


Voorlichting

Elders in dit nummer vindt men een artikel gewijd aall de mogelijke samen-
werking tussen de verschillende vormen van geestelijke verzorging. Er wordt
de laatste tijd l'C'hter ook gesproken over de samenwerking tussen geestelijke
verzorging en de voorlichtingsteams. Is dat wenselijk?

De voorlichtingsteams hebben tot taak de militairen infonnatic te verstrekken
over de samenlevingsverbanden, over de militair-geschiedkundige en militair-
politieke achtergronden van het wereldgebeuren en over de de samenleving
bedreigende systemen. Deze infomliltie wordt niet zo maar gegeven, het
doel ervan is om de 'dienst'bercidheid bij de militairen te bevorderen. lIet
uitgangspunt is dus volkoJnPli anders als dat van de geestelijke ver;:orging.

\Vaarom dan toch samcnwerking?

De redenering die daarbij wordt gevolgd stelt dal zowel voorlichtingsofficier
als geestelijk verzorger het als een deel van hUil taak zien om de militairen
zo objectief mogelijke informatie te verstrekken over verschijnselcn en ge-
beurtenisst'll cn dat hct dus zinvol is om dat samen te doen. lIet integreren
van de verschillende vormen van informatie zou die infonnatie ten goede
komen.

Er zou ook geen verschil vall mening hehoe,'cll te ontstaan over de toe te
passen methoden: gesprek en discussie, het inschakelen van militairen bij het
bepalen van de onderwerpen enz. zomlen zowel voor geestelijke verzorgers
als voor voorlichtingsfunctionarisscl1 aanvaardbaar zijn. Kort gezegd: onze
wegen lopC'n CCIIbepaald eind parallel, waarom zouden wc ons dat niet be-
wust zijn en de gegeven parallelliteit ombouwen tot t-'Cn zinvolle samen-
werking?

Er kan nog bij gezegd worden dat soms die voorlichtingsteams hun werk
zodanig verrichten (ik denk b.v. aan de schaduw-verkiezingen die men als
voorlichting voor de statenverkiezingen bij de legerplaats De \Vittenberg
heeft georganiseerd) dat je v,lIlzelf de lust hekruipt om met hen mee te doen.
~faar ik zou toch wel tot enige voorzichtigheid "'ilIen mancn. lIel lijkt me
VOOf de geestelijke verzorging catastrophaal als zij zich zou laten meeslepen
in een avontuur waarin de 'moreelsverzorging' opnieuw om de hoek zou
komen kijken. Verklaringen dat we daar hesiist geen vrees voor behoevcn te
hebben wantrouw ik zo lan~ het duidelijk is dat bij de ander de bevordering
van de militaire dienstbereidheid het uitgangspunt is en het doel vonnt.
Ik hegrijp zeer wel dat militaire commandanten en hun voorliehtingsfunctio-
narissen dit uitgangspunt hehben en dit doel nastreven maar ik acht het ver.
werpelijk als geestelijke verzorgers zich daannede associëren. Daarom kan
voor mij de genoemde samenwerking ten hoogste incidenteel zijn. liet opbou.
,veil van een systeem van samenwerking tussen geestelijke vcrzorging en
voorlichting ~cht ik inopportuun.

Aan de andere kant, ik zou die voorlichtingsofficiercll en -onderofficieren wel
eens willen ontmoct('11 in een discussie voor en met de troep, liet zou kunnen
zijn dat uit de mogelijke meningsverschillen eH tegenstellingen en de open-
hartige discussie daarover voor de militairell waardevolle informatie zou ont.
springen. Tenslotte moeten we in de strijdkrachten niet hang zijn voor elkaar
en juist als we verschillen en tegenstellingen vermoeden de confrontatie niet
schuwen, ~faar voor mij ligt dat toch geheel op het terrein van het experi-
ment. Ik zou zulke experimenten, vooral als ze wat spontaan tot stand kunnen
komen en met medewerking van de deelnemende militairen zelf, hepaald
niet afwijzen.

Later bekijken we dan wel of het ergens toe heeft geleid.
RED.
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'Gclleraal' lsrad in j{c,vprck met .vc"eûl~Tec1ltN l1('Ilk v. cl. V('('1'.

'Generaal' Israel

'Ach, je weet lh'ltuurlijk nooit hoe het
in die halve finale uitpa.kt. Toen
we het resultaat van die loting hoorden
waren we allemaal dolblij. \Vant een
Leed •• en Cel tic lijken me zo op het oog
toch ecllt wel sterker dan Legia 'Var-
schau. Toch blijft het een gok. Voetbal is
namelijk zo'n rare sport. Voor hetzelfde
geld liggen wc er uit in de halve finale.'
Fcijenoonl staat met één been in de fi~
nale van de Europa Cup. Op 1 en 15
april heeft Feijenoord zijn walstrijden
t<~gende Poolse kampioen gC~1>eeld.En
op het moment dat we dit schrijven is
over de uitslag nog geen zinnig woord
te zeggt-'1l.
Rinus Israel, Feijcnoords dynamische
aanvoerder, )..urtom. de spil waarom het
bi( de Hottcrdammcrs draait, maakt zich,
(~llIg:ewch.'tl voor (L'lt een.te duel, niet
zichtbaar nerveus, De import-Rotter-
dammer, immers hij speelde zijn eerste
j:lren al" prof bij D\VS, denkt nog md
plezier terug aan die encnrercnde wed-
strijden tegen het Oostduitse Vorwärts.

Beste verdediger
Rinus lsrael heeft zich in de laatste ja-
ren ontpopt als een van de beste verdedi-
gers van Europa. Luister wat Raymond
Goethal'i, coach van de Belgische natio-
nale ploog: eens over hem zei: 'Israe1 i"
ene zeer grote voetballer. Een klassever-
dediger. Vergelijk zijn speelwijze met die
van Laurent Verbiest. Ja, Laurent, helaas
verongelukt, de robull<;testopper van An-
derlecht. Dat zijn figuren die een elftal
dragen, ziet ge. Als ik aan het Nederlan~
dse elftal denk dan zie ik drie spelers
voor me: Van Beveren, Ismel en Cruijff,

Dat zijn jullie sterren. Daaromheen
moet toch een prachtig team te fomlCren
zijn. \Vat zonde toch dat jullie niet naar
11exico gaan. Kwaliteit bezaten die 01-
landers genoeg'.
Mexico bk-ef een droom. Als in de maan-
den mei en juni in ~liddC'I1-Al11eribde
eiml"trijd om de Coupe Jules Rimet be-
gint, staat Oranje ernaast. Bondscoach
George Kessler, inmiddels in dienst ge-
treden bij het Rotterdamse Sparta., was
wel ambitieus, maar miste voldoende ca-
paciteiten om zijn ::\.ederlands elftal naar
grote hoogten te sturen. Voor Hinus lsra-
el, een niet meer weg te denken kracht
uit de <lcfensic van Or:Uljc, is die elimi-
natie toch een schok gew(''Cst. Hij stelt:

'Ach daarover te prakkizeren heeft weinig
nut. \Ve zitten met Feijenoord in een
zware periode. Die Europa Cup vraagt
Vl.-"C'1. Of er schuldigen :lo'1nte wijzen zijn?
Vr.lag- me dat nou niet. Het stol'1e ge-
woon iu de communicatie. Ja, ik ben cr
stellig van overtuigd dat het Nederlands
e1~tal :'\Iexico had J..."Ulluenbereiken. \Ve
harste'n hier toch van het talent.'
Hinus Ismel is een vedette. Stellig. In
Hotterdam, waar hij .!>ind"een ja.1.reen
sigarenwinkel bezit, wordt de Amster-
da.mmers op handen gedragen. 'Vant
ook daar aan de \Vaterweg beseffen

ze terdege wie in het huidige Feijenoord-
elftal de bezielende kracht is. CUliSBrox,
sinds jaren in dienst hij Feijcnoord waar-
van de laatste vijf als manager, stelt het
zo: 'Hinus !srael is een ware organisator.
Hij stimuleert de anderen. In alles is hij
een voorbeeld. Als aanvoerder is hij niet
meer weg te denken uit onze ploeg. Ik
durf te zeggen dat we nimmer een betere
leidsman hebben gehad. Hinus is ('('n per-
soonlijkheid weet je.'

