stellen humanistische gees-
telijke verzorging te geven. Op zich zelf
geen verwerpdijk standpunt, integen-
deeL het 'op prijs stellen' houdt vrijwil-
li~~heid in. \Vat dat hetreft is te hopen
dat de hc<-'r Lips' visie snel waarheid
wordt. Verderop echter stelt hij, weini~
te voelen voor een fund ie als VOorllit~C-
schoven post van de hurgennaatsehappij
in het leger, met als doel de militaire
overheid kritisch te begeleiden. Hipr
blijkt mijns inziens cen houding, die ligt
beneden het min..imumwat men van een
geestelijk verzorger mag verwachten.
Xeem bijvoorheeld de dienstplichtigen.
Zij zijn w{,1 een voomitgeschoven post
van de burgermaatschappij in het leger,
CIl juist zij hebhclI alle aanleiding, de
militaire overheid kritisch te be.geleiden.
\Val1la'cr dan de hllmalli.~tisch gecstelijk
verzorger volgens de heer Lips de taak
heeft, de militair behulpzaam tp zijn bij

Commentaar
Graag de vol~ende opllwrkin~~en:

- Ik raad de heer Stoof ('n andere le-
zprs aan ook mijn artikel '~finderen,
meerderen, mensen 1I, in dit numlller tt'
I('zen. Ook daarin wordt geschrevpn over
de houding van de ge('stelijke verzoq~ing
in de strijdkrachten.
- )'lijn uitgangspunt blijft dat de g{'este-
lijk \'f;'fzorger niet in de strijdkrachten is
g'cstuunl md het VO(lropge'/.ette doel
kritiek te lev{'ren op apparaat, systeem
('n leidin,g.

\\'èl nwen ik dat het amht van geeste-
lijk verzorger ('en kritbch ambt is in
di(~ zin dat (Ic geestelijk verznrg('r ten
allen tijde zich kritisch zal moden op-
stellen t.a.v, de situatie waarin hij moet
werken. Kom hij daarbij tot de conc!nsi('
dat dl' situatie 1)('lcmllleH'lld werkt op
de ontplooiing van menselI tot zdfstan-
di,gh<-'iden vcrantwoonldijkheid, dan zal
hij niet moeten aarzelen zijll kritiek
openhartig en duidelijk te laten horen.
Dat is het standplmt dat we in de

humanistische geestelijke wr/.Orging vall

het ontdekken van zijn eig('n g1-'Cstelijke
en zedelijke mogelijkheden, het ontdek-
ken van eigen opvatti!lgen en mcningen,
het veroveren van een eigen overtuiging,
ontkomt hij er niet aan, deze mogelijk-
heden, opvattingen, meningen en
overtuigin,gen te toetsen, teneimle na te
gaan in hoeverre ze waarachtig zijn,
Dit kan gelden ,'oor de mcning van

de dienstplichtige zoals hij die in de
CV-les naar voren brengt, dit kan even-
goed gelden voor een mening, tegenover
die van de dienstpliehtige, Die van bet
leger, de le~erleidin~, hij ,.0orbee1d, De
geestelijk verzor,ger zal, wil zijn 'les' nut
hebben, toch moeten zeggen wdke me-
ning de juiste is. Doet hij Jit niet, dan
voldoet hij niet aall de taak, die de heer
Lips hem stelt. En in de situatie zoals
die in ons leger is zal hij snel verdacht
worden van een zekere angst, een me-
ning uit te sprekell.
liet is natuurlijk goed. Il{'t helpen van

mensen als doel te nemen. ~Iaar ik ge-
loof, dat daaraan toch cOlJsequenti('s zijn
vcrhonden. lIet dllidcli;k uitslJr('kcn van
een mening kan daar één van zijn. En
met name de humanistische geestelijke
verzorging zal toeh vaak, in het leg<-'r,
meemaken dat het individu ,'olgens de
humanistische levensvisie, geweld \••..onlt
aangedaan, Treedt de geestelijk wrzorger
op zo'n moment alleen verzorg"end op,
dan heeft hij iets van de huisvrouw die
overijverig op de overkokende llwlk
hlaast, zonder het gas eronder uit te
draaien.
Constalt'prt de g('<-'stclijk verzorger,

dat de militaire structuur onvermijdelijk

het hegin af aan hebben iligenomcil elJ
dat dan ook tot een kritische opstelling
t.a.v, apparaat en systeellI heeft geleid.
- i':atuurlijk zal altijd een kritiek nodig
zijn die zieh rieht zowel op symptoom
al~ op systeem. Dat Stoof uit mijn arti-
keltje 'Kritit'k' uit het dt'C'(,lllbernUmllwr
afleidt dat ik de situatie in de strijd-
krachten zonder 1Il('<-'raee('pteer, is
dwaasheid, Ik heh alleen gepleit voor
nuchtere kritiek. Aal! de strijdkrachten is
o.a, de opdraeht ~~egevenom mensen op
te ldden tot militair. Dat dat dan ook
geileurt is vanzelfsprekend. Onze kritiek
komt als het mt'ns-zijn, de nwnselijke
verantwoordelijkheid en de menselijh-
zelfstandigheid in de strijdkrachten me('r
wonlen belemmerd dan op grond van
genOt'lmie opdracht strikt noodzakelijk
is.
Xatllllrlijk is het ook mogelijk om kri-

tiek te hehhen op het bestaan van de
strijdkrachten als zodanig maar daarmee
mod men in de eerste plaats bij de
politieke leid<-'rszijn.

