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434 Cie van Heutsz

'Op 4 november 1969, 's avomis 0111 kwart over 8, werd. in het Humanistisch
~lilitair Tehuis te Havcl'(c een gesprek belegd, waarvan - naar men kan aan-
nemen - de laatste echo's voorlopig niet zullen zijn verstorven. De gespreks-
partners waren enerzijds een tiental soldaten van de, te Havelte gelegerde
Van IIcutsz-compagnie en anderzijds ecn vijf tiental studenten van de snb.
facultel[ psychologie te Groningen - het een en ander onder aanvoering van
de sociaal-psycholoog prof. dr. 11. A. lIutte. De initiatiefnemer van deze bij-
eenkomst was de \'creniging van Dienstplichtige ~Iilitaircll, die zich zorgen
zei te maken over het 'merkwaardige gedrag' dat binnen de Van Helltsz-
compagnie te constateren viel.'
Aldus de aanvang van een artikel in Vrij l\ederland van 31 januari 19ïO.
Ik heh jllisr deze zinsnede uit Vrij Nedcrland tot uitgangspunt genomen om-
dat volgens de betrokken militairen dit het enige krantenbericht is dat de
werkelijkheid goed benadert.
In het rapport dat prof. 1I1Itte n.a.v. de afgenomen interviews heeft opge-
steld cons'rateert hij dat zieh hij de geïnterviewde militairen duidelijk het
verschijnsel van 'vervreemding' manifesteert. 'het losraken van de vertrouw-
de gewoonten, gedragsregels en gevoelens, die men kent uit de normale ge-
ZiIiS-, leef- en werksituaties in de samcnleving'.
Kenmerken van vervreemding zijn: de beleving vall zinloosheid van het eigen
bestaan en de eigen persoon, ondermijning van idealisme en vertrouwen, het
zich ontwikkelen van gevoelens die we aanduiden met de woorden wan-
trouwen, p<,'ssimisme, apa'thie, rancune, angstigheid, egocentriciteit en het
gevoel 'er niet bij te horen'.
De militaire autoriteiten hebben onmiddellijk 'maatregelen' genomen. In de
op de interviews volgende dagen zijn de betrokken militairen verhoord door
de Koninklijke Marechaussee en door de '\1i1itaire In!kh'(ingen Dienst, de
compagnie is toegesproken door een brigade.generaal en door de comman-
dant van het I e Legerkorps, er is een disciplinaire inspectie gehouden, cr is
geheimhouding opgelegd omtrent het gebeurde, de compagnie is bewerkt
door een voorlichtingsteam. de compagniescommandant is vall zijn functie
ontheven en tenslotte is de compagnie voor ('Cn 'heropleiding' 'cijdelijk gede-
tacheerd hij het Korps Commando Troepen te Hoosendaal.
Indien ik goed ben geïnformeerd zal de compagnie op 2 maart 1970 terug-
keren en zijn organieke functie opnieuw gaan vervullen. En is daarmee de
kous dan af?

Vrij Nederland heeft een onderzoek ingesteld naar de andere onderdelen van
Van Heutsz en naar soortgelijke onderdelen bij de Koninklijke Luchtmacht
en beweert op grond daarvan dal de door prof. H utte gesignaleerde sympto-
men ook bij die andere onderdelen voorkomell. Ik laat die conclusie voor
rekening van Vrij 0Jederland maar nlt't de mogelijke juistheid ervan dient
rekening te worden gehouden . .\lerkwaanlig is dat in deze hele geschiedenis,
voor zover mij bekend, de geestelijke verzorging niet voorkomt. Hier waren
en zijn duidelijk mensen in nood! Is dat alle geestelijke verzorgers die met
deze mensen contact hebben gehad niet opgevallen? \Vaarom is cr nie't veel
eerder gewaarschuwd? Of is dat toch gebeurd? .\Iaar waarom is er dan op
die waarschuwingen niet of onvoldoende gereageerd?
De kous kan niet af zijn!
Het is redelijk en wenselijk dat een grondig en deskundig onderzoek plaats
heeft naar de omstandigheden waarin deze mensen moeten werken en hoe
daarin verandering kan worden gebracht.
De resultaten van di't onder.mek behoren bovendien, uiteraard zonder schen-
ding van militaire geheimen, te worden gepubliceerd,
Het Nederlandse volk heeft er recht op om te we'ten welke gevaren haar zo-
nen reeds in vredestijd bedreigen door de vervulling van de militaire dienst
en wat door de verantwoordelijke autoritei'rell wordt gedaan ter afwending
of vennimlering van die gevarell. HED.
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De jaren '70:
tijd voor een bebop-revival?

JAZZ

Bij de inzet van de jaren zeventj~ is de
jazz in een wat verwarde, weinig floris-
sante situatie heland. De laatste periode
van ~rote popubriteit - de jazz als ge-
meenschappelijk referentiekader van de
jongeren aller landen - was al in de
loop vall de jaren zestig definitief afge-
sloten. In die tijd konden d(' j:!zzIiefhclJ-
hers-door-dik-en-dun zich n'H~ trooste:)
Illet de gedachte. dat hun lll11"iek,,11('('11
een hinderlijke ballast V:ln oppervlak-
kige, slechts door ,'mohisme g'e1eide, con-
SIIllH'nten had afgestoten.
Nu de jazz 7.kh met de expcrimcntf'1l

\"an Coltranc, Omelte Coleman en Ayler
ollluiskcnhaar als seriellze illisterlllilziek
had ontpopt (zo liep de redent-'ring in dl'
jaren zestig ongeveer). viel ('cn artistif>k
hloeiende toekomst tp vprwacÎlkn - met
de jazz 'iJl dl:"po"itie van pen :-nort alter4
natieve eigentijdse concert-muziek.
De domme ma.ssa moeht zich dan ver-
meien in de plotseling reçu geworden
poplllllzil,k (toch nog veelal als 'heal"
betiteld). de nil'uwe jazzmusici en hun
trouwc aanhan~ers ZOUdl'll 'i;lmen d,~
avant garde-jazz naar stu_"ds ","Totear-
ti!;tieke-hoo,l.,>1:enweten op te stoten.
Hoofd In schoot

~u de decade van 'the new thing' voor-
hij is, blijken dl' zaken zich !lClaas an-
ders te hebben ontwikkeld. Door het
Hlor zwarte kunstenaars buitengewoon
Onh'llTl.~tigepolitieke klimaat in Amerika
(met alle gevolg('n vandien op het subsÎ-
diefnlllt) hceft een gnx}t ded van de
jazz-avant garde in de l'S het hoofd
ongeveer in de schoot gelegd.
Zonder meer dan illcidcntel(, skun van
overheid of privé-fondsen, en zonder
l'en voldoeude groot puhliek om op
eigen kracht te kUllllell draaien, zijn de
AlllCrikaanse new thing-Illusic: nH'rf'~-
decls in {'cn vrijwel uitzichtloze siluatiC'
terechtgekolllcn, D<x)r het ontmoedigen-
de gebrek aan mogelijkheden om op te
treden lijkt ook de ontwikkd:ll~ van hun
muziek in het slop te zijn gera."1kt:de
weinige platen die het laal<ótejaar wer-
den opgenomen, zijn over het algemeen
een stuk minder interessant dan de pro-
dukties van dezelfde musici uit, zeg,
lOG44'65.
Tegelijk h('>eft de door de jaamcllsen
jarenlang gesmade popmuziek veel ster-
ker op de ja.zz ingewerl..i dan ik een ja."1r
of tWl'e geleden nog VOOfJllogchjk hield.
\Vat stijlVHS te veteranen en l't:'n laatste
kern van va!'>theraden avant-gardbten
uitgezonderd, heeft de omvangrijke mid-
denmoot van jazzmusici met grotc-pu-
bliek-aspiraties (oftewel: jazzilluski die
graag willen eten) de strijd tegen de pop
go('(ldeels opgegeven.
Nieuwelingen

De komende jaren verwacllt ik dan 00:"::

een enonne toename van de pogingen
tot jaTL:-en-pop-versmclting à Ia Gary
Burton, Don Ellis, Charles Lloyd en (bC'-
paalde platen van) Albert Ayler. Of jazz-
getrouwe musici als Cecil Taylof en Or-

ndl<' Coleman :r.ich tegenover die out-
wikkeling blijvcnd zullen kunnen hand-
haven, moet worden afgewaeht.
En of t'r in de jaren zeventig nog nieu-
we jazzmusici met ongehoorde muzikale
uitingen naar vorell zullen komen (vol-
p;ens de traditionele diemtregcling van
't.lkt> tien jaar ecn jazz.rcvolutie'), ligt
helemaal in het onp;ewisse.
'Vat doet de jazzliefhehbN die in de
pop te weinig muzikale hevr('digin~
vindt. in zo'n situatie? Ilij koestert het
weinige ,goede dat aan de jazz word~
to('gevoegd, en duikt venIer in ('cn voor
zijn muziek gunstiger vcr leden. In de ja-
ren zestig was al te zien dat oudere
jilzzfans met wl'ini.g om VOOf'the ncw
thing' hun toevlucht namen tot de m')-
ziek uit de Swing4perioc1e, De t-'Ilmm,~
stortvloed van re-issu('" met big band-
muziek uit de jaren dertig \\tees erop.

dat hier een (naar jazzmaatstaven) be-
hoorlijk publiek voor te vinden was.
:\lisschiell is het onder de huidige om-
stall(ligheden nog de heste oplossing, als
de puristische jazzlicfhebbers op zoek
gaan naar de genietingcn die - nog gro-
tendeels ollop~elllerkt - voor het op-
rapf'n liggen in een andere periode van
de jazz-geschiedenis: de bebop uit
de jaren veertig.
Onontgonnen terrein
De Illuziek van Charlie Parker misschien
uitgezonderd, vormen de verrichtingen
van de behoppers vcx)r veel jazzliefheb-
hers een nog onontgolllll'll terrein, Toch
ligt hier - in de platen van mensen als
Fats :\'avarro, ))('xtcr Cordon, "'ardell
Cray, James :\toody enTadd Dameron -
('en warc schat aan boeiende Illuziek, die
Ilauwdijks enige COJl(x"ssieaatl de smaak
van het grote publiek deed, en dan ook
nooit werkelijk populair is geweest. (Het
grote SII(X'CS kwam pas toen groepen als
die van Art Blakey en Cannonball Ad-
derlcy in de jaren vijftig <Ic lx>p vereen-
vOIluigden en vulga.risecnlen.)
Eén aanzet tot een mogelijke bebop-
revival heeft ook OIlS land inmiddels al
i)('leefd: het grote orke"t dat Dizzy Cil-
lespie eind 'OS voor een Europese tour.
nee formeerde, ell dat Illet onvoorstel-
haar enthousiasme de arrangementen uit
1946 L'('nnieuw le\'en inblies.
De LP dil) deze 'Heunion Band" in Ber-
lijn opnam (i\IPS 152(7) hoorde dan ook
tot de plezierigste platen die vorig jaar
op de markt kwamen, 'Vil' door dit alles
nieuwsgierig mocht zijn geworden naaf
de verrichtingen van de oorspronkelijke
CiIlc'spie-hand uit de jaren veertig, kan
gelukkig in vrijwel elke platenwinkel te-
recht. 1\".ee door de maatschappij Inelco
~cïmporteerde LP's bevattl'Il elk 16 fC-
presentatieve Cillespic-opnamcn uit dc
eerste fasen van zijn carrière.
'Dizzy Gillespie' (nCA LP~I-530) geeft
l'en fascinerend overzicht vall Dizzy's
ontwikkeling - vanaf het moment cbt
hij debuteerde aL~ denle trompettist in
de band van Teddy HilI (1937) tot aan
de bloeitijd van zijn eigen bop-big bamI
(1947). Drie C'uricuze Teddy HilI-num-
mers (elk met Dizzy-solo); drie septet4
opnamen uit '46 met o.a. Don Byas e~l
:\lilt JacksclIl (het gaat hier om niet eer-
der uitgebrachte, alternatieve versies van
klassieke vertolkingen); cn tcnslotte tien
big band-stukkcn, waaronder ook al eell
aantal uiterst zch17.ame opnamen.
\Vie wat minder historische belangstel.
ling heeft maar gewoon voor weinig
geld zoveel mogclijk goede muziek in
zijn bezit wil krijgen, kan waarschijnlijk
heter de }!;ocdkope LP Bop Ik-st Band
(Vik KVP IBG) aanschaffen, die de HCA_
plaat overigens wat betreft vijf nummers
overlapt. Hier zestien stukken (o.a. },lan-
tcea, Two Bass Hit, Cubana Be-Cubana
Bop, Swedish Suite) waarin de ~ie
bop-big hand in volle glorie te horen
is. BEIIT VUIJSJE
Foto [juks: Art Blakey.
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Voor de troep of voor de man?