Geen heerser
hTJ.el, uls jong:c1ing straatmah'T van
beroep, heeft zich de laatste jaren gewel-
dig ontplooid. In zijn D\VS-periooe was
hij, zoals men dat in de voothalwcreld
noemt een mc'C~;peler.hrnel vit"!nimmer
op. Hij maakte weinig fouten, maar een
heerser was hij niet. Israel: 'Ik ben nu
veel zelfbewuster geworden. Bij D\VS ge-
loofde ik niet in mijn eigen kracht. Dat is
me hier wel geleerd. Het was lIappel die
me voorhield dat ik een voor hem niet te
missen kracht was. Vandaar dat ik ver-
anderd ben:
Drie jaar geleJen lijfde Feijmlo(ml Israd
in, D\VS-voorzitter Solleveld, toch een
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zakerunannetje, realiseerde zich niet wat
hij deed. De oud-voorzitter van D\VS
\'lrccf zkh vergenoegd over de geld-
buidel die n1(...1:bijna een half miljoen
klinI...-ende Nederlandse guldens \\l1S

gevuld. Zeer snel zag hij in welke
kapitale bhmJ<.'Thij had gcm~lakt. liet
ging bergafwaarts met DWS. De oor-
zaak: Ismel was vertrokken. Nu bleek
hoc DWS de steun van de bescheiden
verdediger nodig had, Ismel heeft geen
spijt van zijn 'switch' gehad. Hij zebrt:
'liet ~aat hier aIlcm.aal veel professione-
ler. \"crkelijk ik W<lS bij DWS blijven
hangen als ze me iets meer geld hadden
gegeven.'
Feijenoortl en hr;wI gaan voorlopig niet
uit elkaar. 'Omdat,' zo meent bTacl, 'om-
dat ik me in Rotterdam bijzonder goed
thuis voel. De mensen zijn erg plezierig,
Anders dan in Amsterdam, oké, maar
daarom niet minder. In Hotterdam heb ik
mijn tweede home. Toen ik pas ge-
transfereerd \\-a.szat ik met mijn vrouw
bijna iedere dag in Amsterdam. !'\ll zijn
de keren te tellen. Nou, is dat een bewijs
of niet'.

Wl~1 JESSE
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Samenwerking

lIet televisie-debat in november vorig
jaar gevoerd door de heer i\ieuwboer
van Pro Hege en ondergetekende heeft
nogal wat weerklank gevonden, weken-
lang werd ik er door allerlei mensen
over aangesproken en zelfs nu, vier
maanden later, wordt het af <-'ntoe nog
ter sprake gehracht. De kem van de
discussie is als regel wel goed overge-
komen, tegenover mijn voorstel van l"l'n

samenwerking van verschillende richtin-
gen in één militair tehuis, stelde de heer
l\'icuwboer onwrikbaar zijn standpunt:
het godsdienstig militair tehuis met een
duidelijk \'crkondigcnde, missionaire op-
dracht. In het december-nummer van
'De Nederland<;c Krijgsman' komt de
heer Nieuwboer nog eens uitvoerig op
de kwestie terug.
Het is een stuk dat rijk is aan citaten
ontleend aan artikelen of toespraken van
prof. dr. ]. P. van Praag, A. Venneer en
mil', Die citaten worden met een zekne
wi Ickeur in de kraag gepakt, netjes op
een rijtje gezet, van l'nig COllImentaar
voorzien om er tenslotte de conclusie uit
te trekken - : humanisten hebben een
eigen indcntiteit, een eigen overtuiging
die diametraal tegengesteld is aan die
van protestant-christenen. \Vaannce voor
de heer ~ieuwhoer het bewijs wel ge-
leverd is dat cr van samenwerking geen
sprake kan zijn. ~u zou men daar in
zl'kere zin vrede mee kunnen hebben.
Zolang de hl'er ~ieuwboer c,s, de seep-
ter zwaaien hij Pro Hege zal er van
samenwl'rking geen sprake kunnen zijn.
\Vat heeft het voor zin om cr over door
te zl'uren? \VeI, als het alleen om Pn>
Rege ging zouden we dat ook niet moe-
ten doen.
:\Iaar er staan bclangrijkl:'r zaken op hd
spel! Hoewel het waar is dat hlssen
katholieken, protestanten en humanisten
grote verschillen hestaan in geloof en
levensovertuiging is het even waar dat
door de ontwikkeling van maatschappij
en individu vele adl'mhenemende pro-
blemen op ons af komen die we geza-
menlijk tot l'en zekere oplossing zullen
moeten brengen. Er is m.L nu juist geen
sprake van dat we, gesteld tegenover
problenll'n van technische ontwikkeling,
oorlogsdreiging, overbevolking, milieu-
vervuiling, seksuele vcmieuwing en zo-
veel meer, ieder rustig ons eigen gange-
tje kunnen gaan en daarbij de andl'r
slecht" hehoeven te zien als objed van
zending en missie, \Ve lll'bhen dl.' ander
brood- en broodnodig om ons gezamen-
lijk staande tl~ kUIllll'n houden in deze
verwarrende wereld.

Waarom samenwerking
Met een enkele zin heb ik in het hoven-
staande de noodzaak van ~lmL'11Werking
reeds aangegeven. Ik mag er nog: wat
dieper op ingaan. \Vorden we als katho-
liekl'n, protestanten en humanisten niet
gezamenlijk gc(.'onfronteerd met S;lmen-
levingsproblemen zo groot en benau~
wend dat daarbij, in zekere zin, onze
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oude tegenstellingen, wellicht tijdelijk,
naar het tweede plan worden gedron-
gen? Zeker, het is in een mensenleven
van groot belang of het geloof in God er
('en rol in -:.-peeltof niet, maar al" nu
inhtssen (Ie samenleving te gronde
drf"igt te gaan aan oorlogsdreiging,
milieuvervuiling en annoc<lc en als
tegelijkertijd, met de wetenschappdijke
en technische ontwikkeling, zich een
wirwar van prohlemen voordoet op me-
disch-ethisch, sek~meclen maatschappe-
lijk terrein, wat doen wc dan? Blijven wc
dan stihtaan hij de vraag of iemand in
God gelooft of niet, of traehten we ge-
zamenlijk tot een be-paalde aanpak van
lIl.' vele vraag..•tllkk(~nte komon.
Ik hoor de protesten! In de eerste plaat<;
de tegemverping dat je nu juist je geloof
of levensovertuiging nodig heht Olll tot
\'1rraarderingen oplossing van de pm-
blemel1 te kunnen komen. Akkoord!
~laar niemand sprt.'ekt toch van een sa-
menwerking waarbij de christen zijn
christendom en de humanist zijn huma-
nismc thuislaat! Een neutrale, lege sa-
menwerking is zinloos. Natuurlijk zullen
we ook in de ontmoeting ~1aanmét onze
geestelijke bagage omdat alleen zó die
ontmoeting zin heeft lllaar tegelijkertijd
znllen we er zorg voor moeten dragen
dat ons christendolll en ons humanisme
geen belemmering vonnen voor die ont-
moeting omdat we die nodig hebhen om
ons gemeenschappelijk huis, de mense-
lijke samenleving, bewoonbaar te maken.

Geen .pelietJe
Samenwerking tussen christenen en hu-
manisten is in mijn ogen in uC'.lC tijd geen
vrijblijVl'nd ~l)elll"tjcmeer ma•.'lr allerbit-
terste noodzaak, Een andere tegenwer-
ping zou kunnen zijn dat die samenwer-
king tussen christenen en humanisten er
toch op politiek tCITt-'!Ïnal wel is h.v.
in allerlei vonnen van parlementaire
samenwerking. Inderdaad, maar dat
neemt de ll(xldzaak van verdergaande
samenwerking niet weg maar versterkt
deze juist. Politiek samenspel zal eerst
gUl.d mogelijk zijn als christenen en hu-
manisten ook op geestelijk en zedelijk
terrein bereid zijn gezamenlijk te zoeken
naar funderingen van de menselijke sa-
Illl'nll'ving. Daarvoor is een werkelijke
wil tot samenwerking voorwaarde. De
noodzaak tot samenwerking wordt nog
heklemtoond Olmlat wc ons als christe-
nen en humanisten in de strijdkrachten
v(xJnll richten tot de jonge generatie.
lIet is zeker niet zo dat de jongeren zich
afwenden van christendom en humanis-
me maar ze zijn, als regel, wel afkerig
van een verzuild l'hri~tendom en een
verzuild humanisme. Ze willen christe-
nen en humanisten ontmoeten die met
lll'n samen. geïnspireerd door l"eB w('rke-
lijke toc\\ijding aan de mens, naar nieu-
we mogelijkheden zoeken. Zij willen
duistenen en humanisten die het chris-
tendom en het humanisme waar maken
in de smeltkroes van de maatschappelij-

kc vernieuwing. Als we dapper volhou-
den in onze eigen zuiltjes, in onze eigen
identiteit jes, in onze eigen heilige huisjes
maken we ons gezamenlijk tegenover de
jonge gencwtie ronduit belachelijk. Daar
hehben we het trouwens al een heel
eind in gebracht.
Laat er geen misverstand ontstaan: de
jongeren vragen niet van ons dat we het
christendom en het humanisme verloo-
chenen Illaar juist het omgekeerde, dat
we het waar maken in de enonne pro-
blematiek W.larvoor de samenleving ge-
steld is. Als criterium geldt da..1.rbijde
bereidheid om de eigen veilige omhei-
ning te verlaten en de ontmoeting."plaat••
met dc ander te betreden. En dat niet
om in een vrijblijvend gesprt'k elkaar
l'ens op de korrel te nemen maar als een
stoutmoedige en vasthemdl.'n poging om
gezamenlijk te leven en te overleven.