de menselijke zelfst,U1J'ghe,d geweld
aandoet - zo,lIs de hcer Lips in zijn
artikel vaststelt - dan moet hij niet
aarzckn. die structuur kritisch te
onder/.oeken. liet zonder meer
ae('epleren van de situatie zoals die is
Illag volgens mij een geestelijk verzorger
uooit doen. En juist door zijn kritiek kan
hij helpen, de mate van drtlk op de
zelfstandigheid te H'rkleinell.
I Iet standpunt dat de geestelijke ver-

zorging kritiek mag levcf('n walllH't'r de
zelfstandi.glwid vall mensen meer dan
Iloodzakdijk wordt heknot zoals de heer
Ups dat in het slot van zijn artikel stelt,
is een minimrml standpunt. En wel in
twee opzichten, T1-'lleerste hevestigt het
de functie-opvatting van de CV als
',\'!/mptoollll}cstriic1er'. Ten twt'{'{Ie is het
zó voorwaardelijk, dat nwn van een mili-
tair, zeker '"an een dien~tplichtigc van
zo'n twintig jaar, niet mag verwachten
dat hij erop H'rtrotlwt. Op een misthank
is het immers moeilijk leunen.
liet minste wat de mens in het leger,

humani_~t. protestant. katholiek of wie
ook van zijn geestelijk H'r/.llrger m:q.(
verwachten is ('cn duidelijke opstelling.
zO\.•.el ten aanzien van de symptomen,
md Ilame dus de positie van het indivi-
du in het leger, als ten aanzien van de
oorzaken van die positie, Doet hij dit
niet, dan loopt hij het g1-'vaar, zó neu-
traal te worden dat hij pas ingrijpt als er
al slachtoffers zijn gevallen. Sladltoffcrs
die misschien gebaat zouden zijn gc-
weest Ill{'t e('n dllitldijker hOl\(lin"~van
de g('('stt'lijk verzorg('r, vooraf.

JAN STOOF

- Tenslotte !log t'en laalste oplll('rking:
ik hen het Illet Stoof eens dat de gees-
telijke H'rzorger niet moet aar;:(,len md
Jwt uitsprekcn van ('('n eigen standpunt.

Hij moet e("hkr ,.•.eI v{)orzk:htig zijn met
dat standpunt. De hoofdzaak van de
humanistisch geestelijk verzorger is men-
spn aan het denh'll te zettell, hen te
inspirerell tot het overdenken en inne-
men van eigen standpunten en menin-
gen. Hij heeft ('r daarhij zorg voor te
dragen dat hij door het te sterk naar
voren brengen van zijn persoonlijke me-
ning dat proces '.an zelfontwikkeling
nid in de weg staat. Een geestelijk ver-
zorger die het er vooral om te doen is
eig('n opvattingen en Illeningen Hit te
dragen en te verkondigen kan f.'(~nsta-in-
de-weg worden voor de zelfstandigt,
ontplooiin,g van de mensen met wie hij
bezig is. Deze re,o;trietie I><-"hoeftowri-
gens ('en openhartige en duidelijke kri-
tiek niet in de weg te slaan.
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Slien Kaiser een laatbloeier

Ze \vas eell laathloeier. Ze spotte met
het gezegde, 'alles wat goed is komt
slier. Voor SticlI Kaiser, de nu 31-jarigc
twccVOIldig(' wcreidkalJlpioelle, ging
d('zc "'oneIst' van wijlen Joris van den
Bt'rg nipt op. \Vant Delftse Sti('ll, 1l0~

altijd als <ltllhtl'llares'Sl'w{'rkzaam hij de
rijkspolitie hrak pas op {'('IJ ]edtijtl door,
waarop VI-Ie ;llldere sportmcllsen IUlIl
'top' fee,ds acht,,]" d(, mg hebhel1. \'ierl'Jl~
t\vintig was ze, tocn ze \"()or dl' eerste
h~'r X<-'l(lerlan<1skampioen werd. Dril'
jaar bter, ua moeizaam doorzetten en
stuitem] op een muur van tegenwerking.
haalde Sticn de buit van jarell ploctcr(,1l
hilllll'll. In Deventer, nota belle \"ClOr de
ogen v<lnhoonlevol kritiek zittende bon-
zen van de KXSB sloeg ze ongenadig
toe, ze werd wereldkampioen.
Hegemonie doorbroken