In het juni-nummer 1969 van Twinti~
(orgaan van de VVD~f) heeft Jan Stoof
de vraag aan de orde gesteld aan welke
kant de geestelijk verzorger in de strijd-
krachten staat: aan de kant van de troer."
of aan de kant van de man? Aan de kant
van de troep hetekent dan: morcels.offi-
cier zijn met een hoge mate van loyali-
teit t.o.v. organisatie en apparaat, aan de
kant van de man houdt in: hulp ;;Ian de
individuele militair om zich te ontplooi-
en tot een vrij en z{'lfstandig mens indn-
sief alle kritiek op organisatie en appa-
raat die dat onnmnijdeIijk meebrengt.

In het december-nummer van Aks{~,lt
(maandblad van de protestante goe~ic-
lijke verwrging in de strijdkrachten)
gaat de legerpn.'(likant ds. ]. Snijder na-
der in op de gt-'stelde vraag: en '.!,cefter
zijn visie op. Beide schrijvers hebben de
vrijheid ,c:enomen enkele uitspraken van
mij te gebruiken om hun betooO"rte illus-
treren, zij zullen het dus we niet zo
vreemd vinden dat ik nu op mijn beurt
de pen opneem om eveneens mijn zegje
te doen. Ik vind daar te meer aanleiding
toe omdat 'ik niet het ,c:evoel heb dat
mijn standpunt in de gebezigde citaten
nauwkeurig en volk.Jig is overgeko-
mt'n.

De formele positie

In de eerste plaats pcn kleine reclttzt~t-
tin~. Jan Stoof mcrkt in zijn artikel op:
'Een van de din,c:cndie naar vorcn komt
is, dat de geestelijk verzorgers ten aan-
zien van bL'paalde onderwerpen verant-
woording schuldig zijn :lan de nlinister
van Ddl'llSie.' Ds. J. Snijder antwoordt
daarop in Aksent; 'Dit is een onjuiste
illfonnatie.'
Het lijkt me goed om zo precies moge-
lijk uit de doeken te doen hoe de vork
in de stept zit, Ik hclkht dan de gang
van zakcil bij de humanistische gcestelij-
ke verzorging omdat ik die uit eigen
('I'\'aring ken. Voor zover ik weet ligt de
zaak bij de godsdienstige gcestelijke ver-
zorging precies eender,
In de eerste plaats de aallstellin,g van de
geestelijke verzorgers. De geestelijke
vt'rJ:orgers worden benoemd door de
minister van Defcusie (Je benoeming
geschiedt door middcl van een koninklijk
besluit). Dat betekent dat de geestelijke
verzorgers na hun aanstelling ambtena-
ren zijn in dienst van de minister van
Defensie (d.w.z, in dienst van de rege-
ring), De henoeming van de
hoofdraadsman heeft plaats uit een voor-
dracht van twee personen, op te stellen
door het hoofldbeshmr van het Humanis-
tisch Verbond, De benoeming van een
raadsman heeft plaats uit een voordracht
van de hoofdraadsman die verplicht is
t.a.v. deze voordracht de instemming
van het hoofdhestuur vall het Humanis-
tisch Verbond te vragen.
Deze gang van zaken hcmc1tin dat de
geestelijke verJ:orgers als ambtenaren
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voor hun werk ambtelijk veranÏ\\!oor-
ding schuldig zijn aan de minister van
Defensie. Het houdt ook in dat de minis-
ter van Defensie het recht en de macht
heeft de benoeming van bepaalde per-
sonen tot geestelijk verzorger in de
shijdkrachten tegen te houden. De af-
spraak is dat de minister van Defensie
zich niet bemoeit met inhoud en metllo~
den van Je gee...•telijke verzor~>ing;t.a.v,
deze punten zijn de raadslieden dus ver~
antwoor<1ing schuldig aan het hoofdhe-
stuur van het Humanistisch Verhond,
De ambtelijke verantwoordelijkheid die
de geestelijke v('rzorgers hebhen t.a.v.
de minister van Defensie houdt echter
wel degelijk in dat deze kan ingrijpen
als hij meent ~lat cr in de geestelijke
vermrging dingen aan de orde komen
die schadelijk zijn voor de strijdkrachten.
Ik ,vil gaarne verklaren dat deze formele
positie in de zes jaren die de humanisti-
sche raaclslietlen nu in cIc strijdkrachten
\\-'erken, op een enkele kleine uitzonde-
ring na, niet tot moeilijkheden heeft
gek'id. De suggestie van ds. Snijder dat
geestelijke verzorgers g"een enkele ver-
antwoordelijkheid zouden dragen t.o.\'.
de minister van Defensie lijkt me echter
niet juist; hoewel Jan Stoof dit punt wat
te gt'neraliserend heeft geformuleerd zit
hij 1Il.i.wel dichter bij de waarheid.

Voor de troepl

Ik denk dat de gedachte dat de geeste-
lijk verzorger een soort 'morce!sofficier'
zou zijn d.W.Z.de lllan die mede ll('eft te
zorgen dat de militairen een goed mili-
tair moreel hebhen in theorie wel heeft
afgedaan. Voor zover ik juist ben geïll-
fornwcrd huldigen ook de militaire auto-
riteiten deze gedachten niet meer,
Of dat nu ook betekent dat in de prak-
tijk alle gec.<;telijkeverzorgers zich duide.
lijk distantiëren van deze opvatting waag
ik te hetwijfelen, In het volgende plaats
ik :grnag enkele naagtekens bij de uit-
spraken die ds. J. Snijder op dit plint in
zijn artikel doet.

In een poging om het begrip loyaliteit te
OJllschrijn.'ll, zegt hij;

'l..•oljaa1 zijn bÎlllleli het leger lu,tekent
niet achter een organisatiepll/rooll staan,
voor mi; is het 'liet allereerst ('en organi-
satie. Ved belangrijker is de l:raag: llOe
sta je tegenover het leger als machtsmid-
del t:(11l de staat? Die t:raag staat in OIlze

tiid t:ee1 ce'ltraler. Om het u:a/ zrccwr.
u:ichtiger te ;::;eggen- maar lwt is een
zu:aar Tmut - wat is de zin can de
krijgsmacht. \\-'aar/oe die'lt hi;? Als ik
me 10ljaal tegcllot:er hel leger verklaar
dan betekent dat dat ik op grond can
christelijke be;::;innin{!,op de mens, het
recht, de staat, de bedreigillg can lIet
recht, de kriigsmacht 'lOodzakeliik acht.'

Ik heb de'.le zinsnede lIit het artikel van
ds. Snijder enkele malen overgelezen en

overdacht, uiteraard in samenhang met
de rest van zijn teht, en ik kan tot geen
andere conclusie komen dan dat Snijder
meent dat in deze woorden de juiste
instelling van de geestelijk verzorger
t.a.v, de strijdkrachten ' •...ordt geschetst.
Als dat niet het geval is dan heeft hij
zich wel bijzonder ongelukkig uitg(."
drukt. Als mijn interpretatie juist is (als
dat niet zo is dan :geef ik ds, Snijder
gaarne in Ego de ruimte om het tegen te
spreken) dan voltrekt zich op dit punt
de schei<1in~der geesten,
De geestelijk verzorger die Snijder intro-
ducet'tt is de man die als é{~nder uit-
gangspunten in zijn geestelijke verzor-
ging stelt dat hij - op grond vall chris.
telijke hezinning - de J...lijgsmacht
noodzakelijk acht. Daanlll."l1e is precies
het fundament gelc:gd dat de geestelijk
\'erJ;()rger nodig heeft om als mOTeels-
officier op te trcde-rl. r<atuurIijk blijft
daannee nog wel allerlei kritiek mogelijk
op de manier waarop de krijgsmacht
functioneert, maar het bestaan van die
krijgsmacht zelf is geaC(.-epteerd.En niet
zo maar als een toevallig, persoonlijk
standpunt, maar als een uitgangspunt
van de geestelijke verzorging.

Kritische vragen

Daar ligt n1. precies mijn bezwaar! Als
Snijder zou zeggen: dit is mijn persoon-
lijke sta.ndpunt maar natuurlijk kan je er
als geestelijk verJ:Orger ook anders over
denken. dan zou de zaak anders liggen.
~Iaar ik kan me niet onttrekken aan de
gedachte dat hij dat het uitgangspunt
vÎIult van dé gcestelijke verzor~>ing, al-
thans van de protestante geestelijke ver-
zorging. Als hij dan verderop in zijn
artikel beweert: 'de geestelijk verL.Orger
mag nooit spreken vanuit de pretentie
dat hij die vragen wel eens zal beant-
woorden, maar hij moet wel .n.i. kriti.
sche vragen stellen, die gericht zijn op
deze bezinning' dan kan ik alleen maar
glimlacht,u, het antwoord was immers
enk(,Je regels ('{'nIer maar al te duidelijk
gegc\"t'n.
~Iag een geestelijk verzorger er in mijn
opvattill.~ clan in het gehet'! geen stand-
punten op na houden? .\Iaar natuurlijk
wel. ('('n geestelijk verJ:orger is een mens
als ieder ander en IUHldter clus allerlei
meningen en opvattingen op na, Dat is
gt'zoncl en I"('(;el en zelfs eell voorwaarde
om aan de geestelijke ontmoeting md
anden'll te kunnen d('pinellien. ~Iaar op
hetzelfde moment dat die opvattin~
wordt verklaard Bleer te zijn clan een
Ill'rsoonlijke opvatting:, eu wordt be-
schouwd als t'cn noodzakelijk uitg:angs-
punt voor een bepaalde soort van geeste-
lijke ver.l.Orging ontstaat het gevaar dat
we bepaalde opvattingen gaan dekken
mL't onze gezag. 11et alle voorzichtig-
heid en alle soepelheid waarmee we
dan te werk gaan, worden wc, ondanks
het feit dat we dat misschien niet willen,
toch '1ll0Tt'e1s-offid<,'ren',



Il. LIPS

Krllgsmach~ noodzakelilkl

Is het dan niet zo dat uit christelijk cn
humanistisch gezichtspunt de J...Tijg"s-
macht noodzakelijk is? Ik meen dat daar
onverbloemd en duidelijk 'neen' op ge-
anhvoonl moet worden. J Iet is onzin om
te heweren dat men vanuit christelijke of
humanistische be~insclcn een betoo~ kan
houden waardoor onweersprekelijk de
noodzaak van het bestaan van een
krijgsmacht hlijkt. i':atuUTlijk zijn eT wel
christenen en humallhien die dnt doen
maar die voeTen ten onrechte dc preten-
tie dat zij de enige en ware helH'erders
van het echte christendom en het echte
humanisme zijn.
Wat de praJ...-tijkte zien geeft is dat een
aantal christenen en humanisten het he-
staan van een krijgsmacht noodzakelijk
achten en dat anderen dat hestrijden.
Beide partijen gebruiken daar hij voor
een deel godsdiemti~ en levensbe.
schouwelijke aq..,1'llmentenmaar voor een
d""'l,1ook argumenten die met godsdienst
en levensheschouwing \\'einig of niets te
maken hehhen.
Het ontgaat me dan ook volk"'llig \••raar-
om ecu geestelijke verzorging verricht
namens de kerken of het Humanistisch
Verbond zou moeten verklaren dat het
bestaan van de krijgsmacht noodzakelijk
is. Natuurlijk mag iedere geestelijke v{'r-
zorger er zijn persoonlijke nwning op
nahouden, Illaar laat hij daarhij dan
goed weten dat zijn opvatting niet meer
waard is dan die van ,,'{'ncollega die er
anders over delikt. ~Iaar kan men wel
geestelijke verzor~ing geven hinnen de
strijdkrachten als Illen van de n<x}{l7..aak
van het hestaan \'an die krijgsmacht niet
overtuigd is? Dat hangt er natuurlijk van
af wat Illen onder gt'{'stclijke ver/.orging
verstaat. Als men daar toch op de een of
andere wijze onder verstaat steun geven
aan de gedachte dat de krijgsmacht
noodzakelijk is, ja, dan zal men zelf dat
standpunt (lok wel moekn innelllen.
~Iaar is dat de taak van de geestelijke
verzorging?