Hoe .amenwerkenl
Het is duidelijk dat onder samenwerking
niet moet worden verstaan het verdoe-
zelen of verheimelijken van meningsver-
schillen en tegenstellingen. Samenwer-
ken veronderstelt echter ml.'Cr dan het
voortdurend etaleren van die menings-
verscllillen en tegenstellingen, 1'\atuurlijk
kunnen we elkaar regelmatig om de oren
blijven slaan met geloof en ongeloof
maar hL'Cftdat zin?
Indien ik vandaag een christen ontmoet,
ik wil dat eerlijk en onomwonden verkla-
ren, dan interesseert mij eigenlijk niet in
de eerste plaat<; hoe hij zijn godsgeloof
fundeert of wat hij heeft in te brengen
tegen mijn humanisme, maar veel meer
hoe hij denkt over democratisering en
inspraak, hoe hij denkt over de vcrdeling
van rijkdom en armoede, hoc hij zieh
opstelt t.a.v. hewapening en ontwape-
ning, welke maatregelen hij voorstaat
t.a.v. de lllilieu-venmtTejni~ting, hoe hij
denkt over anti-conceptie, abortus en
kunstmatige inseminatie. Ik begrijp heel
wel dat bij al deze zaken 7ijn christelijke
achtergrond evenzeer meespeelt als mijn
humanistische, maar ik ben vooral
nieuwsgierig naar de mate waarin we
over deze zaken zoveel begrip en over-
ccnstemming kunnen bereiken dat oplos-
singen in het zicht kOlll(''1l.Nahntrlijk
zullen we daarbij niet alleen naar resul-
taten moeten kijken maar o.o.};" bereid
moeten zijn Illotiveringen te heluisteren
en te hegrijpen. :\lijn ervaring is gewoon
dat dan de scllCidingslil'n tussen mensen
niet samenvalt met ge oof en ongeloof.
Dat zich dan tussen mensen soms plotse-
ling mogelijkheden en vergezichten ope-
nCIl die wc vanuit de oude tegoWti:e1lin-
gen niet hadden vermoed.
Ill,lIl1en daannede de oude waarden in
de onbnoeting afgedaan? Allenninst!
Die oude wiulnlcn werden meestal aan-
geduid md W{x)f'(lcnals naastenliefde,
Illl"demenselijkileid, vrijheid, bannhar~
tigheill enz. \Ve hebben er jarenlang,
nogal vrijhlijvend, met elkaar over' ge-



discussieerd en daarbij soms tegenstel-
lingen geschapen waarvan het de vraag
is of het wel echte tegenstellingen wa-
ren. Zo was b.v. een conclusie die hu-
manisten als regel uit deze discussies
~'rokh'll, dat het begrip vrijheid toch
eigenlijk alleen in de humanistische le-
vensovertuiging wordt gewaardeerd en
d.lt christenen nu eenmaal een onver-
woestbare neiging tot dOh'lllatischden-
ken hebben.

Benauwend dogmatisme
Ik ben daar door \'ele gesprekken van de
laat~te jaren niet zo zeker meer van. Ik
heb soms bij christenen een werkelijk
verlangen naar vrijheid ontmoet en soms
bij hmnani.••.ten een henauwend dogma-
ti••me. lIet is hoog tijd dat we elkaar
opnieuw heproeven. En dan niet door
opnieuw de discussie over de oude
waarden hoog te laten oplaaien maar
door elkaar te ondervragen op het punt
van genoemde prohlemen die van essen-
tieel belang zijn voor de huidige samen-
leving.
AL",ik met anderen ~'Prooko\"cr hun in-
zichten omtrent democratisering en in-
spraak, over rijkdom en annoede, moer
bewapening en ontwapening, over milieu-
verontreiniging, OVCT anti~conceptie,
abortus en l.."1Jfi";tmatigcinseminatie, dan
merk ik vanzelf hoe zij denken over
naastenliefde, vrijheid en hannhartigheid
en ben ik zelf verplicht mij af te vragen
in hoeverre ik nu werkelijk ernst wil
maken met deze zaken. Natuurlijk zal
het bij zulke lx-spmkingcn niet gaan om
het nemen van politieke beslissingen
maar om het concreet maken van geeste-
lijke achtergronden en zedelijke motive-
ring-en.
De samenwerking die mij voor ogen
staat is dan ook niet in de eerste plaat..•
een institutionele samenwerking (hoewel
die op sommige terreinen b.V. op dat
van de militaire tehuizen toch zeer ge-
wenst is). Ik vind het niet in de eerste
plaat... van helang of aalmoezeniers,
legerpredikanten en raadslieden institu-
tioneel 'worden samengevoegd, ik acht
het van meer betekenis dat ze in en door
hun werk tot werkelijke onbnoetingen
komen waarin de" mogelijkheid tot
samenwerking zal worden heproefd.
Dat kan natuurlijk alleen als die sa.
lllenwerking ook wordt gewild. Daar-
naast zal het dan toch nodig zijn om
hcp..1.aldeorgani<;atorischeaf~1>rakcnte
Ilh"lkenbetreffende de praktische realise-
ring.
~u is cr de la.1.Me tijd in de
geestelijke verzorging wel het een en
ander aan de hand. Ik wijs in dit ver-
band o.a. op het jaarlijkse conwcs dat de
legerpredikanten dit jaar in ~unspeet
hehhen gehouden en waar een duidelijke
wil tot hervomling aanwezig was. Daar-
bij kwamen o.a. twee punten aan de
orde: ten eerste de \vil tot samenwerking
met anderen, die echter in de voorstellen
alsnog beperkt bleef tot een mogelijke

samenwerking tussen legerpredikanten
en aahnoc'.I,cnicrs,en tC'lltweede het ver-
langen de wekelijkse gevo-Iessenzodanig
te hervonnen (h.v. door ze te vervangen
door een aantal 'vonllingsdagen' per
jaar) dat ze beter zouden kunnen beant-
woorden aan de behoefte tot onbnoeting
en discussie.

lIet is ongetwijfeld waar dat die weke-
lijkse uren (in de praktijk i... het niet
meer dan hooguit drie kwartier) geeste-
lijke verzorging weinig bevredigend
werken. De tijd is te kort, de ontmoeting
te vluchtig, van een werkelijk gesprek
komt weinig terecht, door allerlei oorza-
ken is de absentie veel te groot. Een
reorganisatie is dan ook dringend nodig!
\Ve mogen dan ook blij zijn dat de
legerpredikanten deze koe bij de horens
hebben gepakt. Ik \vil er echter op aan-
dringen nu de mogelijkheden ook ten
volle te henutten. lIet is nodig dat de
besprel..;ngenwortlen verwijd, d.w.z. dat
alle hetrokkenen hil' de geestelijke ver-
zorging gezauU'nJij' tot een aanpak
trachten te komen die op dit punt de
geestelijke verzorging in de strijdkrach-
tt-'n moderniseren d.\v.7.. cr de ontmoe-
tingsplaats in sdleppen waar de huidi.
ge samenleving-~'Prohle'mengt-"Zi.lmenlijk
worden doorgelicht en waar motiverin-
gen gezamenlijk worden besproken en
toegelicht. ~atllurlijk hlijft er daarnaast
de taak voor ieder der aparte richtingen
en cr zal duidelijk moeten worden afge-
sproken waar we wel en waar we niet
samenwerken maar de kansen die er nu
liggen mogen we m.L niet verzuimen.

Samenwerklngl Met wiel
In het voorstel van de legerpredikanten
wordt slecht••gesproken over samenwer-
king tmsen legerpredikanten en aalmoe-
zeniers. Ik zou het ten zeerste hetrcnren
als het daar hij hleef. Ik hoop in het
bovenstaande voldoende te hebben dui-
delijk gemaakt dat het van essentieel
belang is dat alle hetrokkenen hij de
geestelijke verzorging in de strijdkrach-
ten tot samcnwerking komen. Het is mij
daarbij duidelijk dat er soms een samen-
werking tussen legerpredikanten en aal-
moezeniers zal kunnen zijn waar de
raadslieden vanzelf buiten vallen. Ik
denk in dit verband aan gezamenlijk te
houden go(t...dienstoefeningene.a. :\1aar
jllL<,twaar het gaat om het vomlingse-
lement binnen de geestelijke verzorging
d.w.Z. waar men spreekt over de waar-
den als naastenliefde, vrijheid en barnl-
hartigheid en hun toepassing in de con-
crete maatschappelijke problemen zou
het doodjammer zijn als de hesprekingen
beperkt bleven tot de christenen onder-
ling. Dat moeten m.i. die christcn(.'llzelf
niet willen! Een oecumenische aanpak
die tot gevolg heeft dat de samenwcr-
kende chrL"tenen als cen extra h'l"oteen
zware zuil gaan functioneren in het gees-
telijk en maat'ichappelijk verkeer heeft
grote nadelen.