Voor het eerst in de gcschi('denis, sinds
tielltallen jaren, was de hegemonie V<ln
de HmsiscIJc dames doorbrokcn. Sticn
Kaiser wil, na ha.ar verrassendt' t\veede
plaats tijdens het Kederlands kampioen-
schap nid zon'pl lI1('crvertellen O\'er die
zware aanloop.
'liet is voorbij', zegt ze zacht. ';\l1e

moeilijkheden zijn hekend. Ik heb wer-
kelijk moett'u vechtelI t('gen mezelf om
door te gaan. ~tisschien heb jk nis hard-
rijdster alle tegenslap; gekeml die je je
bedenken kan. Toch hen ik voldaan.
TW('ClIlnalacht't'r t'ikaar wereldknlllpioe_
He en als aanloop naar die titels twcc.
maal hrons. Vandaar dat ik nu niet zo
erg: Illcer olld('r hooh",pannillg: leef, lIet
Xederlands kampioenschap \)ctekende
voor mij slcchts een plaats vcroveren
voor de EI( in Heerenveen en de 'VK in
het Amerikaanse 'Vest-AIIis. Dat ik toch
nog tweede ben geworden achter Altje
F\clilen-J)('('bi:ra 11('eft BIC stom\-erbaasd
doen staan, Ik had daar stellig niet op-
gerekend, 11aar ja die val van Am Schut
gooide de prognoses natuurlijk danig in
de \var. Trouwells ('('n,s TIloest ik mijn
titel tooh verliezen. Dat is toch RCCll
schande.'
'Ve moetell, willen we een vollcdiO'

overzieht krijgen van haar 'martelgan2
toch wel e\"en in het archief duiken om
de sluier op te lichten waarachter haar
moeilijkheden zijn weggt'stopt.
Het was in de aanloop naar de winter

van 1964 dat een nieuwe kandidate zich
aanmeldde. Jaren achtereen waren we
vertrouwd geraakt met de namCl! van
\ViI de Beer en Rie ~Ieyer. Beide dame..>;
torenden hoog hoven de rest uit, maar
bezaten gewoon te weinig kracht en
kwaliteit 0111 door te stoten naar de in-
ternationale damestop,
Nog een test

~Iaar in 1964 mengde Stiel} Kaiser, vall
wie Jli('mand toen nog vrel had gehoord
zich kllliddl'l1 van dit elitegezelschap.
Rij de selectiewedstrijden voor het wc-
reldtoernooi sloeg zij een groot gat tus.
sen haarzelf cn de ,gevestigde grocp, Ze

lag aall kop. ~Iaar dl' Ki\SB geschrok-
ken van deze totale omwcnteling. ging
lIiet overstag. ~Ienwilde een laatste test.
~Ien dacht dat de 'bejaarde' Stien

in dl' aanloop <"t~nuitsehiclcr had hclet.'fd,
D(' rivalt'1l h('g('n I..-"('ntweC'de kans Olll
tc toncn. dat zfj slt'rkt'r waren dan deze
laathloeier. Boordevol ZeIIllW('1I ver-
scheen Stien aan de start en ... faaldc.
Ze viel op de I.500 mcter ell miste de
trein die een dag: lateT naar Scandina\ii;
\'ertrok.

Naam gemaftkt

;\'og g:{"('ntwee uw,lIldell lakr Halll zij
wraak. Op een v{'rschrikkelijke manil'r.
Tijdens de Xederlandsc kampioenschap-
lH'n \vas lliemand IIH'<'I'ill staat om haar
Ie \'olg('Il. Ze \\'on vier afstanden CII d(,
KXSB haalde hakZl'iJ. Haar naam was
gf'lllaakt. In X('derlalltl.se schaat,<;kringen
hes(,fte men dat deze doorzel<;tc( altijd
miskeilt! was geweest. Stien zelf heeft
die miskenning allijd al!c('Jl moeten
\'cn ••.erken.
Z(' zegt: 'Later ja, als je titels behaald

hebt, dan kJoppt'n zp je allcmaal op de
schouder. Dan is ook iedereen je heste
\'riem!. Al" ik niet zo hez(-'Îen was ge-
W('l'st \'an die .<;porl.had ik na een jaar
peeh en mzie de sehaab('n allang in een
hoek gesmC'ten.'
Stien KaiseT ontpopte zich in de afge-