Ik meen nadrukkelijk van nid. :'\atuur-
lijk heeft een geestelijke Yerzorg{'r ver-
schillende taken maar {'l'u van zijn tah"n
is het de mensen, die met hem in con.
tact willen treden, behulpzaam te zijn
bij het hepalen van eigen standpunten.
Dat moet ,geschieden in vrijheid en zelf-
standigheid, Dat hetekent dat het er niet
om gaat de militairen bepaalde opvat-
tin,L!;enhij te brengen maar om hen in de
gelegenheid te stellen door eigen over-
i.leuking zelf tot opvattingen te komen.
Dat hondt in: belangstelling stimuleren,
werkelijke informatie verstrekken, con.
froutatie met bestaande opvattingen,
kritische doonlenking. Natuurlijk mag in
de confrontatie met bestaande opvattin.
gen ook de mening van de geestelijk
verzorger zelf aan bod komen. vaak zal
daar zelfs naar gevraa1!;d \\'orden, maar
als die opvatting een apart en bijzonder
accent krijgt, en dat gebeurt als men

Geestelijk
verzorger
geen vrede-
rechter

deze opvatting van te voren tot
uitgangspunt van de geestelijke verzor-
ging heeft gemaah.1, dan staat men de
vrije en zelfstandige meningsvorming
van de deelnemers in de weg.

Geen verplichting

Is zulke geestelijke vl'rzorging dan, zoals
ds. Snijder het noemt 'vrijblijvend'? Ja
en neell. Vrijhlijvend zeker t.a.v. de
standpunten van de geestelijk verzorger.
De deelnemers zllll{'n niet de minste
verplichting moeten ge\ïlelen om juist
zijn denkhecld{'n tot richtsnoer te kiezen,
Of de geestelijk verzorger christen is of
humanist, of hij de krijgsmacht llolXIza.
kelijk vimit of niet, daar hebben de
deelnemers g{'eu hoodschap aan. 11aar
niet vrijblijvend natullrlijk t.a.v. hun
eigen opvattingen die in rijp beraad
ontstaan. Als zij uiteinddijk tot eigen
OlJVattingen, menilll-:"enen overtuigingen
kotltt'1l dan zullen z,,' die zeker niel als
vrijblijvclul voor henzelf iJl'sch(1I1Wen.
Alle opvaltingen in tIe wercld zijn

wx)r mij vrijblijvend tot op het IllOIllt'I1t
dal ik ze. na rijp beraad, erken als mijn
l'i~en olwattingen. Op dat moment heb
ik, vrijwillig, afstand gedaan van de
vrijblijvendheid. ~Iijll onoverkomelijk
bezwaar geldt juist die mensen die een
gt'zicht z.:.-tten,en hoe vaak doen gees-
telijke verzorgers dat niet, of htlll keuze
ook mijn vrijblijvendheid zou opheffen.
liet Lovenstaande geldt ook t.a,v. de
vraa~ of de krijgsmacht noodzakelijk is
of niet. :\'atuurlijk zal men als geestelijk
verzorger in de strijdkrachten die vraag
niet kunnen of willen ontlopen. Als de
vraag aan de orde komt is het niet de
taak van de geestelijk v{'rzorger om eens
ha~Hfijn uit de doeken te doen hoe hij
erover denkt. Ilij zal, als aangegeven in

het bovenstaande, belangst{,.l.lin~moeten
wekken voor de vraag, zakelijke mforma-
tie Illoeten verstrekken, confrontatie mo-
gelijk moeten maken met bestaande
standpunten (zowel sL'l.ndpunten pro als
contra), moelen op\••..ekken tot kritische
doordenking, enz.
Daarbij mag hij best zijn eigen
standpunt in het gedin,g brengen, en
soms is dat zelfs noodzakelijk, als hij het
maar niet zo'n accent geeft dat hij daar-
door het grondig overdenken van andere
standpunten blokkt'ert. Er zijn mensen
die beweren (lat zo'n geestelijke verzor-
ging, waarbij je niet in de allereerste
plaats je eigen mening centraal stelt,
onmogelijk is. 1lisscIJien dat ik een an-
dere keer nog eens op deze tegenwer-
ping inga, voorlopig mag ik ervan ze,g.
gen dat ze me gemaakt lijkt door men-
sen die het weinig verstaan hun eigen
opvattingen ook wat te relativeren.

Voor de manl
Het hovenstaande moet voldoende zijn
om duidelijk te makeu dat naar mijn
inzicht de geestelijk verzorgers cr wel
zijn voor de man en niet voor de troep
(deze uitdrukking dan te hankren zoals
in de eerste regels van dit artikel is
aangeduid). In deze terminologie verpakt
kan de uitspraak overi.gens tot allerlei
misverstand aanleiding geven. De troep
hestaat ten slotte uit mannen en wie
kiest voor dl' mannen kiest daarmee nog
niet tegen de troep. ~Iaar ~ocd, het
1lI()~elijk misverstand neem ik vandaag
dan llIaar op de koop toe.
Eén opmerking dient echter wel met
nadruk te worden ~emaakt: Ik ben er als
geestdijk verzorger wel voor de man,
maar dat bdekent helemaal niet dat ik
altijd achter dl' man sta. Ik ben heschik.
baar voor de lllan om hem. als hij dat
wenst, hehulpzaam te zijn in persoon-
lijke en meer algemene prohlemen. En
hij kan er daarbij van ver;.ekerd zijn dat
ik me onafhankelijk van organisatie en
apparaat zal opstellen, J\laar ik sta na-
tuurlijk niet bij voorbaat achter alle uit-
spraken en handeling(.'''lldie van de man
afkomstig zijn. Ied{"r{'enzal goed mo{'(en
weten dat hij, in mijn og,,'n, zelf verant-
woonlelijk blijft voor uitspraken en da-
den. Ik vind ook helemaal niet dat de
man altijd gelijk heeft eB de organisatie
('n het apparaat ongelijk.
Een geestelijk verzorger is zeker niet een
soort vreder('chter tlls.~en man en appa-
raat, maar als er om zijn mening ge-
vraagd wordt zal hij een zo eerlijk moge.
lijk antwoord moeten geven. Of bet ap.
paraat of dl' man dat antwoord dan
aangenaam viJlden is een zaak van bij.
komend belang. ~Iaar de geestelijk ver-
zorger is er voor de man, ook als hij het
niet met hem eens is. De lIlan moet er
altijd op knnnen rekenen dat hij samen
met zijn geestelijk v('norger, onbevan-
~cn, kan zoeken naar ecn voor hem
juiste oplossing.
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Weekend

Stilte.
Stilte op het kazerneterrein. Stilte op de
slaap7.aal. lId is avond maar no~ niet
donker, Buiten zingt l'en vogel. Een
nachtegaal. Op ecn kazerneterrein is elke
zingende vogel een nachtegaal. Door het
gezang- hoor je de 'Stilte zo goed.
\\'e zitten met z'n tweeën aan <-'entafel-
tje en lezen. De jongens zijn de stad in.
'De oude hcrhcrg', ')'Iillcn.l', Soldaten
I.alf geld. Soms ~aall we ook met.'.
~reestal niet. Er zijn veel mDoie hoeken.
En cr is nog vecl om over te praten.

'Sigaret?'
I lij l-"1likt en pakt lucifers. Even later
versiert een {hmne sliert rook de kamer-
lucht. lIet is maandagavond.
'Hoc was het gister?' vraag: ik.
Peter schudt even het hoofd en tikt de
eerste as van zijn sigaret.
'Dnlk, hartstikke druk. Ook wel gezellig.
Ilalf drie pas in bed. Ze was er heel blij
mee. Ze vonden allemaal dat het goed
stoml. lIet stond ook ~oed:
Hij volgde de rook van zijn si~aret. ~Iar-
leen was gister jarig. 1larleen, lange
lichtrode haren, groelle ogen onder mooie
lange wimpers. Op de foto lijkt ze mooi.
Ik wcet veel Van haar. ).Ieer dan ze
denkt.Petcr praat vaak ovcr haar anders
dan ze denkt. Twee jaar gaan ze nu met
elkaar. De eerste maanden ging alles
~ocd.
Aan elkaar denken. met elkaar vrijen,
naar elkaar schrijven. ~Iaar het veran-
derde. Peter merkte het. De zevende
hemel was verleden tijd. Na lang aar-
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Zl'1CIIbegon hij er ovcr te praten. ~Iar-
lt:'€nkon het nid geloven. Tranen, tranen
ua ieder ~esprek. En tnUll'n maakteIl
Peter we(,k. 'Ik denk dat ik me vergis,'
zei hij dali maar. En ze waren blij. En
ze vierden k'CSt. En alles was weer goc'(1.
Verblen jaar kH'Cg hij zijn oproep. Hij
\'Ond het niet erg. Avontuurlijk. Nieuwe
mogelijkheden. Sla er munt uit!
11et Marleen was hl...'tanders. De hele
wL"t.'k?onder Peter. Dat zou niet I...-unnen.
Peter zei dat ze cr \vel aan 7.oUwennen.
De laat"te weken voor zijn opkomstda-
tum waren ecn hel geweest. Elke avond
worstelde hij door een dal van tranen,
maar het was onafwendbaar. In dienst
voelde hij zich he.ter dan thuis. Hij
sch(('(.f zijn wekelijks verplichte brief,
las de dagelijkse dikke brieven van ~Iar~
leen ('Peter, kom je vriida~ vroeg?') en
hereidde zieh eenzaam voor op het
weekend.
Gister was ze jarig. Hij kocht {'Cn jurk
voor haar. Twinti~ jaar. Een mooie leef-
tijd.
Buiten werd ht,t schemerig. De nachte-
gaal hevcstigde zijn repIlIatie.
'Praat je Ilog wel eens met haar?', vroe~
ik.
Pder stond op. 'Ach ja, hetzelfde !ic'dje.
Huilt'n he. Ik IJl'gin tegen de nijdag op
te zien.'
'lloe lang-moet je nou nng precies?'
'Ik weet hot niet. ~[arleen weet het pre~
cies:
Hij 7.llchtte en liep naar zijn kast. Hij
gooide zijn peuk op de grond en trapte
hem uit.
'Ik ga naar hed. Ik Iwb slaap. Half drie
was' het \'alluacht.'
'Ja,' zei ik. \Vat moest je anders zeggen.
Avond na avond hadden wc er over
gepraat. Op de slaapL"lal aan het tafel-
tje.
Hij kleedde zieh uit en schoof oo{ler de
dekel1.~.
'~Iaf ze.'
'~Iaf ze:
!Iet werd 'V('l'r stil. Ik kreeg kippen!.
Om de lamp cirkelde ' ••'at rook. Ik dacht
aan ~larl{'t'll. Ze spaart voor haar uitzet.
Ik ke{,k naar Peter. Hij dacht aan Mar-
leen. Lange, lichtrode haren, groeoe ogen
onder mooie, zwarte wimpers. Ik weet
veel van haar. Meer dan ze denkt. Peler
praat veel over haar. Anders dan 7.e
denkt.
Vrijdag: gaan we weer naar huis.
Allomaal.
Popelend staan wc in de starthlokken.
AllelIlaaI?
De commandant wenst ons een prettig
weekend. 'En een beetje rustig aan,
vrouwen zijn geen militairen!' voegt hij
eraan toe. We lachen. Allema.al Dan
mogl'n we gaan. \Ve zijn blij.
\Vant thuis zijn is toch immers fijn?