Reorganisatieplannen
Er is trouwens nog een andere kant aan
deze zaak. De gevo-Iessen en vnrmings-
dagen worden in de eerste plaats gehou-
den voor dienstplichtige militairen. Bet is
de vraag of dat zo moet hlij\'(~nen of
het niet van het hoogste belang zou
kunnen zijn dat dienstplichtigen t'n vrij-
willig dienende militairen in deze ont-
moetingen (uiteraard op basis van vrij-
willigheid) worden samengebracht. In de
eerste plaat 'i hebben beide groeperingen
helang hij wat ik in het \'oorgaande heb
gcnoL"lml de 'samenlevingsproblemen',
maar vooral mag niet worden ui~gesloten
dat in ontmoetingen tussen beide groe-
peringen diepergaallde belangstelling en
motivering worden gewekt. Als dat zo is
dan zijn reorganisatie-plannen t.a.v. de
geestelijke verzorging niet alleen zaak
van de geestelijke verzorgers onderling
maar zal het zaak zijn de militairen zelf,
en dan zowel dien'itplichtige als vrijwil-
lig dienende, in de besprekingen daar-
over te betrekken.
Het grootste gevaar dat de gec..•.,..tclijke
ver.r.orging in de ~1rijdkrachten be-
dreigt, i....dat de dienstplichtige mi-
litairen zich afwenden omdat ge<.-~-
telijke v<'-'17..orgcrs voor hen niet lan-
ger interessant zijn en dat de vrijwillig
dienende militairen al bij voorbaat aan-
nemen dat de geestelijke verzorging in
ieder geval niet voor hen hedoeld is en
dat zij alleen een beroep doen op een
geestelijk verzorger als ze in persoonlijke
llloeilijkheden komen.
Ik hoop dat dit artikel gezien zal worden
als een bereidverklaring onzerzijds om
aan overleg over samenwerking deel te
nemen.

H. UPS
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Het koele oog van

HASKELL WEXL
BI] DE FOTO'S:
Van links naar rechu:
]ohu, tcle"ilicnicuw.m~.,>Orler
lfaskell \VexEer (48)
Eilecn ontmoet soldaten i" Chicago

Ter introductie eerst het filmverhaal van
~lediwn Cool (Het koele oog van Has-
keU Wexler). Het speelt zich af in Chi-
cago, 1968. Voor JOM, een televisie-
nieuwsreporter, is het filmen van ver-
keersongelukken, branden en andere
nieuwsitems al lang dagelijks werk ge-
worden, dat hem niet of nauwelijks meer
raakt. 'Ik doe alleen maar m'n werk',
zegt hij. En dat meent hij ook totdat hij
met zijn vriend en collega-geluidsman
GlL~ betrokken raakt bij de levemom-
standigheden van arme boeren in het
bcrgdistrict van de Appalachians. De do.
cwnentaire die zij over deze memen
maken gaat John, meer dan hij eigenlijk
wel wil toegeven, ter harte. En ook in het
persoonlijke vlak doen zich veranderin~
gen voor. Zijn verhouding met Ruth,
een sexy verpleegster, wordt steeds min-
der goed en houdt ten slotte geheel op
als hij Eileen onbnoet - eveneens uit de
Appalachiam - die alleen met haar
zoontje zich in een achterbuurt van Chi-
cago in leven probeert te houden. Zon-
der het direct te willen wordt J000 op
haar verliefd. De directeur van het tv-
nieuwsagentschap heeft niet veel op met
Johm plotselinge sociale engagement en
ontslaat hem wegens het zonder op.
dracht gebruiken van filmmateriaal en
ook wegens het filmen van zaken die hij
zelf interessant vindt, maar waarvoor hij
evenmin opdracht heeft gekregen: onder
andere filmt John een neger die tiendui.
zend dollar hee!,l gevonden in een taxi,
het bedrag bij de politie inlevert en
daardoor een hoop narigheid krijgt.
Maar John blijft niet lang werkloos. De
jonge filmmaker Pennybaker vraagt hem
om de Democratische Conventie in' Chi-
cago te verslaan. Men verwacht grote
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demonstraties en de nodige rellen. Nu is
Joho voor het eerst met zijn hele wezen
geëngageerd bij zijn onderwerp, dat tot
een zeer bewogen en opwindende climax
leidt. Tot zover het verhaal.

Onthutsende film
Nu de man die het allemaal realiseerde
en er een onthut'icnde film van maakte:
Haskell \Vexlcr. Hij was vorige maand
een dagje in Amsterdam om de pers-
conferentie en de voorpremière van zijn
film op te ltlÎ'~t('ren. \Vexl('T is {'('n van
Hollywoods beste cameramemen. Zijn
geniaal cameragevoel heeft geleid tot het
populair maken van een paar films:
America, America (regie Elia Kazan).
\Vho's afraid of Virginia Woolf (met het
echtpaar Burton-Taylor). In thc heat of
the night (met Sidney Poiticr en Hod
Steiger), en Thc Thoma.<;CroWIl AffaiT
(met Stcve I\.1cQueen en Faye
Dllnaway). 'Vexlcr kreeg {'en Oscar voor
zijn foto!,>Tafievan 'Vho's afraid of Vir-
gina 'Vool£.
Vier maanden voor de Democratische
Conventie in Chicago begon had \Vexler
zijn scenario voor Medium Cool al klaar.
De relletjes die in de film kant en klaar
naar voren springen zijn niet gcsl"K"C'ld,
Hij had ze wel in het scenario opgeno-
men, een soort profetie die later be-
waarheid werd. liet was echter maanden
voordat de Conventie hegon ook bij
'Vexler bekend dat er een confrontatie
moest komen tussen politie (de gevestig.
de macht) en anti-oorlogsdemon'itrantl'n.
Onlangs zijn in Chicago nog vijf mensen
veroordeeld tot fikse gevangenisstraffen
op grond van het feit: verstoring van de
openbare orde tijdens de Conventie in
Chicago.

'Vexler over zijn 'filmtijd' in Chicago:
'Ik werd vergast in Chicago. Ze gebruik-
ten dat nieuwe ga.... Het geeft je het
gevoel dat je niet kan ademen, dat je
doodgaat. En 't brandt verschrikkelijk.
Ik kon daarna een dag of wat niet zien,
behalve ,••'azige vlekken. En zelfs nu nog
moet ik een bril dragen om te kunnen
lezen'.
'Vexler is l'cn lange man met dun-wor-
dend wit haar, een volle baard en door-
dringende ogcn. Hij is 48.
'Gedurende de tijd (zes weken) dat ik in
Chicago was, bevond ïk mij voortdu-
rend onder surveillance van de politie,
het leger en de geheime dienst. Als wij
filmden, filmden zij ons: als ik opkeek
van mijn camera zag ik een figuur in
een politiewagen plaatjes van ons schie-
ten. Er waren zoveel langharigen in mijn
filmcrew dat de politie dacht dat het
geheel een hippie.J...-omplotwas om het
amphitheater te bezetten:

Indrlnlend portret
\Vexler heeft zich in zijn eerste film als
regisseur verschrikkelijk opgewonden
over het geweld, met name dan in Ame-
rika (zie hiervoor ook Easy Rider v.m
Dennis Hopper en Peter Fondu, PJM).
Hij presenteert om een meedogenloos,
niets ontziend, maar toch zeer indrin-
gend portret van een land, waarbij hij
als het ware tcrl(XlPSde intense honds-
heid en wreedheid zit te turven van een
maat'ichappij, waarin de onmenselijke
handelingen weinig meer zijn gaan bete-
kenen dan aangename verpozing voor
een door veel tv-kijken sllfgebeukt pu-
hliek.
\Vexler zelf over het geweld in zijn film:
'Er zijn maar 12 of 13 seconden wcrke~

lijk geweld in Mediwn Cool. Het lijkt
wel een manie vandaag de dag om een
("nonue hoevl:'Clheidgewelddadighcid te
laten zien om te bewijzen hoezeer de
regisseur wel tegen geweld is. Nahmrlijk
had ik honderden meters film w;larop de
politie jongens en meisjes afroste, hen in
politieauto's duwde, maar er is daan'an
al zoveel op tv dat dit na een poosje ook
weer show wordt. Ik dacht dat ik dat
niet nodig had om te zeggen wat ik
wilde. Ik wilde dingen buiten Chicago
hrengen, als een aanklacht tegen de ge-
welddadigheid overal.'
\Vexler voerde als argument aan dat hij
md ModimIl Cool iets wil ml."C(lelenover
de verantwoordelijkheid van de individu
in de vcrstedelijhe wereld van nu. 'Als
wc alleen onze ogen sluiten en ons werk
doen en on...••nooit in de consequentie",
van onze daden verdiepen,' aldus 'Vex~
Ier, 'dan zijn we in groot gevaar, zoals
juist nu. Briljante geleerden die zich
verdiepen in zeer beperkte terreinen en
problemen, waan'an het eindresultaat
bacteriologische oorlogsvoering is.'