SPORT .
lopen jan'u lot PPII alllhassadrice van het
damesschaalsenrijden. Zij gaf, nis cerslc,
ht't hardrijden ,'oor dames gestalte. Dat
hesefte ze terdege.
'Ik wcet vall mC7-c1fdat ik it'ts gepn's-

tt'enl 11ch, Ik geloof dat als je beperkk
capaciteiten hebt - lIeem mij - maar je
hent eerzllchti,g. je V{'rknnt komen. I let
danlC..sschaatsen hceft in de afgelopen
paar jaar ('CIIgewcldige opleving ,gehad.
Als je dal eeHS n'q~elijkt met vroeger.
Onvoorstelbaar. Er rijden .!egellwoonlig
zek('r th,u maal 7.oveelmeisjes.'
'yete ••ane'
Toch voelt ze het als een gemis dat ze

nooit Hllllit hceft kunncIl profiteren \'an
het kunstijs. Tot'll Stiell K,tiser interesse
kreeg voor het hardrijdelI - lIadal 7.e
"jeh aanvankelijk als korfl)alster had
ontplooid - wart'l! dl' winters, waarin ijs
voorl....wam op {'cn hand te tellen. 'Dat is
mijn pech geweest. Kijk naar Carry ell
AIISdie kOllwlInu ook langzaam naar dp
top. Toen ik op die lceftijd was hadden
ze lllij al voor '\T.terane' hetiteld.'
D('ze '\'{'teranc' van de damc$kcrn-

ploeg wil voorlopig nog niet afhaken.
~Iaar laat ze ccn gocd moment ki("J:cn
om te stoppen. Haar .glanzende carrière
\'raagt om ('CII eervol slot. ,,,ni JESSE
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Om kwart O\'{'( ac.:ht precies, maar
ik raad ti lIid aan uw horloge ('f op gelijk
te zetten, hctn'l'tl ik, in gezelschap vall
nog zo'n tien tot \.ijftieJl beslist niet met
glansverf hestreken soldaten. OIIS knusse
flatkantoor. Voordat \•...c lid ,t!;ehouwde-
finitief in mogen moeten we eerst onze
(grocl1(') pas lakn zien - het beste be-
wijs dat je ('('n totaal andere ,••.erdd
1)( .tH,(,d t.
Stoere marechaussees met witter kan

het niet koorden, knikken ('n je mag naar
binnen, lIet is Ilt.'t of je l'en kluis bin-
nenstapt. Alle.s is zo geheim dat ik eerst
niet eens wist of ik \vel mocht zeggl'll
dat ik in dienst was. ~Iaar het \Wllt snt'!.
Zodra het ijs gebroken is. zijn wc toffe
jongens, sturf'1l de majoor, wat heel hoog
b in oen leger, om f'en hoodschap, geven
de kolonel tllssl'n zijn sterren f'en klopje
op de schouder en zeggen tegen de
gelleraal llat-ie zijn schoenen voortaan
heter moet uitpodsen. \\'e ".ijn i'én 1-,'1"0-
te familie. ).Ianr natuurlijk is er ook die
rot oom en di(~jankerige tante en als je
daar ni,t IIwe te maken hebt. voel je de
rest van je diensttijd het pllntjl' van de
hajont't in je ziel prikken, dalI w(-'('r
zachtjes, dan weer een paar keer fel en
gevoelig.
)'1ijn dagtaak vangt aan lJlet het op-

knappen van enkele routinekarweitjes. In
ons vierpersoonskantoortje ontsteek ik de
t.l.-buizen, die ,dch na een licht tegen-
stribhelen o\"crgeven, ontdoe de schrijf-
machines van hun re/!;enkapje en begl'('f
me naar het kantoor van de overste.
Daar hevinden zich op de raampost drie
oude, lege bolsflessen die vw('/!;er met
spiritualii.~n waren gevuld Illaar het nu
met Apeldoorns leidingwater moeten
doen. Ik vul de f1l..~sen opdat de overste
later, als hij ook geanivel'nl is. op zijn
:g('mak. na hd oplossen van zijn krub-
woordpuzzel en net HX)r het koffiedrin-
ken. zijn troetelkindcH'n kan he.sprcnke-
len. IIij hanteert daarbij de fh'ssen met
een dergelijke zwier dat ik vermoed dat
zijn /!;cdaehten meer hij het etikd dan
hij de inhoud van de fles zijn. De flcss('11
mag ik vullen in het offici('J"stoild, zodat
ik daar de enige llt'n die wat water komt
halen in plaats van antiersom. Zo'n offi-
ciers-wc is troll\\'ens nids bijzonders -
het mikt er alll'Cll ecn beetje naar kouwc
kak.
Na de flessen zijn dl' mdiatorhakjt,s

aan de beurt. Ze UlOt't('1I(Mik gevuld
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wonkn. 'l..e zor/!;encr voor dat de atlllo-
sfc('r lIid te droog wordt. \Vat dat betrof
ZOllaan de gordel van menig beroepsof.
ficier zo'n hakje ook nid misstaan. Ra-
diatorhakjcs zijn seizoenarheiders, in de
winter kt'iilanl werken als waterhak,
's zomers een armetierig bestaan als die-
IX'. onverzadigbare ashak.
Alleen hij onze majoor hangt geen

bakje aan zijn kachel. Om lH't diploma-
tiek te zeggen, alhocwel dat helemaal
niet hoeft: (Ie maj()or praat wat vochtig.
Dat is wel leuk voor de planten, maar
niet voor ons. Alles op zijn bureau voelt
klam aan. \VmlOf'er wc d(~nk('n: he het
\vordt hier te droog, zeg/!;cn we simpel:
'~fajoor, hoc was Jl('t ook al weer in
Imlii.;?' ('n himwn drie minuten zijn de
ranlen IH.'slagen.
Indië. Paradijs d{'r herinnt'ringen.