ROR VAN VUURE

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coornherthuis worden re-
gelmatig bezinningsbijeenkomsten
gehouden voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over
allerlei levensvragen. Daarnaast
zijn er boeiende prograrruna''S
over hedendaagse I...-unst.
Iedere militair kan hiervoor uit-
zonderingsverlof krijgen.
\Vie iets voelt voor deelname
aan zo'n bijeenkomst vuIle het
onderstaande formulier in en
sture het op naar het Coornhcrt-
huis.
(Voor de :\Iarine geldt een aparte
regeling.)

Ondergetekefl(le

(naam, voorletters, rang)

Registratienummer

Onderdeel

Gelegerd te

(lancLnacht !Iuchtmacht)

. (volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een
vorntings- en Bezinningsbiicen.
komst van het Ilumanisth;ch Ver-
bond in het Coomherthnb te
Driebergen in de maand

(maand van deelname).

Hantltekelling:



Notities rond een
H.H.'tje

'Vie naast zijn dagelijkse krant ook
]H).C:een weekillad en ('('11 literair tîjd-
,~chrift leest, kan het nauwelijks nog ont.
kennen: Jlet wt'rk yaTl Heere IJcerc-
stlla moet wel ccn 'IIlW;t' ;rijn, Van zijn
Geef die mok eens door, Jet! (d('rtic
druk) zijn nog: slechts 150 exemp]a~
ren over. Te weinig om aan te Me-
dell, te ycd om U nict ('veil in de
g<'ll'genlH'id te stellcn alsnog dit gewl'l-
digc hoek in handen te lTijgen,

11et Ten eilllie in IJrdJli" (('cn bock
lIit de spy spf'Cial.reeks dip IIecrc Ilwt
zijn hrol'r Faher starttc cn hij !';{'{lcrtde
dood vall zijn broer all('('11,'oortzet) is
het al nid n.eJ heter ,gl'steld. EI'lImaa]
('t'n t~xl'lllplaar ,!!;.,kocht,wordt de T.V,
vcrgeten, \'cnzaamlU'id, frustraties cn de
IlH'Cstefobieén', spelell t'n:'IlIllÎIl nog een
rol in 's lC'/.ers leycl1, 'Vat nid te "cr-
wonderpIl is Wannl'l'r men weel dat sPY
speeiaal is: "seks, iSllSPCIlSC,sodomie,
sllort & ...•1X'1, strenge straffen en zÏ,l!;cu-
ll('rkapellcn', ~Ict recht eindigt de ;\(l\'er-
tentie-tekst voor dit hoek clan ook met:
'Iwt ahsolute t'inc1c zero zero punt
pl1lll.'
De OJllllious \\'erk nlll lIeere lIeere-
SI/UI hevat 'drie hoeL:<-'1lin ('l'l\ voor
IlO,!..!;lIid dl' prijs van twee'. lh'hakt,
alsjt'hli('ft tll('t uitropplekell, behoeft dil

no~ Ilit'ts te zeggen, Voorzil'hti~h('id is
daarbij cchll'l' wel ~choden. In de Olllni-
hus zijn n!. OP,!..!;CIlOI1H'1l:

(... ) de zo langzamerhmuI u:crcldbe-
roeIluie rOl1UIrIEcn dagie flaar het strand
(t'erfilmd lUider de slipervisie van Ro-
IIIWI 1'0!lmsk;), het diepschokkclUle re-
laas IJE VIS uitgekreten als 'het beste
rul! ill de::e ('{'ruc gcsChrl'cr!11 is' en
HEV1XIJ FAN ZAKEN, 7 verhalen,
En Imt voor verhalen! Ze zrdlefl ie
ademlvvs .\'tcmllU'lI! (... )'.

Hcnde U ondanks dil alles nooit naar
de ix)ckhantlcI om zich een JUI.'tje aan
te schaffell, flip hiJ) roor de antikrist,
het meest recente hoek van genoemde
an!t'nr zou Uw kans kUIIIll'1lzijn. Te-
mcer omdat dit boek, eerder gL'tleeltelijk
\'E'rsclH'ncJl iJl Valldaag; 1.1. intlertijd
door de lezer bekroond wcrd met de
puhliekprijs voor 'zwarte humor, seiencc
fktion, magie. grand p;lli,gnol CH sick
joke .. , de zwarte roos! Niet hekroonde
alItems waren o,a.: 11, Hacs, J. \V. IloJs-
bergelI l'l\ J, Cremer,.,
Vooml deze laatste lijh mijn opmerking
- lIiJ>hip hip f:()()r de (Hltikrist zou uw
kans kllllllC'Tlzijn - nauwelijks Ie J'l'cht-
,"aardigei], Vandaar mijn twee reakties.
nlOrafgegaan door eell paar opmerkin-
gell OH'r ontstaan (:'11gt'gl'Vl'IlS vall het

hoek, \••..aarbij lIeert.' Ilceresma vnJ. aan
het woord is. Iets dat niet zo zeker kan
en Illap; worden ,gesteld van Je eerder
gebruikte citaten, maar zich al kommll-
nÏC'erend vrij p;emakkelijk zal laten oplos-
sell door Ic schrijyen of te bellen naar:
IIt..'ere IIccrc~'ma, Steenvoordelaan 145,
Hijswijk Z-Il. Telcfooll: 070.998018
(gellolecrd 09-02-'70, D.Z.).

Terecht, aldus llcercsma, is enig Ican-
trortu:en gebodell rL'afwcer de lezer in
ecu boek een voor- of 1Ultl..'Oortl,ecn
pro- of epiloog afllltreft. 'Vie maar een
beetje schrijver is schriift immers in lIet
boek-zelf tcel u:at hi; te zeggen heeft.
\\'lIIl11eer hi; het nodig vindt brlitelI die
tebt om nog mcdedelingcli te doen, dan
heeft Mi of geen vertrol/wen i'l zijn
ei:.!en schriftuur of niet in de lezer - tcat
ook erg i.••.,\laar een enkele keer moet te
vergeven zijn. Al ••er maar {!.een ,gewoon-
te van gemaakt tL'onIt. 11ier dan ook !cat
notities Ol:er het boek dat volgt. L\mdei.
dille. tot hel sc11rijven erOfm tL.as een
serie pOnlografische foto's 0Tl prelltbrief-
kaartformaal. Als saillanl detail mag
hieraan toegevoegd tcorden dat dcze fo-
to's doordat zi; situaties lJlet kinderen
verheelden zelfs irl Denemarh'11 Vrijge-
T1uwkt tot een cerboden genre beho-
ren( .. .)' (.. .)' /let kon dan ook niet
(lIulers of ik IcaS in de kortsi mogelijke
tijd bezig de zaak te lokaliserefl (. , ,r
(.. .)' lIel was niet de tijd, maar het
licht dat het hem deed. /let viel van gro.
te hoogte neer, tL'as wit, t'erlJruikt, Mof-
fig en heer. Licht waan.:<m ie hoopt er
niet in te hoer;cu slert;-en. lIet u:as het
licht zoals het in Spallie de huizen bin.
Ill'uvalt (of in Zuuk\merika, waar ik
lL'clisu:aar nog niet geweest ben, maar
waanan ik tceet dat de Spaniaarden er
eelt olluitu:isbaar stempel 01' ac11tergel(J~
fen hc1JlJen):

I-liema vertelt IIt,t,rt'SllIa in zijn '"001'-

\••..clOrd in welke vertrekken het gebeuren
zieh afspl'.,lt om vervolgens de kret't te
slaken:
'E'I iueens lciM ik 'wt! De kinderen,

tuxe meisies en een iongeu, moesten ter
dood zij" ge1Jracht fU/dat over hlln on-
schuld de hetc adem dcr ouden - een
kol Vlm een teiif van r011l1difcnveertig
ell ecn besllorde, bijzonder onaalltrekkl!-
liik geproportionecrde heer - was ge-
gaan, die i" hun zielen eel1 eewCÎgdu-
rend, in ieder getifll levenslang merk-
teken had geiJram1.

Een onverantwoordelijk gebeuren, dat
zdfs IIt't'resma de slaap b<:'nt'enlt. lIet
betekent bowndien bijna ht't einde van
zijn voorwoord. Bijna, omdat hij zich
Tlog net een joods man herinnert die
anderhalve eeuw geleden op volstrekt
oorspronkelijke wijze de komst van de
:--'fessiach prohccrde te versnellen door
de totale ontucht te prediken.
En ik merkte in eerste instantie op:
'Vanneer IIeeresma zijn boek de op-
dracht meegeeft 'Eindelijk wccr eens 'n

(Vervolg op pagina 11)
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Teil them Willie Boy is here

IIet is al vaker gesc1ucw'll en geuit: 'het
recht van de sterkste zegevi<-'rt'.Of die
zege cell Pyrnls-o\'('rwinning is, doet
lIid kr zake, wel het recht dat automa-
tisch wordt toegeschreven aan de stl'rk.
ste (nf dip lill vertegenwoordigd wordt
dtK)f een groq)cring of door de (,l'llling
in ('('11 samenleving). In AlIlt'rika (om
maar een land te noemen, W<lllt eigenlijk
Îs het op elk land van toepassing) gddt
het ft'cht V,lIl de sterkste als c('n Jen'lIS-

\){'!Jo{'fte, met dien v<-'rstamle dat hd
vollt'dige geïntegreerd is in de hondin.g
van dke AUJf"rikaall. Gdllkki.c: komen
ho(~ langer hoe lIJper menS('1l in upstand
tegt'll dit denkpatroon en zij proherelI
(llid altijd met evell gOl"C:h. resultakn)
dit hegrip om Ic buigen naar een 11H'1l-
selijker standpunt. \\'ant dat het hq.!;rip
'het ((,{'ht vall de sterkste' oIlller<irnkking
zowel lichamelijk als gf't'"st!'lijk inhoudt.
hodt g<-'pnhetoog.
In de film Cl! wei yoornalllt'lijk de \Vt's.
km. komt dit begrip 'ht't recht \"alJ de
sterkste' wd het duidelijkst naar voren.
Het is ('en symholisch ge.gen~lI dat .!!;<-'-
lIlakh'lijk valt ll' verwer:":ell in welk n'r-
haal dan onk ('U hij iedere('ll overkomt
elJ als zo<1anig wordt ('rvan'tl.
Afschuw In fIlmstad
.\hraham Polnnsky (Xew York. 1.') de-
cellliwr WIO) Ilt'eft Illt't eeu vt'rbluff<-'nd
gemak iJl zijn tWt'etle film (zijn persk

; j ,?i~~:~~~
. ""':-~-~--~.
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Force of ('\"jJ ft'gis_seerde hij al iJl 1H48!)
hl,t begrip 'ft'eht van dl' :-.tt'rkste' gerea-
lisc<-'r<.lin Tdl them \Villie Boy is here,
uitgehradlt door Unin'rsa1. \Vant 1'0-
lonsky heeft vol<1lwJl(le met dit hl'1.-:rip
kennis gemaakt in zijn prin',I(,vt'tl om
zijn al'sehllw uit te drukken in klare
filmtaa1. \V:lIlt in !H.')!, toen hij in
Frankrijk n'rhlt"d om daar zijn volgende
film :\lario lInd der Zallilt'rer (naar ('<-'n
!love]]!' van Thomas :\Ialln) \'oor te he.
wit1ell, kreeg hij lid H'rt:cwk van het

