


De achtste raadsman

Tot mijn genoegell kan ik meedelen dat per 1 juni de achtste raadsman
in dienst getreden is, nl. de heer 1-1.Sohonk te Amsterdam. \Ve zijn inder-
tijd 01lze dienst met vijf man begonnen en op zichzelf is het dus niet ()n~
bevredigend dat we nu met acht man zijn, maar wie bovendien weet dat
ons deelnemeraantal ligt tussen de 4500 en 5000 militairen zal begrijpen
dat het toch nog de allergrootste moeite kost om ons werk op cnigs7jns
behoorlijke wijze te verrichten.
De heer Schonk neemt een deel van het gebied van de raadsman J.

Troost over 111. het grootste deel van de provincies i'Joord-Holland cn Zuid-
Holland. Zijn standplaats wordt dan ook Amsterdam, zijn kantoor wordt
gevestigd in de Orallje-Kassaukazerne, Sarphatistraat 154, tel. 020-2242,~2.
In geval van nood is de heer Schonk thuis te bereiken op het volgende
adres: Amerbos 44, Amsterdam, tel. 020.262187. Het spreekt wel vanzelf
dat we de hl'er Sehonk van deze plaats gaarne veel succes bij zijn nieuwe
werk toe wensen.

\Vc maken van oe gelegenheid gebruik om nog eens, heel kort, op een
enkel pUilt in te gaan wat de positie van de raadsman in de strijdhachtcll
belreft.
Nog veel te vaak ontmoeten wc de opvatting dat de geestelijke verzorgers

en dus ook de raadslieden, een soort officieren zijn, die dan vooral met de
morele versterking van de individuele militair belast zouden zijn.
Om dit misverstand nog eens tegen te gaan zij hier met nadruk verklaard

dat de raadslieden geen officieren zijn, ze leggen niet de officierseed of
belofte af, ze kunnen geen militair bevel voeren en ze vallen niet onder de
krijgstut'ht.
\\'el worden ze gelijkgesteld met officierelI in bepaalde rang om op die

manier hUil administratieve en materiële rechtspositie te kunnen regelen.
Ze dragen bovendien het militaire uniform en de bij de rang waarmede ze
gelijkgesteld zijn behorende distinctieven. Hoe we ovcr het laatste denkelI
hebben we al eerder in dit blad uiteengezet. we menen dat op den duur,
internationaal, voor geestelijke verzorgers een apart uniform zal moetC'n
komen dat hen duidelijk onderscheidt van militairen en hen juist als gees.
telijke verzorgers kenmerkt. Ongeveer zoals thans voor het Rode Kruis gaat
geheuren. Onderscheidingstekens kunnen dan meteen worden afgl."Schaft.
De raadslieden staan slechts met een geestelijke opdracht van het 11u-

manistiseh Verbond in de strijdkrachten nl. om de mens bij te staan in de
zorgen Ctl moeilijkheden die hij ondervindt. al of niet ontstaan door de
situatie waarin hij verkeert.
Dat betekent dus duidelijk dat het niet de taak van de raadsman is om

bij de militair de doeleinden van de strijdkrachten te verdedigen of te be-
vorderen. liet betekent even duidelijk dat de raadsman er ook niet is om
deze doeleinden te ondermijnen,
Propagandisten voor de bewapening noch pacifisten vinden in de raads~

man een bondgenoot, deze is er slechts om de mens in de strijdkrachten
ter zijde te staan en niet om politieke, militaire of pacifistische doeleinden
te helpen bevorderen of belemmeren. \Ve meenden dat het goed was om
dit bij de uitbreiding van ons korps nog eens duidelijk te stellen.
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George Kessler: 'Klip te nemen'