Spada, kelo('ar l(,kas, kaki scrihoc, tdor
mata.<;api.)'Iooie lichthminc meisjes. Je
stond er mee op en ging er mee naar
hed. liet waren de pikantste Indische
j!;t'n'ehtcn. En iedereen had een cnonnc
honger. Niet te stillen. Sarina, het kind
uit de dessa. Hond de jan'n vijftig liep
er in de wijde, ze('r wijde omgeving van
de majoor g('en maagd meer rond. Het
Tlt'nlPnvan kleine hindernissen was altijd
al zijn specialiteit geweest. Hij is nog
sh.'Cdszo gek op In<1ië,dat hij het liefst
md Oostindische inkt sehrijft, Enfin, het
sche'Clt mij ('eTl radiatorhakje.
1\a al (1t..-,l.ConhenulliJ.{ekarv."eitjesvind

ik dnddijk de tijd om de taak, De Taak,
waarvoor ik twee maanden opleidingstijd
Iwh genoten, De Taak, W<l.1rVOOrwij ons
allen elke dag weer gesteld zien, De Grote
Taak, die wij elke dag, elke morgen, elke
middag weer tot volle tenedenheid vall
('('n ied('r moeten volbrengen, eindelijk
vind ik de tijd om De Grote Taak te
verrichten: koffie halen. Koffie halen.
Bloed en koffie, daar draait het in een
leger om. Ik zorg voor küffie.
Koffie voor de overste (weinig mdk,

veL'! suiker, alstublieft overste). Koffie
voor de majoor (zwart, geen suiker,
alstublieft majoor). Koffi(~ voor de ad-
judant (n'C1 melk, pietsie suih,--r) alstu.
hlieft adjudant) l'1\ koffie voor mij, voor
ik, voor de soldaat (alles gewoon, alsje-
hlieft mijn jongen).
De vuile lege kopjes haal ik aan het

eind van de dag. wanneer ze allemaal
allang vertrokken zijn. we(~r op. Als je
ovenlag jt' neus laat zien, is er altijd wd

('('n of ander karweitje. 'I laaI tlat of dat
even uit mijn auto' en even later 'breng
dat of dat even naar mijn auto teru:g.'
Fantasievolle karweitjes. Lummelende
offideren, dat is in het land.<>helang,
maar soldaten die nil'ts te doen
hebben ... , kijk uit, die spelen de vijand
in de kaart. Officil'ren wnlienen dui-
zenden guldens per maand, maar velen
venlionen het niet. Duizenden ~ru!<1('ns
pt.."1"ma.and, dat is honderden guldens per
slok, honderden guldens per kruis-
woordpuzzel (vijftig vertikaal. vijftig ho-
rizontaal), tientallen guldens per sigaar.
Er loopt in het gehouw <--'Cnmajoor (ja
echt, hij lil1})die voor zijn sinterklaas een
nieuw zitvlak vroeg en kreeg. Zijn tew.d
gebruikte ellebogen waren al vprnieuwd.
Vele beroepsmilitairen werken niet, zij
dienen. Dienen ('n verdienen. Het een
wat minder docn, aan het andere wat
meer denkell. Zorg, dat je er hij komt.
T('r wille van hare majesteit de ('er-

lijkheid, nop; één opmerking: ook de sol-
daten binnen dit kantoor doen bijna
niets. :\Iét het koffiehalen is ook het
\.verk gt..-'(l.1.an,).Iaar er is een \"t'rsdlil.
\Vij. de soldaten, werden /!;l'(lwongl'nons
in Apeldoorn te gaan vervelen, de profs
solliciteerden. \Vij. de soldaten, krij/!;en
soldij. De beroepsllli (hcT(H'ps-lui?)beu-
ren salaris. De ware betekenis van de
slogan 'militairen half geld' ontdekken
wc pas tijdens de soldijuitkering.
Een geliefde hobby van wIe officie-

ren is het oplossen van kruiswoordpuz-
zels. Sommigen maakten van hun hobbv
hun werk. Alle, door de krijgsmacht uit-
gegeven periodieken bevatten zo'n puz-
zel als trekkertje. Ook de blaadj('s, ver-
spreid door de verschillende gt..'('stclijke
stromin,gen zijn met lX'1l kruispuzzel
uitgerust. ).Ien vecht er om. Bij het op.
lossen valt een ding altijd op: offkieren
zijn beter in horizontaal dan in verticaal.
En nu niet zeggen dat H dat allang
wist.
Boven dit vcrha.al staat \ ••..erk? Het

ging er ook over. Ik herinner H er nog
maar even aan. In het kantoortje vall de
overste hangt een bordje. Een bruin lij.~t-
je houdt de volgende woorden hij el-
kaar:
'liet onmogelijke wordt hier direct ge-
daan, \Vonderen duren iets langer.
liet leger is een groot wonder.
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Naar aanleiding van
. Jongens onder elkaar.