Censuur ongenuanceerd
1fedium Cool kreeg in Amerika het eti-
ketje X opgeplakt. En dat betekent dat
niemand onder de 18 jaar de film mag
zien. De censuur is daar van een onge-
nuanceerdheid, die het ergste doet vre-
zen voor meer van dit soort films. Het
feit dat 'Vexler langdurig een opvallende
naakt.'icèncmet John en zijn verpleeg~ier
filmde, deed de censor blozen en naar
de schaar grijpen. In Nederland wordt.ie
gelukkig uitgebracht zonder de coupu-
res. Paramount Films brengt de film
over een maand in roulatie. .

PETEn J. ~IOnf:E
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Theodoor, een totalloss

lIet gegeven van - Theodoor, een total
10ss - van Eric Schoeider is: Drie zus-
ters proberen hun leven te leven in huis
van de overleden moeder. De moeilijk-
heid daarhij is helaas dat de moeder wel
dood is, maar in wezen nog Imstaat. lIóe
intens, merl.:t de toeschouwer zodra de
drie vrouwen langz<lummaar zeer duide-
lijk (zichtbaar) zichzelf in het geding
moeten gaan hrengen, waarbij de grote
katalysator is: l11eodoor. Een man die
niet t..'enmaal ten tonele verschijnt, maar
vrijwel vanaf het hogin h(1)alend is voor
het denken, het spreken, het (ver)zwij-
gen en het zich gedragen der drie vrOIl-

wen. \Vic van hen uiteindelijk het meest
of het volledig,.;t verliest ... ? Vraagteken.

Lisa Aronius, de jongste van de drie en
het sloofje voor de huishouding, is ver-
liefd op Throdoor. Veelal onuitgespro-
ken (zij glnmt met hehulp van een ver-
n~kijk("rin dc richting van zijn kamer;
wanneer hij opbelt voor haar zuster Cora
doet zij alsof zij Theodoor niet goed
verstaat, vraagt of hij zijn woorden wil
herhalen. Dit zonder ook éénmaal te
durven 7.cggcn dat zij van hem houdt).
Com, de meest frigide en ten'us ro('est
verbitterde van het dridal, is eveneens
méér dan alleen maar gesteld op 111eo-
door. Zij hedt zelfs, lang geleden, naast
hem in hed gelegen. N"aakt,zonder dat
er evenwel iets gebemde, Zij kon 11Ct'
niet.
De derde zuster, Berthe, is niet \'erliefd
op 111COdoor,maar heeft hem deson-
danks (in)direkt nodig. En wel op het
moment (bt het nichtje Judy uit Ame-
rika overkomt, bij de zusters intrekt en
al spoedig een relatie begint met de
eerder genoemde 11leo<.1oor. Berthe
hoopt (nu) dat Judy op The«loor :r.al
afknappen en zich bewlL';t zal worden
\"llllde liefde die zij voor Jucly koe~1ert,
waarna zij, Berthc, ('Îndelijk zonder
taboes haar lcshisciteit zal l,mnen (uit)-
loven. Judy h.-napt indenbad af op
Theodoor, zij hd op een geheel andere
wijze dan één der VTOuwenverwacht
had: Eenmaal met hem op een hotelka-
mer noemt Thoodoor Judy Com. Daar-
na, zij blijven maar kort met elkaar op
bed liggen (cr gebeurt weer niets), staat
Theodoor op, kleedt zich aan, krijgt voor
de spiegel een hartaanval en sterft spoe-
dig daarna.

Terug bij de drie zusters vertelt een
\vanhopige Jlldy dat 11leodoor haar, no-
tabene in bed, Cora noemde. En zelfs
vlak voordat hij stierf. .. Cora e\'elwcn.~
wanhopig, Zo ook Lisa, En Bprthe? Zij
proheert Judy te troosten, wat gelijk
staat aan: Zij wil haar kans grijpen.
Tevergeefs.

Judy (tot Bcrthe)
'Zeg, dat ie van mi; 1l0lU/t en dat ie met
mi; ,war bed teilt. Kom er eerli;k wor
uit:
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Berthe:
'Ik houd Wil ie. Ja. Eu ik wil met ie
lil/ar beel .. .1'
Judy vertrekt. Niet all{"C1lvanwege de
hekentenis van Berthe, lllaar domweg
omdat 7jj het gefrustreerde gedoe van
dc drie zusjes' meer dan zat is. Lisa,
Cora en Berthe hlijven alleen achter.
Ieder voor zich eenzamer dan de gestor.
ven Theodoor.
Kan het allemaal nog dramatischer, zal
de lezer zieh inmiddels misschien zijn
gaan afvragen? Het antwoord daarop is
JA. 'Vaarbij ik - hiivoorbedd - denk
aan de details dat Bertlil' l'en aantal
maanden getrouwd is geweest met een
hmnosexuC'eI,zij de alcohol het liefst bij
Iikrs tegelijk drinkt, Lisa af en toe naakt
voor het raam paradeerde in de hoop
dat 'Hij' haar maar zou zien, en de
telefoon naast het toestel lag (men dacht
dat Iwt de sensati('zieke buurvrouw \vas)
toen er uit het ziekenhuis gebeld werd
voor Cora...

Inderdaad dm dramatiek. ~Iaar betekent
dat ook dat - Tlwodoor, een totalloss -
onecht, ongeloofwaardig, een opge-
schroefd ton('cistuk is? ~I.i. niet. Eric
Schneider zet daarvoor in zijn eerste
avondvullende toneelstuk, tceze,l1i;k ge-
holpen door de sublieme vertolking van
Lies Franken (Usa), ]osephine van Gas-
teren (Berthe), Li("shcthStruppert Oudy)
en Enny ~lellnier (Com), te zuiver een
brok essentiële frustratie neer. Zijn vier
\'rouwen zijn nooit toneelvTOuwen,nooit
aktrices die iets staan te doen, maar
\'oortdurcnd mCnSL'1ldie op ('en schrij-
nende manier ecn identiteit trachten te
(her)k~jgen. :-,Iensen •waarvan Eric
Schnelder zelf zcbrt: Echte mensen,
waar wij om kunnen lachen of huilen,
die we \'eroordelen of waar wc nwdelij-
den mee kunnen hehhen, en waar wij
om;zelf of andere in knnnen herkennen:
'Vaar dit herkennen toe 7.<'11 leiden?
'1'('1' orii.'ntrl.tiemO,l!emisschien het ge-
dicht dienen van Ellen \Vannonel dat in
het proj.,Yfammavan - Th('odoor, ecn
totm loss - staat afg:edmh.1:

kleine akte van geloof
hopt'nel op meer dan dit:
hopende op geluk
de behwckkend ontroerende hloe:-i('m
die geen vnlcht (lraaj.,rt
iedere ochtend {"Cnkans
icc1('T('avond eeu aanloop
Ilaar later mh'Schien?
cn elke dag opnieuw
verwachten wat niet he~'taat
dit weten tot in de polsslag
dit weten met elke vC'/.el
en toch?
cu toch.

- l'heodoor, een total los.'>- lI)orelt op-
gevoerd onder regie t:an de (lflletlr door
het Nieuw Rotterdam.,> 1'011Cel.

mCK ZAAL

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coornherthuis worden re-
gelmatig bezinningsbijeenkomsten
gehouden voor militairen.
Er \vordt daarbij gesproken over
allerlei levensvragen. Daarnaast
zijn er boeiende prograrruna's
over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uit-
zonderingsverlof krijgen.
"Vil' iets voelt voor deelname
aan zo'n bijeenkomst vulle het
onderstaande fonnulier in en
stum het op naar het Coornh~rt-
huis.
(Voor de Marine geldt een aparte
regeling.)

Ondergetekende

(naam, voorletters, rang)

Registratienummer

Onderdeel

Gelegerd te

(landmnchtlluchtmacht)

. ,(volledig militair adres)

\venst deel te nemen aan een
vormings- en Bezinningsbijeen-
komst van het Humanistisch Ver-
bond in het Coomherthni'S te
Driebergen in de maand

(maand van deelname).

lL'lndtekening:



The Incredible Stringband
en de diepere dingen des levens
\Vil je teg<-'Ilwoordig in het w('rddje yur
de popmuziek nog meetellen dan moet
je wel op één of andere manier belijden
dat God en Jezus je gidsen dan wel je
redders zijn. In din'rse liederen - waar-
van sommige wecr verschijnen in de
IIitparadl's - is deze tendem te bespeu-
ren. Tlle Byrds doen er aan IJlce (Jezus
is allright), Blind Faith (Presencc of thc
Lord) en zo zijn cr nog wel wat namen
te BOemen. In Xederland hebhen D. C.
Lewis, J. Vincent Edward, Joe Dolan,
Gloria en, niet te n'rgden, The Edwin
llawkins-Crand Gala-Singt'rs liet Chris-
telijk geloof !log het dichtst hij de men-
sen gebracht.