FILM
COlIlitt', voor onamerikaanst' activiteitelI
ogenblikkelijk naar AIllt'rika terug te
keren om zkh te \"('rallhnlorden voor
zijn linkse (llns cOlllmunistische, \"Olgt'Il.'i
s('nator :\lcCarthy) symr><ühil'i'n ('11ovt"r.
tuiging. I'olonsky \'<-'rscheen wd voor dit"
("{lI11lllissif', maar weigNde cale1!,0risch
hun aantijgingt'n te lw:wtwoorden, haaI-
de zich op deze malli('r het ongt'Il()('g<-'n
\':1Il d(~ commÎssie op tie hals <-'11\\"t'nl op
tIe zwart!' lijst .J!:t'lllaatst. 1)1' tiaarllle('
saillellhall,!!;en{lt, Il:lspoortcOlltn)le maakte
het 1H'1llv('nler onmogelijk zijn wprk iJl
Europa af te maken. In til' jaren die tOCII
volgtit'll kwam de naam l'olonsky !liet

lIleer \"oor, wel doken er telkens hriljantc
scenario's op die van zijn halld hleken,
Hlaar ollder pseudoniem uitgehracht. Pas
in lon(j dmfde lJH'n het in Ilol1nvood
wt'er aan 01ll Polonskv Wt't'r volnit te
IIOI'Jlwn: hd sc{'nario ~'oor de Don Sie-
ge1-fiLn :\Iadigan is van zijn hand,
Polollsky was intussen gecontradt't'rd
door U Iliversal t'll daar leerd(, hij produ-
cent Philip \\'axman kennell die hem
vroeg het S('('llarjo te sehrij\'<-'11naar het
hoek \Villie Bov a de~{'rt malllulilt.
Polonskv raakte ';0 onder de indruk van
dit geg~'n'lI dat hij verzocht om naast
hd sct'llario ook d<-~film te mogen regis.
st'reu. Dat werd toegpstaan, want iumid-
d(,ls was zijn <-'erste1ing Force of evil
hertllltt1ekt t'u gewaanl('{'nl.
l'olonsky kreeg voor \ViIIil' Boy een
budgd \':ll1 zo'n 4)~miljoen dollar t'n aUe
vrijheid \"an handden. lId t'IlÎP;c punt
was al1('en dat ('('n speler van naam. eell
skr, !lu)('st llH't'{loen: ('U dat hij voor de
vrouwelijke hoofdrol1('H moest kiezl'n uit
een lijst Hamen. \"oor!.!;esd1Ott'ltl door
Unin'rsa1.
Tt'll tlwlll 'Villie Boy is llt'rC' - zie de
aallhef - is ('('n film over hd recht van
tie skrkst<-,. De e<-'nliu,!!;,die zich v('rzet
('n die dit recht nid erkent, ja zelfs
minacht. hijgt on!l('rwepelijk zijn lrek-
kt'n thuis. met andere woorden zo'n man
(\Villie Boy) past niet in d(, salllenlf'vin,!!;



\ViIlie Boy de blanke landeig<''''J41luheeft
doodgeschoten. Hij vertrekt - alleen -
om \Villie Boy op te sporen. De jacht op
\Villie is nu serieus geworden; de laatste
doet ('en vertwijfelde poging om paar-
den te stelen. Alles zit hem echter tegen,
zelfs Lola twijfelt aan hem. De volgende
dag vindt Coop het lijk van Lala, ge-
kleed in een witte bruidsjapon. Nu Lala
dood is, verzoekt Liz aan Coop om het
zoeken te staken. Maar Coop zet door,
om zichzelf te bewijzen dat hij iet••meer
kan dan dronken mannen opbrengen en
ook om Liz te laten zien dat hij van haar
orders niet gediend is. Ten slotte vindt
hij \Villie, verscholen tussen de rotsen.
Door een verdachte beweging met zijn
p;eweer dwingt de onder schot gehouden
\ViUie Coop om de trekker over te ha-
len. Het geweer blijI..1: niet geladen. Hulp-
Sheriff Coop geeft dan aan Indianen uit
het reservaat toestemming om \Villie
ritueel te verbranden.
Polonsky heeft naderhand verklaard dat
aan deze film geen symbolische waarde
moet worden toegekend. Doch de laat••te
scene, het verbranden van \ViIlie Boy en
de metershoge vlammen verbeelden toch
wel degelijk de vemietigin;g van alle
waarden en sollveniers die de blanke
beschaving ('het recht van de sterkste')
zo verwrongen hebben gemaakt.

PETElI ~lOlIéE

Hulp-sheriff Goop (Robert Reclford) en
de vrouwelijke arts Liz (Susan Clark).
Links: \Villie Boy en Lala (Iiobert Bla-
ke-Katlwrine Ross) verschuilen zich
voor hun achtervolgers.
Rechts: 'Villie Boy (Robert Blake) j,J

het plaatselijke café: 'Ook de Indiaan
kan superieur zijn',

en moet geliquideerd worden.
\Villie Boy is een rehelse IndÎaa:1 die
tijdens het jaarlijkse feest in het reser-
vaat van de ,Morongo Indianen zijn
vroegere geliefde Lala (Katharine Ross)
komt opzoeken. Hij maakt ecn afspraak
met haar in de tuin van een hlanh--(l),
maar voordat het zover is bijgt hij ruzie
in het plaatselijke café. De huhHheriff
Coop (Robert Redford) wordt gehaald.
maar het wordt hem al gauw ~uidelijk
dat \Villie Boy niet iemand is die zich zo
maar laat vangen. De laatste is dan al op
weg:naar zijn n.1.chtelijkrendez-vous met
Lola. Tijdens hun liefdesspel worden zij
verrast door de vader van Lola. een
schimmige schermutseling volgt, de va-
der wordt gedood door een kogel uit zijn
eigen geweer. \ViIlie Boy vlucht daarop
met Lola de woestijn in. Hulp-sheriff
Coop daartoe aangemoedigd door een
blanke landeigena.'u zet met een stelletje
Indianen uit het reservaat de achtervol-
ging in.
Coop staakt na 24 uur de achtervol,ging,
omdat hij aanwezig moet zijn bij de aan-
komst van president Taft in Riverside.
~faar daar bereikt hem het bericht dat
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De doorbraak van SPORT

,
Ard Schenk
'Voor het eerst heb ik ~ehuild. Voor het
eerst heb ik me tijdens de ceremonie
niet kunnen inhouden. 11isschien vind je
het kinderachtig, misschien ook niet. Dit
is werkelijk een belevenis. Nu pas bcsd
ik wat er door Kec...•hecngin~, toen hij
voor de eerste keer wereldkampioen
werd. Dit b werkelijk met ~een pen te
beschrijven; dit is met geen woorden na
te vertellen. Ik heb er van gedroomd om
mer in Oslo, waar ik in 1965 voor het
eerst in mijn carrière als derde op de
,vr.: dndigde, wucldkampioen te wor-
den. ;\Iaar dromen zijn hedrog, zeggen
ze. Daarom geloofde ik er niet in. Altijd
heeft BisJet 0.) mij ('en gcweldi,ge indruk
gemaakt. Hier wereldkampioen worden,
te midden '.T~m die duizenden .Nederlan-
ders en onder ogen van al die J\oren,
die het me CVCII graag gunnen als een
van hun eigen rijders, ja dat is werkelijk
iets ongekends. Deze titel, waar ik al vijf
jaar hL'imelijk op heb gewacht, brL'ngt
een droom in v('rvulling. Toen het \Vil-
heImus klonk en al die mensen llle('zon-
gt.'n stond ik i.e bibberen. Voor mij - en
wat ik ooit nog mag bereiken - i<;dit
het ogenblik in mijn carrière geweest.
En ,geloof me daar is gl.'CJlwoord valse
romantiek hij.
Ja wat moct ik je nog allemaal vertel-
len. Nu, na al die huldigingen, na al dat
gepraat voor radio en tv en tegen pers.
mensen uit verschillende landen, weet ik
het niet zo goed meer. Ik ben leeg,
heit.-maal leeg. :\len vergeet zo vaak, dat
je in deze individuele sport aan grote
spanningen iJlldelhevig bent. \Verkelijk,
ik heb me iarE'n moeten kneden om
mentaal sterk~r te worden.
Nt.'t-'mnou '.ens die tien kilometer van
vandaag. Een paar jaar geleden was ik -
hij het horen var. de loting - al stuk
geweest. Dan }Iad ik van zenuwen geen
meter kunncn schaatsen. Nu lukte het
me wel. :\lisschien omdat ik ouder ben,
wie weet hen ik wel veranderd. En dat
laal<;te kan ik toch niet helemaal ontken.
nell.
Ik ben rustiger geworden. Ik neem meer
afstaml. :\loor ontsparmcn ben ik. Ik heb
dat bezetene niet meer. Ik geloof dat die
instelling de beste is voor een individue-
le sportman. Je moet soms afstand ne-
men. Dat heb ik in dit jaar gedaan. Ik
ben mijn eigen gang gegaan. In overleg
met Leen Pfrommer en conditietrainer
Holleboom h.~b ik een meer specifieke
training gevol~d. Zoals de Noor Tenlllan
dat heeft gedaan met zijn pupil For-
naess. Voor mij is dit een succesvolle
formule geweest. Nee voor Fornaess
blijkbaar niet. \Vat zou er toch met hem
aan de hand zijn geweest. Ik heb ge.
hoord dat hij last van zijn keel had.
Ildemaal geloven doe ik dat niet. For-
nacss en Clacson zijn me wel tegenge-
vallen. Vooral Claeson - vorig jaar leek
hij toch zo g<,-'wcldig- viel erg temg.
Hij vocht niet. Ik vond hem zo slap.
~Iisschien hebben die twee een temgslag
gehegen na dat geschrijf in de kranten.

/Je Nederla,uhe schaatséflui/lC
regeerde op alle bQ/lcrl. Vanaf
novemlJer tot en met februari
stonden de Or(lIlieriic1ers aan de
top. E'l Ard Schenk, de l.t11lf.!.C

WOft can noe{!,ere sch(latsco(lch
Kwas, zeHe in het l,;oorbiie sei-
zoen de kroolt op, IIXlarop hij
reeds jaren heeft moeten wach-
ten .• \fet zijlt EUTOllese. en u:e.
rddtitel sc1uwrt1e hij zich ofuler
de allergrootsten. lil O~1o teken.
de 'Vim Jesse zijn verfwal up.
lIet verhaal t:a1l een dolgelukki-
ge ,cilUlllar.