Ilol'Wel hd aantal pllhlikatil~~ over
hOllloseksualitdt de laatsh' jan'lI in gt'-
tal zow('1 alo,; naar \VL'zt'lllijkt' inhoud
tOl'llt"{'IlIt. blijh'll ("('II aantal lllÎsn'r-
standen voorlopig loch Ilog lIid tot dl:'
H:.,r!l>(1en tijd te kllnm~J1wordell gerekend.
De hOlllOSekslI{'(') oppakken Pil voor dl'
n-st van zijn teH'u in een imiehting
stoppt'll. gaat lledentt'lldagt. weliswaar
nijwd ('t'n ieder tt' H'r. Ilt't Iwh.kellt
(Ilog) niet dat iellland djl~ -het- is.
IlU ook r{"{'lls ollmiddellijk Ilonllaal of
volwaanlig henadt'rd kan worden. Daar-
voor hlijft de hOlllost'ksuet') ).!CIlOllH'1l
Ilaar de IIlCIHllaatstan-'n. toch !log Wt.)
Ietwat h' 'vTt'l'lJld'. . . '

flij loopt - hijv'OOrl}l.eld - op ('('11

aparte manier, kleedt zich IIIl'Cstal L't-'ll

tiHeltjt- vrouwelijk, hedt vall die t)l)j-
SdlL' gt'haartjes, hondt zieh veelvuldig op
in ('11nmd urinoirs, of, en dat vooral nid
n'rgeten (lwl zou je eigl'lI ~dJl(I maar
hetreffen!), hij '\-il nogall'ens l'en yoor-
keur tOlH'1l voor kleine jongens. Eigen-
lijk heh je stee(!..• hd gevoel dat je een
bedje op j(' hneoe mod zijn. zondt'r
nou pn'cies te wetell waarom of waar-
V(X)r.\Vat jamllll'r is, omdat hOllloseksu-
den ,.aak ook heel aanlig, hijna onge-
woon charmant kUllIll'll Zijll....

flo(' ('('lt d('rgdijke wijze ,.all denkt'lJ
kali onbtaall. zou l'en a.mtal nummers
- ECD - kunnen oplcv('n'lI. :'\1et Hlsver.
mo('(klijk result<lat. zoals altijd hij st('-
rl-'oticl'C voorslt'-llillgt'lJ. dat weinig vau
wat - 11I('n- daoht ook maar I'nil!;e n'-
latit' Illet tic feitelijke werkdijkllt'id zal
hlijkt,u te vertoIlt"1l. Xiet het millsl n~r-
ocw/.a<\ktdoordat Illen iIJ wt'/.('n uid l'en
t'igen, kritische, mening n'rkomligt. maar
slet'hls v('roudt'nle, vastgproeste 1l0rllll'1l
Iwrkallwt. Dit uit angst zichzdf in het
geding h' hrengen. \Vaanlll'{' niet 1)('-
w('('nl wonlt dat nWil -hd- alll'l1 is.
Jllaar wd dat dt~ inderdaad IHeer en
uwer te beluisteren opmerking: 'Ilomo-
st,ksllelell zijn toch ook lIlensen .. :,
mimh'r beWip t'n tolerantie inhoudl dau
Illen voor zkhzdf zou wenst'n, Eell, op
z'n ..-.•wht .••t gczeg-d, tamelijk pijnlijke
I~ndoor tallo..-.emisvcrstanden gekennH.'rk-
te situatie, waarvan men \lit~('hrcid
kennis kan nelTlell in het onlangs in op-
dracht van het ministerie van C. H. :'\1.
gehouden onderl'ül'k. :'\!cllingcll over ho-
mofilie, Zo ook middds het artikel -'Vil'
homost'ksllt'!t'll veracht, \'t'ral'ht zichzelf-
vall Dr. .\Ir, C. J, StTaver (~i('\lwC Li-
nie I.1--0B- '6H), dat aan het genoemde
OIHJerT.t:)t'kgewijd is. l'uhIikaties mct
ll1og-dijkbetlen. ~id all('Cn om eigen
(voor) oordelcn tt- ondt'rk('nnen of te
herzien. maar slellig ook om zkhzeU de
vraag t(' slellen welke informatiehronneu
ht1Mlt'IJ(I waren hij dt' mcning'Syonning,
Dat dit zal kUllIlPll leiden tol iJ('t op de
1H'lling zetten van oude 'doorgegeven'
normcll. wertl reeds opgemerkt. 1101'mell
('chter. hij voorbeeld als vervolg daarop,
bij een zich wezenlijk openstellen voor
de prohl('lIlatiek dl'r hOlllospksllalilei~

al."'IO.l.!:În t'l'n lWllauwt'nde illlpasM' kan
!-!:t'rakeILkan lIlt'n ervaren hij 111'1door
-Dt' Haags(' COIll('(lie- gC'.~p('dde tn.
Ill'(,lstuk -Jmlgells onder t.lkaar- V:l1I
dl' .\llll'rikaanst. ant!'lIr .\Iart Crowlt,y.