:\Iaar wie ("eht wil meepraten over liet
Geloof In De Pop zal toch eer.~t de
<.'OI11plete werken van The Incredible
Stringband moeten beluisteren. Dit Sna-
renspul bestaat uit ~fike Ileron en Hohin
Williamson, meestal hijgestaan door hun
vriendinnen Host' en LiCl"orice. De eer-
ste indruk die je van hun muziek krijgt
is: Volksmuziek. ~liddcIeeuwse ~Iinstre-
Jen, worden ze ook \vel genoemd. Te-
recht, al••je zou afgaan op de foto's: een
Vrolijk Groepje, gekleed in afleggertjes
van Fulco.

~Iaar het uiterlijk telt niet allééll, zeker
niet bij de Stringband, \Vanneer je hun
muziek heluistert kom je tot de ontdek-
king dat ze echt niet zomaar \vcbrzingen.
Ten eerste merk je, dat hun muziek niet
zo simpel in elkaar zit als je op lid
eerste gehoor dcnh.1:.En dan ontdek je,
dat hun tchten Dieper Grijpen. Vijf
langspelers hebhen ze nu op de markt,
en stuk voor stuk zijn ze Zl.-'erde moeite
waard.
De eerste-die ze in hun huidige samen-
stelling maakten kwam in 1967 uit. (La-
ku degenen die zo hard roepen o\"er De
Godsdienst In De Tegenwoordige Pop
dit in hun oren knopen.) Al lOeken was
het raak: een enonu goede plaat - Spi-
rits or the 5000 Lavcrs of tilt' onion
geheten - waar lIlete'en duidelijk wordt
gemaakt dat het ~like en Hohin gaat om
méér dan leuke liedjes allt'cn. ~Iy :\ame
Is Death bijvoorheeld, waarin nog de
leuke venvij'Zillg van De Dood: 'Klein
zijn de gese lenken van mijn dienaar, de
soldaat'. The Half RelllarkahJe Question
(op: \Vee Tam and The Big lIuge) is
ook zo'n lied.
Good, je 7.oUkunnen doorgaan met het
no(~men van titels en teksten, maar dan
wil ik toch eerst even zeggen, dat je
daan'oor ('en gedegen kennis moet heb-
ben van de mythologieën en godsdien-
sten van vroeger en nu. De ISB deinst
er hijvoorheeld niet voor terug \Iaya,
God, Jezus, HitJer, Hichard Leeuwen-
hart, .\fozes en Ck'Opatra in i~i'n lied
(.\1aya, op \Vee Tam Anel Tlw Big Hu-
ge) te noemen. De teksten dwingen dan
ook tot diepe en geconcentreerde studie,
waaruit spoedig duidelijk wordt dat Iwt
hier gaat om Zoekers, .\Iystiei.

TIIC lflcredi/Jf{' Strillgll1lmi.
l.Îllks: nO/JiJI nï/lialll.~Oll, rec1lts; .\likc Herofl.

MUZIEK
Heksen sabbath

En hun zoeken IHx'mt maar geen einde.
In oktoher 1969 traden ze op in het
Concertgehouw, onder alL"piciën van
\\'itchseasonproductions, die ook de pla-
ten van The Strinj,,dnllldproduceert. Niet
dat dat inhield dat er een Bcksensab-
hath werd gellolldt'n, maar "like hlcef
toch maar mooi aau ecu onder stroom
staande microfoon hangen, dir('ct na het
zingen van Iwt hoopvolle 'Dust he elia-
monds, water he wine - Happy, happy,
happy all the time: Afgezien van de
schrik die, zoal dat heet, niemand onhe-
roerd liet, geeft zo'n samenhang van
tekenen een extra dimensie aan de ge~
heimzinnige teksten.
Veel van de liedjes die toch nog wt'rdl.-'n
gezongen staan op de laal'ite LP nUl

Tlu.' Inercdible Stringband, 'Changing
Iforsl.-'s'. Een plaat, die tegl.-'nde ver-
wachting in, begint met een simpel lied,
zonder diepgravelijen, O\'er Big Ted, een
varken dat rond de hoerderij van de
Stringuand zwierf.
\Vhite Birel geeft echter weer stof tot
denken. lIet gaat over ~Iorning Glory;
De 1'raelltigt' \Vitte Vogel (die de Och-
tend is? - wie zegt Iwt.), en Life <lud
Death, Verder op de eerste kant ""'lIJ
deze plaat no!-(Dust Be Diamonds. Laat
\Vater U Wijn Zijn, Stof Diamanten En
U Zult Gelukkig Zijn. Op de andere
kant van de plaat '!')ieepers, Awuke',
,'oor bijbelkt'lUlers geen onhekende op-
roep. Di.Ul '11r. & 1Irs:, waarin de as,s(}-
daties niet van de lucht zijn, er worden

appels gegeten, men heeft elkaar lief en
zo meer.

Geheimzinnige sfeer
Tenslotte de finale, die eigenlijk het be-
gin is: 'Creation', het Scheppingsverhaal.
~Iet bdlulp van een extra kracht (Van
de gelijksoortige band 'Dr. Strangcly
Strange) gaat hd er stevig op los. De
.~fe('ris die van een Cinema..••copl.--...opname
\"an eell zOllsopkomst hoven Grand
Cayon, geheimzinnig, vol spanning. Ho-
hin zingt, de rest oehoehoet achter hem.
De tekst staat gelukkig op de uitklap-
hoes, en ik moet toegeven dat ik niet alle
figuren herken en niet alle ven"ijzingcn
begrijp. Abraham is er, IIyperioIl, Phoe-
be, ~It'rcurills, Jupiter. VenlL", Chronos,
allemaal van rond de ~fiddellandse Zee.
Loki, uit de l\'oorse mythologie, speelt
ook nog ('en rol. Dat zijn de n<unen,
allemaal een rol spelend in dil schep-
pillgs\"erhaal.
Dat over The Incredible Stringhn.nd. Zo-
dra iemand hegint over een hang naar
godsdienst en mystiek in de pop zal hij
toch ook van de ISB moden \veten. En
zelfs al volg je de teksten niet helemaal
dan hlijft er de prachtige muziek.
Tot slot nog een dooddoener voor al de
discussies, een uitspraak die ik, om me-
zelf niet vall IlL't schrijven van dit stuk
af te houden, pas nu vennelel: Arthur
'Fïre' Brown zegt ergens op zijn plaat
The Crazy \Vorld Of Arthur Brown zeer
luid en zeer nadrukkelijk: 'God, brother,
you He: JAN STOOF
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Raadsman in Tunesië

Voor het eerst in de geschiedenis van de
l11unanistische geestelijke verzoq"ring
mocht een raadsman proberen of onze
opvatting V":'lIl gcestclijke verzorging rea-
liseerbaar is onder e.xtreme omstandig-
heden. Dat betekende in mijn. geval dat
ik op vrijdag 30 januari per De 9 naar
Tunis vloog, da•.'1f veertiell dagen mocht
blijven en op vrijdag 13 februari weer
terug vloog naar Schiphol.
Tijdens die veertien dagen zou moeten
blijken dat een raadsman (Jok mee be-
hoort te ga..'1n hij dergelijke en bij an-
dere ocfening:L'll. Nahmrlijk blijft het
werk van de raadsman in zijn eigen
rayon liggen in de periode dat hij op
oefening is, en daarvoor zal een voorzie-
ning moeten worden getroffen, dat be-
hoeft nahlUrlijk g'een betoog. Blijf'!: de
vraag of ik zinvol heb kunnen werken.
IIet antwoord op die vraag is moeilijk,
omdat een periode van veertien dagen te
kort is.
Oe eerste week kent nog amper iemand
de raadsman, behalve dan dat hij hem
herkent aan zijn witte gelaal••klcur. De
tweede weck komt het werk op gang,
lllaar dan ondervinden nogal wat ge-
sprek!.l>:'lrtnershet als een bclenunering
dat een gesprek nooit echt kan wonlen
afgerond, omdat ik na vecrt1t."11(k1genuI.
wt.'Crterug moet. Het probleem van de
prostituanten en de gevolgen van hun
hezoek b.V. kon niet worden uitgepraat,
noch met de MGD-crs, noch met de
betrokkenen zelf. Zo lag het ook met
andere problemen. Daarbij komt nog dat
in de periode dat ik erbij mocht zijn het
werk op zijn eind liep, en dat brengt
met zich mee dat ik met te weinig ken-
nis van zaken kon meepraten over wat
cr allemaal al gebeurd was. Ten opzichte
van mij voelden de maten zich oude
Tunesië-peuken, en dat bemoeilijkt ook
het contact.