Je kon hier geen blad lezen of ze had-
den het over Forna~"S en Clae:son. Dat
wcrI..i toch op je in. Ik zelf ben ook al-
tijd nieuwsgierig: """atze over me schrij.
ven. En hoewel het niet altijd deskundig
i<;,ga je er toch over lopen prakkizeren.
\Vaarschijnlijk zijn die twee tbar niet te.
gen hestand geweest. Of - en 13..'\tik het
dichter bij huis zoeken - of zou hun
voorhereiding niet goed zijn g{'we•.•~t?
Nu ik het daarover heh wil ik toch wel
even iel•• kwijt. Ik vind dat we in Leen
Pfrommer en ~Iegehele staf ('en prachtig
stel hij elkaar hebben. De stemming die
er hij ons heerst is ongekend. Ik kan me
nit,t herinneren dat ik zo'n plezierig ont.
sp<umen jaar in de kernploeg heb mee-
gemaakt. Ik t1;lCht toch wd. dat dit
voornamdijk aan Pfromnwr te danken is.
Hij benadert ons goed, geeft ons veel
vrijllt'dell, maur weet precies wat er om-

gaat. Hij behandelt je als een volwas-
sene. lIij heeft niet dat belerende; dat
bellloederende. Ce\"'oon doen. Dat is
zijn parool. Dat Illag toch wel eens ge-
n'gd worden, vind je niet.
Op de ba.an roepen ze'Pfrommer,Pfrom-
mer' en in de kranten lezen miljoenen
m('nSCJldie aan de huis hebben ge'/.eten
wat Pfrommer o\'('r ons denkt; maar
lliemand leest ooit iets over wat wij van
Pfrommer vinden. Bij dezen •.lan. Ik ont-
kom er niet aan.
Toch nog maar ieb OH'r de wedstrijden.
Die 5()() meter is voor mij wel ecn
prachtige start geweest van dit kam-
pioenschap. Xre, bang was ik niet voor
Erhard K(.lIt,r. Zal ik het dan maar
chronologisch afwerken?

De vijf kilometer. :\let die loting had
ik het Wl'l'r niet gek getroffen. lIpt wt'l'r
was nog redelijk en als houvast llad ik
de tijden van Jan. Thomassen ell For-
naess. Dat rijdt toch wel p!t'zierig hoor.
Leen had 111(' geadviseerd op een sche-
ma \'aJl i ..32 te Vl'rtrekken. Dat lag dus
iets onder de ,'!;t'maaktetijd \"an Thomas.
sell.
lid voordeel echter was, dat ah je goed
gaat, de vingt'rs van de eoach altijd naar
beneden steken. Dat get..ft je zogezegd
moraal. \Vd die taktit'k lukte prachtig.
\let die i.30 en nog iets was ik iJl de
wolken. 's Avonds in het hotel \'I<lSik erg
rustig, Tijdens het diner werden L,rrapjes
gemaakt. De i\'oren die ('en tafel naast
ons zaten maakten tocn al ('{'n verslagen
indruk. Ze zakr er nipt kwiek bij.
Toch was die houding niet opre('ht. Dat
vodde ik. Daarom was ik zo ~('spanllen
bij de start van de 1500 nwter. \Veer in
het eerste paar dacht ik. Zie je, ging het
door mijn hoofd, nu gaat het mis. :\'011
kllllTl('ndie anderen zich lekker aan mijn
tijd optrekken. En :\Iagne? Een klein
beetje bang was ik wel. Zijn tijden op de
1500 meter liegen er niet om. ~Iaar het
ijs gleed moorddadig. Olie-ijs.

Hard en blijkbaar speciaal voor mij ge-
maakt. Ik \.oelde dat de laatste huiten.
hocht me genoe~ speling gaf om :\Iagne
achter me te houden. Dan krijg je een
hevrijdend gevoel over je - ja nog tij-
dens de race - dat hij op de tien kilo-
meter no,g harder moet beulen om je in
te halen.
De tien kilometer. Er~ moeilijk. Tegen
het einde vooral. Toch was ik na afloop
niet zo ongcrust als in Innsbruck. De
verschillen waren nu groter. :\Iaar ncc,
ik kon het niet aanzien. Ik moest alleen
zijn. Alleen in de klc<xlkamer.
Ik hen nu echt aan het eind van mijn
latijn. Ik weet het niet lll<'t'r. Vanavond
maar eens fijn op stap. L(.kker ontspan-
nen. En dan Amerika waar de sprint.
kampioenschappen worden gdlOuden.
Kun je je voorstdll'n dat ik daar met
mijn gedachten no~ niet hen? En mijn
studie? Die gaat nu voor. Hoe? Geen
idee! Daar l.:umt vanzelf een oplossing
voor. hoop ik.'
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(Verwig van pagill(l 7)

boek dat aan niemaml is opgedragen!',
zou het nog leuker gewl-'t'st zijn wanneer
hij zijn voorwoord 'Invuloc!cningcn
(~Iovics, moviesY had ondertiteld met:
Een poging mezelf ook iets duidelijker te
maken. Om daarna, na lezing van zijn
bock, voorlopig te konkluderen: 1/ip hip
hip voor de lmtikrist is de inzet tot een
kort verhaal, een novelle, een roman, een
hoorspel, een toneelstuk en <-'CnHhn-sce-
nario. Of wel, het laatste boek van de
schrijcer I1eere Hecresma is l-'Cnmisser
in kapitalen,
\Vaanneewcinig of niets gezegd was, zo-
<L1.tik opnieuw begon te IC7.cn en tot de
'Slotsom kwam: 11ip hip hip ooor de anti-
krist is groots in zijn verveling, sarkasme,
lroostdooshcid, wreedheid, ironie, zijn
liefde. \Vat en hoe de figuren doen of
handelen, wie waarom en wanneer zij
zijn, staat en valt met de 'hock' van
waaruit de lezer waarneemt. Licht (val)
- duistemis, gewcldig - niets. Dit alles
met recht ingeleid met een citaat uit C.
\V. Hietdijks:
Een filosofie voor het cybernetisch-bio.
technische tijdperk, 91 stellingen, Het
citaat luidt: 'Onze schri;L'Crs hebben
"iets meer te zeg~en. Ze zetten stukjes
in het Hollands Mallfldbhul eu ze ver-
schijneli ilt Dubbele Reuzen Pockets,
waarVlln de letters steeils ~roter en de
blaÛzijtlen steeds teUter worden. Die
wortlen besproken in de NliC en staan
;'l de boekeJlkast Vlm mensen die winter-
sporten en irt de Bijenkorf kopen, Ze
schrijven niet over iets. Ze sc1lrijven
goed. Ze zijn in. Laten we niet meer
ot:er hen }opreken:
Hip hip hip voor de antikrist is een
dun boekje, een aantal pagina's bevat
weinig tekst. En Heerc Heeresma?
lIet antwoord volgt, maar eerst nog en-
kele woorden van de schrijver zelf over
zijn hoek uitgesproken voor de radio:

'Uip hip hip voor de antikrist is
allesbehalve een geijkt boek en de in het
boek verschafte informatie dient niet als
zodanig. maar moet gezien u.:orden als
evellzovele kapstokken tvaaraan de be-
schrijving t:an een irt wezen dekadent en
percers milieu is opgehangen. Geen
verhaal maar. los van euige traditie, de
neerslag carl een sfeer. Zoals i,t de Pop-
muziek bijvoorbeeld Let Zeppelins
doen',
\Vannccr ik na dit alles nog bedenk
dat in een begeleidend schrijven van
zijn uitJ?:eververmeld wordt dat Heere
IIeen.'sma verwoordt wat de establish-
lIlent afwijst en vl-'Clfan-mail krijgt, dan
kan het antwoord op de hiervoor gestel-
oe vraag slechts zijn: llecre lIecrcsma is
niet zomaar ecn ge\'.'one schrijver, maar
een fenomeen. Een verschijnsel dat een
'must' kan zijn.
He/Ullve Geef die mok eens door, Jet!
dilt in salllenwerkÎltg met cle uitgeverij
Van Gennep werd uitgegeven, versche-
nen alle geuoel1ule boeken wn Ueere
Ileeresma bi; de uitgeverij Contact, te
Amsterdam. DlCK. ZAAL
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Jan van Munsteren zijn onmenselijke
wereld
In het Sttxlt.lijk museum van Amster.
dam is de afgelopen maanden het werk
van de Hotterdamsc i...,m"'1cnaarJan vall
~..tllnstcr geëxpoS(.'Cn1. ;'\U gaat het naaf
Du.sseldorp en Dordrecht: drie zalen vol
pla~tiekcn. die tez•...lInen ecn mensenfa-
briek vonnell. Ofwel: 'Ik zie een on-
menselijke wereld: zegt Jan van ~Iun-
ster, 'maar wel met optimisme.'

Een IInieke h'ntoollstelling. die mell als
'volgt kan oudervenleIen in:
• de eerste kamer - de zaadkamer,

waarin ecn zaadbank cn twee zaadbakken
staan opgesteld.
• de tweede - dl' werkk:.ullcr, t.-'C1l
zaadverwekkcno magazijn met ".a.•ldhoI-
Jen, zaadhakkt"tl en een bcvruchtcr.
• en de derde - machinekamer met
jlcvTllchtingsmaehillt's {'n insemenatieta-
fcls, aan de wand hangt een tastapparaat:
als je je hand cr in steekt voel je ('('n
gladde kogel. Die symboliseert het ont-
tasthare, het afgesloten zijn voor iedere
bacterie of ziekelijke werking van buiten
af.
Jan van ~lunster:'Zo stel ik me voor, dat

onze wen'kl er over t-,,{,ll jaar of dertig
uit zal zien. De kunstmatige insemenatie
is tot het uiterste in- 1.'11 doorgevoerd,
zoals het werd hesehrew'lI in Brave New
\Vodd van Aldolls lIuxlev. Van hcm ht'n
ik uitgegaan en volgens ;nij zullen we er
niet meer aan ontkomen. Je kan dan zo-
veel straatmakers hroUWl'lI, zoveel mili-
tairen, zoveel staatshoofden.

Ik vind dat ('t'n prdtig toekomstlH'dd,
het spreekt IJH'(,Ilorm aan, hoewel ik t'r
rekening lllee houd dat er dan ook
dingen mis kunnen gaan. Daarom heb ik
op mijn expositie ook zogenaamde mis-
stellingt'n ncergtv/.l't. ('CII bloedbank cn
l'en bloedpaal (ohjedt'n. die druppels
hloed produet'f('n en lak'n ein:lllef('n),
Ja, die staan er echt voor als-hd-('cns-
misgaat.

\Vant het is allemaal wel heel optimi-
stisch gedacht, heel sociaal, dat je nooit
Ilil het oog lIlag verliezen, dat er iets
nid gocd kan gaan. Door het haperen
van een machine kunnen in {'('n klap een
stllk of vierduizend emhryo's naar de
verdommenis gaan of een andere be-
stelllming krijgt'n dan was hedoeld. Dat
gaat net zoals hij Verkade '••'aar duizen-

den koekjes verbranden, als de oven
('veil te heet staat. Zo realistisch is het
gedaoht. 't Is nog plIur science fiction,
maar als je ziet wat de mensen tegen-
woonlig met zichzelf klaarstomen, geloof
ik dat dit over dertig jaar werkelijkheid
wordt:

Jan van ~tunster werd geboren in
Corinchem, Zijn vader was er dominee.
Xa de bakkersschool ontdekte hij de
beeldhouwkunst. Hij zat op de acadt'mie
in Hotterdalll en voltooide zijn opleiding
aan de Amsterdamse Kunstnijverheids-
schooi ua lessen van onder meer Gunte-
naar en \Vong.

Hij verhuisde enkele jaren geleden
na....lr Hotterdam, toen het leefklimaat
hem in Corinchem - mede door toedoen
van t'ni~e forse menin~erschi1len met
ridder van Happard - ging benauwen.