lid gt'gl'\"('n van - Jongells olltkr
(~Ikaar - is e(~n /ct'.\t waarbij aatl\\'L"-l:ig:
:khl homo'wkslU'lell en {-i'n heterosek-
suel'l. Zoal~ wel meer hij feesten, is ook
hit'r ht't hegin wat mot'Îzaólm . .\(t'n lw-
grod t'!kaar weliswaar vrienddijk in-
forlllt'('rt g('ïntt'fessc"erd hol' het j.!ailt,
maar \"Î1lt1tdat nog gt'('11 reden om d-
kaar nid wat te lwsteIl en te tn'ikren
Et'u soort vrolijkht'Îd dit' dau ook in dt,
eerstl~ millll!t-'Il reed~ hd Hur van dl'
waarht'id in zich draagt. Ook kan dra-
ge'u. omdat (h' oll,.('rwaehte kOlll.~t vall
de Iwtt'ros(,ksued Abn.- tlit' aallvankelijk
voor dl' grote animator \'an het fc't'st.
\Ikhat'!. en voor dt, andt'H'n ('("11sto-
f('IHiL' faktor b-, {liezelfde :'\liehael juist
de Jll()g('lijkheid hiedt 0111 zijn spdlt'-
tjt' totaal (uit) 1t' spelt'n. Zich H'alist,-
n'lld dat t'r op l'en fee~t altijd toch iets
hijzonders mod geheurl'u. stelt 1liehad
'-oor dat it'(leret'n I,ijn enige grote, waH'
ete, Iidde op ;I',alhellen, Hij rektmt daar-
bij op pijnlijke situaties. waar hij haat en
afgunst wel TIaar IXl\'(,1l moeten konll'Il,
Aldus gesehietlt ook inderdaad . .\laar.
hot, jalllluer (lok voor .\tiehat,l, in we-
zen b hij jllb1 de figuur die vun en voor
allt'n Ilt't meest afgaaL \\'annt'er hij n.L
ook zijn ollde st'ilOllhTienti 1\lan dwinJ~t
lid geautomatiseerde pluisje hlazen m('('
te spden. in de hoop tlat deze nu einde-
lijk zal bekennen dat hij evem_'('IJSet'n
homoseks1leel b, mkt hij l-,"t'("stt1riftigde
telt'foon uit zijn handen. om dan te onl-
dt,Ht'n dat Alall slechts zijTl t'igen
\TOIlW helt, .. .\lichael klapt in elkaar.
Zijn woonkIl aan 11('othogin v'an dl'
avond, wanneer hij het ft'(..-'St\T'rgt,lijkt
IlId eell 'lijksdlOllwing', hehlu'lI zelfs
nit'ts cynisch lIwer.

liet' heschrijvt,u van (h, sfeer waar-
in dit teh,fonen'TI dt'r oprechtheid zich
afspeelt, inkillsi(,f het vermeldell van
anden~ ge1)(,llrtenissen ill- JOII~ens omler
elkaar-,zou in fdte 1111moeten ,'olgell,
lidaas kan ik daartoe niet kOlllt'n. En
wel omdat het het tonedstllk nog meer
1.011n'rkrachtell dan de Haagse COllIe-
dip al get.laan h('cft, t'n het de eventll-
('ll' toeschouwer ervan zon wt'erholld('n
het stuk tc gaan zi('II. \Vat een gemis-
te k,uls zou zijn. Ollltiat, hoe tegen~i:rij-
dig dit ook Illogt' klinkcn,-Jongens 011-
tier elkaar- met'r dan de moeite waard
is, \Veet men nI. aall (Ic ontstellt.."Il(le in-
terprdatie (waarover verder nH'{'r) van
genoemd tOlleelg(~elschap te olltkomell,
dan kan men zkh m.L ZN.'r wel reali-
sen'n dat .\(art Crowley niet eommer-
eit'd bt'zig is wanneer hij over zijn -
Jongem olltier elkaar - o,a, Zt'1,.-rt:

(, . ,) 'De III('WWII elie dc"kc" dat het
thelllu t'lHl lIIi;1I sfuk dc hOllloseksualiteit

h. ;:,ift('11 cr glad WUI."t. Het glUlt ulO:r
;:,clfl"cmi('l'igillg, IIlTr het feit dilt k :RIf
ie crg,\tc viil/1Il1 IWllt, Dl' l)rtJlIg die elke
fir:.!.'lIIr zieh ,<;telt is: IWl/WIII heh i~-
dal gl'd(/(/ll?( , . J'