Weer mee
Toch geloof ik dat wij er bij behoren te
zijn als er wrer .'>-prakezal zijn van een
uitzending. Ik meen namelijk, dat vele
soldaten graag een raadsman zien, zoals
ze overigens ook graag een aalmoezenier
of een dominee 7.icn. Een van de solda-
ten bracht het scherp onder ,voorden
toen hij zei dat hij 's zondags graag naar
de kerk ging in het kamp, omdat hii het
zo fi\'n vond om ook in Tunesië te kun-
nen loren over 'De Iiere Jezus.' ~Iaar
over de gewone zaken die zijn dagelijks
doen en laten betroffen wou hij mij
heblx.'TI.Dat i."missollien vanuit kerkelijk
gezichtspunt ,vel niet zo aardig, maar
daar kan ik niet" aan doen. Overigen-.,
en dit wellicht ten overvloede, het
spreekt vanzelf dat ik deze soldaat met
nadmk \vijs op hd feit dat hij de kerk-
gang dan ook niet behoort te verzuimen.

Voor vele soldaten ligt de zaak echter
niet zo genuanceerd. Als een geestelijke
verzorger zich aanbiedt, en zij vinden
het een aardige man, is het hun al goed,
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want de jeugd is soms al verder gevor-
denl in de oecumene dan wij ouderen.
Ja, de raadsman hoort erbij, en dit zeg ik
met nadruk, omdat de soldaten het pret.
tig ,"inden dat hij er is. Voor mij is deze
reden voldoende. Als typering van dC'l:e
inleidende overweging, zou ik moeten
vertellen hoc goed en hoe hard, zeker in
het begin, er door onze .l\~edcrIandse
mannen b gewerkt. ).Iaar radio, televisie,
kranten en tijdschriften hebhen daarover
al zo veel gezegd, dat ik daar maar van
afzie. Toch betekent dat niet dat ik geen
diep respect heb voor wat er gedaan
wero. Vanaf de majoor Schokker tot en
met zijn soldaten, i..•cr elk cp zijn eigen
niveau met een grote inzet gewerkt aan
een stuk hulpverlening waar ik grote
bewondering voor heb. Ik ben niet vaak
zó onder de indruk ge,veest van wat
onze militairen hebben gepresteerd. Mag
ik dan maar zo \'rij zijn er nu een paar
uit te lichten die niet in de algemene lof
delen, omdat ze minder direct bij alles
betrokken waren. Voorop loopt, als ik
het Genie werk dan heb genoemd, de
1\.A.T. met de kapitein v. d. stuys van
het HALUCO Tunis aan het hoofd. Hij
verzorgde een vanzelfsprekende en vlot.
te hulp aan reizigers, bagage en goede-
ren; dat was helemaal af. Ik kwam al-
lccn terug, ~tapte uit ccn volle De 9 en
wie stond daar? De sergeant I der
A.A.T. Alles klopte bij deze mensen,
maar dan ook alles, en op de minuut.
Ook op Tunis Carthage, waar heel wat
tegen een oosterse mentaliteit aan ge-
duwd moest worden. ).Iaar het klopte
ook daar. Vraag niet hoeveel en wat dat
aan de kapitein gekost heeft, maar het
klopte.

Ber •._n werk
Ook de vcr,wrgende eenheden, de In-
tendance met de Ic luitenant IIuitema
en de Korpsadlllinistrateur met de Ie
Luitenant Ferdegal heeft hergen werk
veI7.t...-t.Alles klopte, alles op tijd, de
rantsoenen sigaretten, de dinars, de blik-
jes bier, all~. De werkers Ol) de achter-
grond met hun personeel verdienen ge-
noemd te ,vorden, want de omstandig-
heden waaronder alles kloppen moest
waren '"ene van ideaal, maar het klopte.
~Iod ik de Verbindingsdienst noemen?
Ja, natuurlijk. De verbinding met Neder.
land, met de kampen onderling, met
Tunis, alles liep, en alles liep goed. Nu
pas weet ik wat teleg:rafie is, en het
duizelt me nu nog. Eli dan de doI...ier
met zijn staf. Daar kan ik niet aan be.
ginnen! \Vat zij deden kan ik niet be.
schrijvcn. Geelzucht maakte een eind
aan het spreekuur voor de bevolking.
1faar tnt dat moment hvamcn van hein-
de en ver de mensen naar deze tovenaar.
\Vat zullen zij moe zijn en tC\"reden.Zij
hebben een goodwill voor ons gekweekt
die onschatbaar is, en ze ht'iJben het
daar niet eens om gedaan.
Ten slotte de Luchtmacht. Als oud-
KLuer mag ik in alle bescheidenheid

zeggen dat het een goed wapen is, maar
toch! Dc vlieg:crs Van der Hum, Brink-
greve en Eclillan, met hun technische
staf o.l.v. de sgt. I. Viëtor hebben, on.
danks een goed gelukt hlauw oog:en een
wat verschroeide .snor, een staaltje S<'r-
vke weggegeven waar ze trots op kun-
nen zijn. Ze deden \vel, of dat allemaal
heel gewoon was, maar ik weet wel
beter. Allemaal hebben ze geploeterd
()ln dl.' ki~"tenstaIHl.by te houden en de
stemming op peil. Op alle uren van de
dag maakten ze koffie, 'Kè je nagaan'!
I let meest gewaardeerd bij de mensen
was natuurlijk de postvlucht. Al spoedig
na hun aankomst verzorgden de heli's
het post halen. Voor de middag was de
postzak uit Tunis al op het kamp, en dan
konden de brieven en pakjes worden
uitgedeeld. Dat was voor de sh'mming
onder de mannen die van brief naa"rbrief
leefden van zet~r groot helang. Natuur-
lijk, alle mogelijke zaken van groot be-
lang voor het weTk, konden nu snel en
efficii.'nt ,,,orden heen en weer gebracht,
lllaar dat de post gehaald werd voelden
we allemaal als het mooiste. Om half
acht kwamen de heli's naar Tunis en
dan zag je de mannen omhoog kijken.
Daar b-ringenze weer, hrie,"en naar huis
en straks kwamen de brieven \'an huis
11K'C terug. Geweldig. Ja, ja, wc hadden
een echte Airbase Kairouan (verboden
te roken!) Stel je dat cen~ voor. Op 16.'5
km van Tunis, aan de voet van de mu-
ren van het zomerpaleis van Bourguiba,
in de zinderende zon, als onderdeel van
een ploeterende Genie Constructie Com-
pagnie, een eigen vliegba"is. Vlak bij
een terrein met kipauto's, dozers en kra.
nen, kwam een I'\ederlands vliegveld,
bemand met :\'ederlandse technici en
I":ederland..•c vliegers. Als je zo'n heli
ziet aankomen of wegzeilen, staande in
zo'n steppe, met naast je een groot no.
maden kamp, dan voel je hoc rijk wij
zijn en wat een sprong wij gemaakt
hebhen de laat..•te 25 jaar. In 1945 een
uitgeput, verhongerd hoekje klei, in 1970
L-'Cneigen project in Afrika en hoe! 'Vat
zijn "ij rijk. Kijk ecU';; naar die mensen
nlOr hun tenten. 1iooie mensen, met
koolT.1,'arteoge.-'nen schatten van bahy's.

Men vertelde dat de dokter cr een kon
kopen voor 2 dinar. ).Iaar l.-'vcngoed.
Vrouwen die hossen hout sprokkelen,
kruiken water op hun rug sjouwen, de-
kens wen'n; mannen die achter de kud.
de aantrekken. Is het ctt-'nop, dan laden
ze alles op de ru~ van een ezel of een
drommedaris en gaan weer verder, naar
nieuw eten. En dat is heel vcr in deze
landen. En wij, wij zitten in een combi"
open jeep, of in een heli. \Vij eten geen
oud brood, en de ~l)er.t:ic1xxmtjesheb-
ben haar! \Vij gaan onder de douche,
wij eten een koek bij de koffie, en nep
men nog een pilsje.

Donkere o•.en
Ik kocht een klein Kairollan~k1ecdje,prijs



Notities van een zwerver

2 dinar, zomkr af te dill~('n, want lIil'r
kost dat zeker f HO,- en dan schaam ik
mij nog, want daar stond ik in de werk-
plaats met mijn \\'clgevulde beurs, mijn
fototoestel, en daar zaten de vrouwen en
meisjes aan dl' knoop-gch)\l\n'n, wer-
kend in ('('n oll\uorstdhaar tempo. Grote
donkere ogen kil"keil je aan, ogen Illet
('('n ondoorgrom elijke hlik, Illaar de
halldcll werkell verder, ell ik, ik w('('t flit'!
waar ik mij l)('rgen llioet. Ik Iwh ::,cJl/der
afdingen Iwlaald.