Ilij exposeerde in vrijwel alle delen
van ons land 1'11 veel in het buitenland,
haalde vier jaar geleden de Jcugdbienna-
Ie V<lnParijs en vindt zijn plastieken o.a.
terug in de stftlelijke lllUSt'avan Amster-
dam en Schit'(!am ('n het .\Iusellm Boy-
mans in HoUerdam, II ij kwam in aan-

Jau Vlln Munster
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KUNST

merking voor de Sehwarzprijs voor de
bCl'l(IIIllIIWkllllst ell kreeg diverse monu-
mentale opdrachten voor scholen en kt'r-
ken.

flij \••..;lS ('('11 van de ('t'rste Xcdcrland-
se kunstenaars in :\ederlaml, die de
nieuwe materialen als polyesters, plcxi-
glas ('U polysterecn gÎngcll benuttcn voor
hun plastieken. Van ~I\llls!l'r schept Cf

{'eTleigen wereld mee, die de taal tracht
te n'rtolkclI. van het organisch leven.
'~Iijll werk is 1.'C1lstuk literatuur. 'Vat

Hu\:ley hij voorbeeld beschrijft breng ik
hceldend o\'er. Ik conformeer me in het
gl,hcl'] Ilipt meer aan d(~wdten van de
traditiOlldc heeldhouwkunst. Mijn werk
staat helcmaal alleen, ik pas in geen
l'llkt'lt, stroming. J)p inhoud van wat ik
maak is lw!angrijkcr geworden dan
de vorm.
Dat kan je al zien in mijn eerste

hl'\Tll('hlin.~slJlachillt,s: grote polyester
sehotds waarop onder et~n perspex kap
enkele roze polyester eieren draaien.
(l\'erigells kllipoog ik hier nog wel naar
alles wat schoon cu ~()ed is. Illaar die
emotionele betrokk<:'llht'id vcrdwijnt vol-

ledig. nu ik vloeistof in mijn werk lx'n
gaan betrekken. Een logische konsekwen-
tie is dat trouwens. Ik heb IIlI tien jaar
lang besloten z..'l.aclprojeeten gemaakt.
Het is logisch dat het een keer IJaar
buiten mOt'st komen.'
Simls hij bel.!;oll te hakken h Van

~lllnster gcubsc"deerd geweest door dc
natuur. De groei \'an planteu eu nwnse-
Iijke organen heeft altijd et'll grote rol in
zijn werk gespedd. Jll het begin ver-
werkte hij die in hout, sk'Cli en brons.
Ilij lIlaakte symbolische \Tllchtbaarheids-
beelden. Nu ven'aanligt hij dit: creaties
van kUllststoffen ell brengt er door de
bijzondere eig<:'llschappcn van het ma-
teriaal meer spanning en b(~wt'ging in.
lid drassige ell watt'rrijkc \'0.11 ons

land heeft hem bijzonder geïnspireerd.
Op verschillende plaatsen in X ederland
hebhcn polyesters van helll op het water
rondgedobberd. Verankert! aan de bo-
dein, maar toch zo beweeglijk. dat ze op
t,lk hricsje r{'a,l:;;{,l'nlcn.
'De beeldende kUIlstcnaars,' zegt \'all

:\Illnster, 'hebben nog nooit \,m het \"cle
water in dit land gebruik gcmaal.1. Je
ziet hier zo Yt,el fraaie hillll('ll\'/alt'rtjt's,

grote vijvers ell plaSSt'Il, waar niets op
geheurt. liet is fijn om daar nu juist ('CII

paar drijvende dingen op te maken, Ze
lig,gen niet \'ast. Die ankt'rtjes zorgen er
alleen lliaar voor dat ze niet te dicht
naar de kant toe drijven. Alles pa~i: pre-
cies iJl het natuurlijke patroon.'
En hij vervolgt: 'lIet komt allemaal

voort uit wat ik in het hegin al deed,
Toen ik op de Academie in Hottcrdam
zat maakte ik al parende bedden. Steeds
wl'cr dtl groei, het begin wil ik naar vo-
ren halen, dl' Gent'sis .. .'
~Iaar veel menselijks is cr in zijn

Ilil'llW(' wt'rk hlell nid o\'t'rgelllcven?
Van ~Iunster haalt de schouders

op:'lk toon de verlossende taak van de
\"Touw. 1\atlllll"lijk Iweft mijn mensenfa-
hriek negatieve kanh'll. Er kan l'en V(,I-

kCt'rde straatveger ,ccn verkeerde
militair, l'{'n \'crkc('rd staatshoofd uit de
bllisjl's kOlllen. Zij zllllt'll de machines
mishTilikcll" ~taar dat is mijn SOrt'S !lid,
Ik geef aUeen mpt mijn misstellingen
aan. dat cr iels fOllt kan gaan, En dat
ids kan alles zij!l, Vietnam bij voorheeld
of Biafra."

IlIEN ROBIJNS

Voeding (1969), plexiglBs, polyester, staal
Borcn link.<.:Spcrnlilbox (1969), staal, plexiglas-lIlotorell

13



Drugs: de andere vijand, of herhalingsoefeningen
voor het bewustzijn?
Er wordt ~ero()kt bij IlPl leven,' zei de
Amsterdamse psychiater Dr. ]. A. 1l.
.\Iathijsen in hl,t radioprogramma
'VPHO~"'rijdag' op (i februari en hij
bcdocld~ geen gmvone sigaretten. Een
dag of \Vut later gaf het VAHA-jongeren-
programma 'Dit is het begin .. .' op de
tijd. dat anders de beursberichten wcer-
klinkt'Il, de 'kot"fsl'n' van \vecd, kif, Turk-
se, Libanese cn Congolesc hasjiesj.
Volgens een onderzoek van de psycho-
loog Drs 11. Cohen zijn er in ons land
tussen de 13.000 en de 22.000 mensen,
die experimt'ntercn lIlet venlow'nde en
hcwustzijnsvcrntimende middelen. Dat
is l'cn forse divisie en no,g lang geen
\"01 stadion.
~og steeds neemt de omvang van het
gebruik van drugs tOl' en v(xJTlopig lijkt
er in die trend geen verandering te
komen. Daardoor wordt het voor velen
skeds Illoeilijker om \'ClIte houdelI, dat
Il('t rok('11van een stk:kje het begin iu-
h'idt van een definitic\'l~ olHler/-!:all/-!:.Dat
valt mec'Stal wel nwe. ~larillhana en has-
jiesj zijn tahoe. :-:iet alles wat verboden
is, is ook taboe. I(mder rijden dan vijftig
kilometer door een beboll\,,'de kom is
uok verhoden, maar niet tahu('. Een ta-
boe is meer een vcrbO<.Idat ouredeljk
schijnt. dat voor een helangrijk deel op
hijgPloof gehas('cnt is. :-:aarmate er nu
stce,ds 1Il('('r argumenten aangevoerd
\VoHkn, om dit bijgeloof op losse
sehroc\'ell te zetten, konwIl wc meer in
de knel. Ons 'wrweer wordt stet'(ls idio-
ter. \Ve wijzen resultatcll van \Vetell-
schappelijk onderzoek af, omdat ze wel
verkregeIl zuIlelI zijn door onderzoekers
dit, zelf ook door het demonische spul
zijn 1Jero('rd. \Ve zien - omdat wc we-
ten dat hennep vooral in Ooskrsc lan-
den verbouwd wordt - de im"oer \'all
drugs als een poging: van het internatio-
nale communisme om het avondland te
omlennijtl(>n en uiteindelijk uit te roden.
Als wc wetenschappelijk onderzod, niet
kunnen diskwali.ficen'n, dall zeggen we,
dat het onomstotelijke bewijs toch nog
op zich laat wacllkn.
Lcopold de Bueh schreef daarover:
'Xicmand die het bijvoorbeeld iu zijn
hoofd haalt om de automohiel le be-
schouwen als een intert'ssante vinding,
waarvan de toepassing op zich zal moe-
ten laten wachten tot vastgesteld is dat er
geL'n ongelukken mee kunnen gebeuren.
terwijl we ons intussen maar houden aan
het hekende, d. w. z. transportmiddelen
als de trekschuit.'
(En het nieuwe v(xlrlopi.g verbieden zo-
lang er geen bC'\vijsis geleverd, zoals wel
in het geval van de hennep en nid in
dat van de automobiel)
liet is duidelijk: de \••.etgever die stelt:
'liet is mij nog nid geoor!(xlfd om het
clandestiene middel vrij te geven, omdat
het onomstootbare bewijs, dat drugs niet
gevaarlijk zijn, nog niet gelevenl is' mis_
hruikt de wetenschap op een ontoelaat-
harc manier. De wetenschap - het ligt
in haar aard - levert nooit Ollmnstote-
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'lklel:ellis: .Harillllanll" Eell sigaret;c ro-
keil zo omchllidig ah eell a[<ls pils,
heel tL"at OIlflozeler dali de shwppillen
t:all moeder eli t:tlder,''i dageliibe fles
je"ever. Eli dan IlOreIl Iwe een vriend
cijf ;am kTi;{!.I... , .\raarom mariJlI/lIIW
i" de zestiger ;aren zo tllgemeen u;erd,
eerst rond de universiteit en /lil ook op
de middel/wrc Sc1101clI,,cic zal het zeg-
gen. Maar de gezamelilijke communie
met de {!.ededde 'reefcr' onder de drei-
gillg nw de dolgeu:orden narcotic(/Jloli-
tie heeft CCII broederschap gek(f:l'Ckt,
('('11 taal t:oor eoede cersl(J(lfu/er.••.Geer
jellgdmflziek, rock 'n roU, is Ilog ruzie
mogeli;k met l~(l(Jer en moeder, Over
marillll(Hla zwiigell de kinderelI en zij
kerelt zie" af call de middelbare genera-
tie. \Vie ee"",aal 'aangedraaid' is, kan
'liet meer terug, niel t:(lIw:ege de ccrsla-
dllg, die komt Iliet coor bij callabis
satka, ook likt l'llI11l:ege psychische gc-
II:Cnllillg, die klJ/I zich ook t:oordoen mei
allelwotk's, maar omdat opeell.\' wet en
politie, get:csfigd gezag £'tI har,\'elule
moraal te kiik komen te staall ill huu
collc ahsurditeit. Mari/lllatill is het sacra-
me/lt VlIII de eersic commllllie met de
ier/gdcl/ltllllr: eell eedeeJd geheim dat de
"ie/lII:e gemeenschap afgrelldclt C(lIl de
middelhare omget;ing.'
A. de Swaan. De linkse oppositie: de stijl
op zoek naar eCIIsituatic in De Gids 6.7
van 1968.

lijke bewijzen. OlJder de dekmantel van
zijn \\'ctL'nsehappe1ijke r('serves verhergt
de wdg(:wr zijn bijgeloof. dat hem door
di('zelfde wetenschap drei.gt te worden
ontnomen. Hij is niet all('('n hang, maar
ook nog te kwader troIlW.

Wat ziJn drugs!
Vecl \\'('erstalld('n tegen het drug-ge-
bmik komen voort uit angst. Die angst is
v(Jor (X'U belangrijk dcd terug te voercn
tot onwt"lendhei(l. E('n onweknheid, die
het toelaat dat de lllL'('slgrote waanzin
geloofd wordt ('11 als hestrijdingsar-
glllllt'llt gellanteerd. Onwetenheid over
drugs is nodeloze onwetendheid. Er zijn
in OIlS land voortreffelijke hOL'ken over
drugs te krijgen. Ik wil er ,graag drie
noemen. Voor Bntna schreef ~Iartin
Schouten (journalist) het boek: ',\lari-
ulllHla cn Jws;ies(. Dit lx>ek kmt elf
glllden, IIct beschrijft zeer uitgehr£'id de
\'erschillenc.le soorten dfllgs die er zijn en
hun effecten. V('rder verkit hij waar de
hekemlste mi(ldelptl \'erilouwd worden
en hop dat gaat. Ook geeft hij een over-
zieht van dL' wetgcving op het terrein
van de \'erdovende middelen, de discus-
sies over legalisL'ring en de taboes die
daarmee samenhangell. Voorts laat hij
zien hoc drugs in andere tijden en lan-
den gehruikt \vorden en werden en geeft