Crowlt.y doelt hier op Ill't met'tiot'lI
aan iH"t tt'!efoonspl.'l1dje, D, Z,

',\liill stllk is lIiel bedoeld als eell gids
(;(Jor toeriste'1. Zelfs lIic/ al/I' 1101110.
fielt'u U"dl'n dilt lIIi;1I u:eergClt."t'11('/1'-
/lllwl klopt. IJl' IL'wlrheid is, elilt ik niet
IIIt'cr /1lClI.\Cn ju dü: kamer kon kriigen.
\\'(/f ik mi;" publiek lcil doell inzien is.
dat 1I/{'11 de symptomen niet moet t:er-
ICl/rrell ml't dl' ziekte. /Je .\'ljmlltolll('11
k'Ulllell ziill IUnlwseksua!iteit, dnwkmis-
Imdk of cers!llllfdht'id mw t"crdorclll!t'
IIlhltlclell. ,\1(1(1rdar is al1ccll 'l('t hc!!ill
l"llll het ['cr/Il/al (, . ,)'

Et'u tenslottt, O\"l'r dt~ humor '.,\11 zijn
pI'rS(lIlagcs .. ,

',Hodef/I(' !1UI/lOr is AmeriklulIl.';e hll-
"lOr eu dat i.\' jo()(he hUlIlor. Niet-Jodt'll
in .YelL' York I'mtell meer jiddisch dllll
de jodell, ,\laar de gei" uw llOlIlowh/l-
dell /wnlt ook 'wg ('('/I elemellt (;(111
'('(11111'"/Jet clid,é tllssell atmlwlillgs-
fekells. Om iezelf !achclI I:oor iellllwt!
(/J1l!ers het kllll docII. De euisiregc! h:
al.••ie niet gt't'.\'fig ~'1II1fzi;1l , fece.'; dali
'grof.'

Of dit laatsit' indeniaad zo ~JlL't'ifit.k
geldt yoor hnlllo~t.'kstleh'n, waa~ ik h'
het\\ijf('lt'll. Ik denk -hijvoorheeld. aan
het '''''Tapje' uit -Jongt'lIs onder t'lkaar-:
'lId voortll"('1 vau lIlu.'otllrhert'll is dat
je je t'r nitlt V(Xlr hodt op te tutten',
Ei'u van dl' weinige /-O"apjes (zeer he-
st'haafd verta.lld dtMlr Dob dl' Jong)
die direet (I\'erh,'anwn,
Diepe'f op dit aspekt illgaan, lijkt mij
in tlit ,'erl"md weinig zinvol. Crowley
imllwrs spreekt wanneer hij ht,t hceft
over homost'ksuelen indertlaad over ho-
1ll0~t'kslldt'IL met ('t'n gedragspatroon dat
Ilortnalt'r i.s dan Illell nonnaaI wel (lt'nkL
terwijl ontlt'rj.!:t'tekt'IH1e md ('cn voor-
stelling zit waarin ('{'n aantal akteurs
oll{l('r n.gie van hun ml'C!>ter \Vim van
HtMlijeen lX)ging lijken te dOt'H om van
Jongens onder elkaar. een soort artis.
ti(,k vcrantwoonle \Iadmne Artlmr lt,
maken, \Vat zwak is uitgedrukt. want
zelfs waullcer men als toeschouw!:'r daar-
van uitgaat, moet men toch [lchh'raf
nog konstatt-reu dat de voorsklling al
de mist iIl~aat yoordat er 7.t'1fs maar
van {'{'n lichte nevel sprake is.

-Jongens ondt"l"elkaar- mag dan gt'i>rt'-
ken vertonen, het stuk is belangwekkend.
liet kan tie dhJ..."1.1s~icrond de homoseksu-
aliteit hevortlerf'n, waarhij het m,L niet
gaat om een pleidooi vóór of tegen, maar
Olll hd integreren van deze problematiek
in tIe algemene seksuele informatie. Geen
olllllogclijkhei{l, wel soms een ontJmtscn-
dl' en-aring-. DICK ZAAL
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DI' kt/pik;11 /in'ft mi; zo ;lIi-,' OIlhltl~"".
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Tekenaar 'VIJ~ krijgt ah eerste de
ruimte in EGO. \'f}(}r!'a(lll ZUl/Clt' u:c
iedere maand 0"::(' (lcliterpllgillrl ntllcll
met cllriocl1ls. 'F;~zi;n collectie ook
eens cia EGO feil prcsellteren kan zij,.

ill::.elldillge'l .\'{urcn ClUII; Hec/actie EGO,
CoomhertlluÎs. l100fdsiwat 8.J,
Drie1JcrgclI. Het spreekt Olm::xlf dia de
gel'fmlt.\Je cartO(iIIS worden betcwlcl.
ps. Er lcordt u:el O}I ku,'olitdl gelet.

Zo, lIellk IIlflflk k ('eli ,~liJlJW"
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