InkopelI doen in T1luis! CenWlll kopen
voor jl't~ Illodlijks in Sidi Hou AlL Ter-
wijl dl' vaandrig onderhandelt kijken Wt'

rond gedurende {'eli HUr. In (\(' ..\n"llue
Habih Bourguiha iOP('1l g{'sillierde \TOl!-
W('I! langs OIIS heen, eH Ill('i.* •.~ op !JO.I!t'

hakkcll in mÎni. Taxi's rijgeIl zich aar}('CIl,

Plotseling komt een mail uit de mcnigtt"
pakt miin hand en zegt in keurig hallS
hoe dank haar zij dil' I1ollamlt'rs zir."
\\)or wat er gedaan wordt, en dan slo-t
dt, lllenigte hem weer op, ~lell kent ons
uniform hier. lIet jaagt de plijzen wt'!
op, maar meestal kan îk er allt,t'n Illaar
om glimlachen" \\'ij zijn immers zo rijk
dat IJlen er zijn waardigheid door \Tr-
liest. Ee]] Tunt'sii..;r is geen dief en geen
ht'delaar, n'ot,kert nH'11mij plechtig:. t'n
('('11 grote jongl'n is cens ("en pakjl'
biscuits komt'n terughrengell dat zijn
kleine hroertje had IIlt't'genomen, ),Iaar
tt'gt'llm-er d{,z(' rijkdom is men machte-
loos, ;\"atuurlijk \TrgeC't de llll'ns die ons
hezig zid dat wij Illaar tijddi;k hier zijn
{'n van de gdegenheid profiteren om
zm"l'el mogelijk \"an de in onze ogen
tmieh' dingen nwe tl' nemen, \Vij geH'n
dan ook ]llt't'r Hit dall w(' thuis zoudt,]]
doell, maar maak ze dat maar ecns dui-
delijk. Wil" zijn die jongens dit, dl' hele
dag bier ( dnken en 'dikke tam' nwpt'n.
wat dat dan ook mag ht'lekenen. Kin-
dert'n in Kairollall roepen hd ons na.

:\"atuurlijk. die ;\l.deriandsemallll(.11 on-
dn elkaar ,jjn niet stlhtiel in hUll
woordkeus. en latt'n we daar dus nipt
boos um worden. Ik h'ek wel gek op. dat
geef ik tOt'. toen ik Iwt hoorde r\ll'lwn
(ltx)r sC'hoolkimleH'I1, EVi'IlZ0 \'erba<l,,~{1
kt'ek ik op toen t'en sehoolh(x)fd mij zijn
h("ili~e verontwaardiging vertelde over
die soldaten. Wat wa.~ het geval? In Sidi
BOll Ali hadden de "Oldaten met hun
dozers Jwt sehoolterrf'in ,I:!('ëgalis("('r<1.Dat
wa"~ lief. ?\Iaar. en stelt 11 zieh de ont-
steltenis v(x)r, tlie dozer-ehaufft'uf :t.•,lt met
otlthllx)t bovenlijf. 'torSt' nu', op die ma-
chine en alle meisje cn onderwijzeressen
kOlltlen dat zi('n. Dat wij niet ingrepen
hegrt't'p deze mail niet. \Vij zien da."1r
geen kwaad in, vertl,hIc ik toell. Dat ging
\'oJ._~lagcnlan!:,s hem hel'n. 'Torse nl!: zei
hij md nadrnk. Enfin, wat moet je dan
zeggen. Bij ons jOllgt'ns wel en meisjes
niet, en waarxlJll dan wel niet. Ik hcn
maar op een and("r ondCnn'Tll O\'eTg"('-
gaan, want het werd todl wel wat moei-
lijk om uit te leggen dat \\ij ook onze
gekke taboes hd)ben,

Hard leven

Gelukkig kwam er {'en man met een
schaap aan, ('n ik ilIoest toen voelell hoc
H't ('n hoe zwaar. Dat was hestemd voor
IÎ februari. Elk gezinshoofd hoort dan
een schaap te kelen, hd bloed aan de
dt'llrpost te Slllerell, het hart te schenkcn
aan dl' anllen, het oog aan de eregast en
de rest te den md zijn gezin, Een
oH'rblijfsel uit de uittocht v:m ~'I10zt'S,
zoals u al iwgrep('n hebt. liet leven i"
hard voor lIlellS ell dier in dit land.
Ezeltjes sjOUW('1l ollwaal'sehijnlijk gnlte
\Tadtkn, en toeh :rJen ze er zo frêle uit.

Heel dHltllc beentjes, dromerige ogen, je
zon niet zegg('ll dat Zt' zo'n afschuwelijk
~~e1uid makelt. Ook Ollze kampE""J:I"1
'gompie' kon l'en lawaaÎ maken dat ik
Ilid beschrijven kan, want het woord
halken slaat Ilergens op. )'laar raar wa~
het wel Er was \"jlor mij geell zaklan-
taarn, dus als ik 's nachts eens eH'l] naar
de preekstoel ging, IllOt'St dat in het
aanh,donker. Sta jt' dan, ('IJ laat je Ill't
water rustig ruisen, dan schrik jt' w<'1als
plotseling achter je 'gompie' hegoll te. , .
halkt'lI zal ik dan toch maar zeggeil. Je
had soms de gruotste lIloeik om de
pijpeu nUl de pyamahroek droog te
houden, als U hegrijpt wat ik bedoel.

Een ander e\-CUt'fllt'nt in de nacht was
Ilt't aanslaan \,_lJI hd a~g]"('~aat. Dat 11('-
gon om \ijf 111Ir, het kan ook vier uur
gewt'('st zijn" Om twaalf uur w('rd dat
aggregaat gestopt, dali j..,ringhet licht in
<1t' t(,llt uit. ~Ie('stal \wrd je dan wel
('n'll wakker \"an de stilte, want venIer
daH'nle dat ding tie hele dag door. Om
vijf uur of \"it'r uur hegon hij Wt't'r. Dan
wt'nl jl' weef wakker \":m het lawaai. Ik
had dan nogal eens tltot'ite om een schil-
deraehtigt~ uitdrukking Ie onderdfukkt'll.

Kinc1l'TCII 0l' stTfwt" Een ll1Tlc1 uit :\fllrokko"

:\Is je dan nd \\"I"er eeht fijn sliep kwam
dl' st'rgeant vall de dag om zes \lur op
zijn fluitje hl azen. En hup, daar was de
dag begonllt'll. lIet was Ilog wd donk('r,
lJlaar daar kali de militai:- zich niet aan
storen, Pas om zeven uur, hij dl' vlag-
genparade, werd 111'1:Heht, en met. het
lkht \'erdwt'('11 langzaam tI{, kOll,

Gee" tijd over
Dl' dagen waren lang, Onmiddellijk na
Zt'\HI Ilur aan het werk, tot hl't ,wond-
eten en de douehe, Er was geen tijd
moer, integendeel, er \\"{'rd hard gcwerkt
ondanks zon, stof en zand, De cadiwa-
geil mt'!: Fanta ell Cola en koekell kwam
wel, nl't als in :\'edt'rland, wallt een
:\'ederlamlse soldaat zond/'r koeken, dat
kali hell'maal niet. Het mag dan on.t!:t~-
zond zijn, Illaar koekt'n lTIocs!:t'n er bij,
zelfs in TUllesië, waar ze genm'!.wn
Illlx-st('n IH'llll'n met de TlIlIiS-\"adëtdt
\.all de koek, gm'dkoop, niet zo lekker,
maar Iwt vulde e('n h{'djt". \Vat Fallta
('n Cola erhij pn dan kan de dag \"enler
oprllkkl'n naar de llliddai--'l1<llIZe,

Haadsman in TunesW. \Vi{' had dat klill-
IJ{'n d{'nken toen \\'e nll z('s jaar geleden
hegolllH'n ernst te maken met OIJS \"er-
langt'n naar hum. G,\'. El: toch was hd
dl' moeite waard" Dat dt'nk je, op (iI,
temgw{"g, lui aehll"ro\TT in d{, De 9,
Dan ga jt' nadenkt'u {'n dan \"ind je toch
dat het te kort \\"as. Xatuurlijk ook na l.t
dagelI ",inti je hl'! leuk it, \TOUW, je
kindert'lI, je baas kwg te zien, maar hd
was te kort. \\'e haddt'Il er dl' hele
p('rim1e hij mot'tell zijn, IHS dan kun jt'
docll wat je wilde dOCH"?\Iaar dat hOIl-
den we dan lllaar te goed YOOl"een
\'Oigendc kct,1".

11. VA:\ SA~D\VIJK
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