hij ervaringen weer 'van trippers en ro.
kers.
De journalist Cor \Vijhenga schreef Soft
Drugs' (uitgave van Gennep), waarin
hij \'erschillende gebruikers en deskun-
digell aan het woord laat. De psycholoog
Cohen toont aan dat bet gehruik van
soft drugs niet onvermijdelijk leidt tot
het gebfllik van hard drugs. De jurist
Van der ~lell1en vimlt in zijn bijdra~e
vccl grond voor dc stelling, dal de justi-
tiële aanpak \'an het drug-prohlc('111ge-
leid heeft tot een verergering ervan.
Volgens de psychiater Kooyman is de
H'rslavinJ~ zoals die zich voordoet bij de
hartstoe!lt(,lijke postzeg:elver.lamelaar van
geen andere orde dan die van de regd.
matige gebfllih'r van soft drugs. Joris
van der Berg noemt het overhpidslwleid
ten aanzien van verdovende mitldelen
voornamplijk ('cn afwezigheid van dat
beleid. lIet hoekje van \\'ijbenga kost
acht gulden negentig.
Dt~ uitgever Bakker/Daamt'n h(.'('ft een
vertaling laten verschijnC'1l van de ver-
maarde Engelse hall(l1dding van de
hand van Peter Laurie:'Vmgs, medical,
]JsycJlOlogicll[ llIul sociologiclli tacts.
(prijs f U,IO), liet boek is uiterst objec-
tief gesehreven en geeft uitgehrL'ide in-
formatie over het gebruik van de
belangrijkst(' soft- en hard dmgs. Opval-
lend L" dat alle gL'tl()("mdeboel...iesdoor
journalistpn zijn geschreven of samenge-
steld. wat als hijkomstig \'oordeel heeft
dat ze stuk voor stuk leesbaar zijn.
\Vat zijn nu drugs? \\'e hek ijken de
omschrijdng van Schoutt'n: Drugs zijn
alle stoffen. die diL'nen om de stemming,
gevoelens, manier \'an denken of waar-
nelllen van de gebnliker te verand('n'n.
Een gOL'dXederlands woord bestaat er
eigenlijk niet voor. Verdovell(le midde-
len vormen maar een bl'perkt onderdeel
van alle drugs, waartoc ook koffie, thee
en alcoholica behoren. Vcel drugs wor-
den in de geneeskundc gebruikt. Als
kalmerend middel, als slaap\verkend
middel. maar ook als stimulerend mid-
del. Het wijdverbreide denkbeeld,
schrijft SchoutelI, dat bij ieder drug-ge-
bruik steL'ds grote doses nodig zijn om
hdzelfde dfect te verkijgen hermt op
('('n misverstand.
De wrslaving, die bij het gebruiken, of
misbruiken van sommige dru,gs kan op-
tfL'(len heeft een lichamelijk of een ,~ees.
telijk aspect. lIet verschijnsel van de
,gewenning treedt bij voorbeeld op hij
het gebnlik van heroïne, morfine on al-
('ohol. Bij deze drugs :odenwe ook, dat
het lichaam na enige tijd niet m("er zon-
der het middel kan functioneren, omdat
het organismc ervan afhankelijk is ge-
\vorden. Als men in een dergelijk sta-
ditlln de toediening zou staken, kunnen
zeer ernstige ziekteverschijnselen op-
treden.
Iemand bij wie :r.ich deze symptomen
voordoc'n noemen wc verslaafd. lIet
geestelijk aspect van de verslaving, de
psychische hunker of geestdijke afhanke-



lijkIlcid treedt op bij Iwt gchrllik van
tabak, koffie, cocaïne, alcohol, heroïne,
lllOrfine. marihuana. hasjiesj. LSD-2.5.
maar ook hij hd regelmatig kijkt'u naar
de teit'visie en naar de iWllcn van Illooie
llll'isjt's. De zgn. high-eHt't.'ten (de \'er-
andt'ring: vall stemming. waarneming en
hcwtlstziju) trf'den op hij alle drugs, he-
halve koffie cu tabak. Blijvcnde schade
bil aangericht wordt'u hij aleol101, tabak
('n coeaïne: door het gehruik vall deze
middelelI te staken kuullcn de nadelige
gevol,L!;('ll nict Illeer ongedaan wordcll
gt'lllólakt. Xa t't'1l chronisch mishruik van
~l!('ohol t'n koffie bij \'oorlweld kuunen
tijdelijke \"('rst.'hijnseh'Jl vall krankzinnig-
heid optredell. Dl'ze typologi(' van mid-
delen en hun ('Hedt'lJ heeft SdloUtt'll
ontleewl aan de gegt'\"('ns die Pl'Ier
Laurie in zijn h()('k aang:edraC;t'1l heeft.

Marihuana en h3sjlesj
\Vij citl'H'1l \\"('('r Scholltt'n:'J)e OIJ dit
ogcllblik 11Ic(',\1IH'Sprokc" dfllp hcJlOreli
tot de c(Jlcgorie dk door teg(,/I.\I(//1(/cr.~
L:(1fl Ilict-l/I(.'(/iseh gehrl/ik 'UllIllcitwtic,\-
('/l I'syc1WSt'I;cru.'ckkers gCIH)(,lIld tI.'orden
CH door de rooT.'./(//u!ers IJsuc1l('dcliea of
he!l;llst::.i;llsrCrrllilllnull~ middelclI, JJt~
('llige 1JCfllllllillg l/;al1rill al /liet TJii roor-
')(wt C('II u:ollnlc-oort!eei opgesiotcil ligt,
is 'belL'llst::.i;llsCCralul('T(,Il(!e 11lic!ddell,'
eCII U.:cillig luwd::.ame IerlIl, u:aar ook
llOg tegell (1(lIIgel;oerd klJ/I (vorden dat
alle dmgs iu ::..eken' zill he(custzi;mrcr-
wu!erclid zi;u, De bekendstc belL'llstzi;l/s-
rermu!ercudc middelen (1/ ziet ik bell
g('('/1 tcgcnsta/l(h:r nm lIict-me<lisch ge-
IHI/ik) ;;j;n I~SJ)~2.5, IIICScrilillC, 11Iari-
Ill/mw en lwsjicsj. LSV.25 is eCIi syntlte-
thc1, lIIiddel, dot in 19-J:] o/ltll;ikkeld
rcen/. ,\I('sc(llill(, is het u:erkz,(IIIIC be-
standdcel lflll de lJc!lotecactlls, .\l(ll'i~
lllUHlrl CII Iw,\;Ü's; zijn bcid(~ lJrodliktc/l
t'lm de hellllcppltmt, die officieel Cmw-
his sa/il;ll L, heet, tc(wrbii canllbi.~' slaat
nwr lwll/WIl, satica roor gc:::aaid ell cle
L, roor LimlllcfI.'I. de Ztccedsc lwfauicus,
die de Itcllllel'plaut ill !753 haar /llltl/ll
gaf,
J!ocu;e/ LSJ) ('/I mesealiuc c/lcr::.i;ds ('11
l/iarill1ulIla ell lU1s;iesi alu!er::.i;ds eeu
rerseltillc/l(lc s(/men~.tcllillg hebbcll zijl/
de effccten (;(111 het gelmlik ocere('ll-
kOIllMig ill die ziJl dat de ecrstgellocm<lc
dmgs Î1lflmscrc effcclt'n sortcrClI, lIet
gebmik lflll u;ccd (zoa!s 11Jarihutl/ll/ (Jok
lL'cl genoemd wordt) en hasiicsi killt mak-
kelijker ouder cOl/trolc lcon1e1l gc/tollllcn
Clt heeft eell meer sla(Jpu;ckkend l'//cet.
Hij LSD blijf je jld'lt kloor u;akker. El'/I
cXlwrimcnt met LSD of IIwsclIliuc 1I0e-
1//CH ll;e Uil trip. (letterliik reis) Jlmjicsj
fcordt, Illl'c\t(/i in C('11 sigaret) in poeder-
VOrtll door de gl'lL'Olle tabak reTlllCllwl)
of pi;l'jc gerookt, LSJ) lcon!t ill tl/b!et-
t:ortn gefnuikt, Jlarilw(//w lL'on!t ook ah
sigaret of in cen piip gerookt lI/{wr dan
O/lL:c""wllgd. \\'(/t gc1Wllrt er tiidens het
rokc//? Uclwmclijk zi;n de effede" gc-
ring, liet lw!tmgriikste gnolg is clat
hc,\truwde lleigiHgcn door lll,i gebruik

eli/I I(Ted of hl/sj l:ersterkt teorelcn:
lde zie!, I'reft ig L:odt. gallt :::ich llOg
n'l'! prettigcr nwk'l, [de U!(ICis of prik-
kel/uwr ICtln!t clat /log ÜI ,\'tt'rkcre ml/te,
De ::'illtlligl'!ijke heleeingl'1l tCOrdl'n
directer. Je krijgt oog wor de/lli/S, die je
Iwnl/{wl k,I/WCIl (Hltg(/(IIl, je cruullt kleI/-
reIl sterker. gelllidl'11 [('orden beter
lrtwrgeno11lCII ete, lIet COllccntratierer-
mogell ncemt in hct algclIlCen IIf, de
f(mtasit: krijf.{t grole/"(' sIJcl'1ruimtc. En;l/-
r('n gchruikcrs kI/uIlen zich r.:olstrckt
Ilol"l/wal g('dra~nl, In het gedrag zien
In' fUlIlt;flllkelijk praatillst en bClcceglijk-
heit! l;c/wll!l'rctl in r'CII clJak lJrcltige
loomheid CH /tet roereIl nm zgn, diep-
::.illnig(' gesprekkcIl. Men is t'aak minder
geremd, Agrcssierc gedragingen zi;1I
/looit [ClwrgCllOmen, Cccallen van ver-
slaei/I/-!, of gelC('lIIling (JaH ClHlIl(lbis :::ijn
nict /wkelJ(l, -'ft'u lJCsc1lO11tct de
/tCIlHCf'IJ/al/t als eell onw'TlItldig middel
/lid kortstmll!i(!.l'. OI;CTlL'egcfll! aallgctw-
l/Ie effecten: aldus Schoutell,
~u wc dit alles wetl'n. kunnen we k,ts
meer bc~rijpeB van de resolutie, die het
hoofdhestuur van de Federatie van Jon-
gert'llgroepeB in de Partij \'an de Arheid,
april vorig jaar hef'ft aang('nomen:'lIet
Iallclelijk algellu't'1l bestuur V:lll de F.J,G,
oV<.'T\\'cgende, dat ~1rafproccs.sen teg"en
gebruikers van hellllep door de slacht~
offers en H'le anderen als onhillijk wor~

den beschouwd. omdat lllf'n de rl'eht-
vaardiIT111'id van de "ddemle wetgeving
op dit ~mnt ontkent; ,..,
• dat IWllnep heschol1wd lllod worden
als e('11 stimulerend middel t'n scherp
onderscheiden moet worden van ver-
dovende midJehn als opium, dat cr geen
enkele aanwijzilJg is. dat gebruik van
hennep leidt tnt gebruik V:ln gevaarlijkt'r
middelen;
• dat de ratio vall strafhaarstelling: van
marihuana- en hasjiesjgebruik in het licht.
van recente wdcllsohappelijke ontlcrzoe~
kingeIl niet hond haar is;
• dat derhake gestrt'dd moet worden
naar se1Jrappillg \'an marihuana CH

hasjiesj uit de Intt'rnationale Opiumwet,
dat de :\cderlandse regering hiert(l(~ op
intenJation:1:l1 niveau (-'('11initiatief Bloet
nemen'
• dat 'zolang de Internntionale Opium-
wet 110,1{ lIid gewijzigd is, NL'1.1erlalld
zdfstamlig lH~t strafma.\illllltli voor hell-
n('pgt,bruik kan ('n Jllod \"cr!agt'n;
• dat het \"cn'olgillgsheleid van politie
eli justitie Illt't Iliterste tCTllghoudendheid
gcvoerd moet wordt>n, in O\"('rt.'Cnstcm-
ming md de moderne wdensehappdijkc
inzichten ('U vast voornitlopend op de
dringctHl noodzakelijke wetswijziging
\'I,dan}!;t \'an dl' )..lillister "'-lil Justitie dat
hij het 0pt'nbaar )..Iinisterit' in deze zin
instrueert: JAS IIAASBHOEK
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