De VolJ.:.skrant: 'Fantasieloos onmjcM
team ontfutselt Polen toch nog een
gelijkspel.' De Telegraaf: 'Interland zoo-
der waarde. Xcdcrland een te zwakke
hroeder voor de Polen' en tenslotte liet
AIgel1lt.'C1l Dagblad: 'De opzcl van Kess.
Ier om over links aan te vallen
mislukte:
Ziehier een greep uit de kleurrijke

coJk'Ctie perskritickt.'n die na de
interland tegen Polen over het arllle
hoofd van bondscoach KessJcr werden
Ilitgestort.
Het zit de se1l'diOlwur van ()IlZl~

vaderlandse l'quipe de laatste tijd niet
Illee. Zijn plan - om md Omnje een
reis naar Zuid Amerika te gaan maken
als voorbereiding op de komende 'VK
1970 die in ~fexico worden gehouden -
vond geen gehoor hij het K:\'VB-be-
stuur. Zijn vcr.wek om de interland te-
gen Polen niet door te laten gaan, omdat
we dit'zelfde Polen straks tegenover ons
vinden in de vO(Jrrondell voor dincUde
wereldheker, werd eveneens van tafd
gL'vecgd.

Bespreking

Enige weken na het gelijke spel in
\Vars<:hau vertelt hij: 1k hlijf erhij dat

de klip te llL'men is. \Ve moeten ons I1U

zo snd lIlogelijk gaan heraden over de te
nemen stappen. Op korte termijn moet
er een bespreking plaats \;nden tussen
het hondshL'shlllr, de heer eoler en mij.
Dan moeten we ons plan trekken voor
de rest van dit seizoen. Tenslotte hebben
we over dit naseizoen met nog j:wen
woord gerept. Er staan nog g(.'('n inter-
lands definitief op papier.'
\Vat vindt KL'sslcrvan de minder vlei.

ende COllllllentaren in de vaderlandse
krantt:n? 'Daar raak je aan gewend. Ik
\vas dolblij met dat gelijke spel in \Var-
schau. Vooral na de (\__ht'C tegen België.
Ik ged toe dat ik toen teveel van mijn
spelers heb geëist. Je kunt ren ploeg niet
terdege voorl)('reiden, wanneer je de
Spt"iL'rsslechts Ct'lI paar keer in Zeist bij
elkaar heht. Dat hehhen de Belgen ons
wel heel duidelijk hewezen.'

Bedje gespreid

Prccies tW{'e jaar geledcn viel Kessler
met z'n neus iu de hoter. Zijn lx'dje was
gesprL'id. Denis Xevilie - de joviale En-
gelsman, had zich verkeken op z'n eigen
eapacitcitcn. Xcville, door Coler aan het
hewind gebracht na hun jarelliange sa-

Illcmverking bij Sparta, struikelde met
zijn XedL'rIands elftal tijdens de reis
naar Engeland. De Zwitsers kaapten ons
het retourtje na,:lr de wereldkampioen-
schappen aI, George KessIer, anderhalf
jaar eerder als trainer voor (le jeugd
naar NL-"<.lerlandgekomen, grL'('Pde hem
toegestoken hand gretig va.••1. Hij keten-
de zich \'oor jaren aan de KNVB. Zc:,.1:
hij: 'Dat moC'st gewoon. Je moet als
bondscoach in jaren 'kun.len denken.
~lexico werd mijn doel. lIet bondsbc.
stum willigde mijn eisen in. Ik kreeg
carte-blanche.'
GL'OrgeKL'Sslerhad in die eerste pe-

riode de- wind 1II('e.Er kwamen succes-
st'n. Schotland en België werden door
('en jong en geïnspirccrd Oranje wegge-
spee1c1. \Vest.Duitsland, zo vaak door
Kessler als het !-,1Totevoorhedd naar vo-
rL'n gehaald, won moeizaam en de Hon.
garen kwamen in Hotterdam tot een ge-
lukkig gt'lijkspel. Vorig jaar verslapte

SPORT
reeds de eadans en reikte .l\ederIand niet
vcr genoeg om door te dringen tot cL'n
hoge plaat,; op de Europese ranglijst.
Kessier: 'Dat falen in de strijd om de

Europese Clip was voor mij ecn enonne
slag. \Verkdijk ik had zo gehoopt dat de
doorhraak cr al was. ~faar je moet kun-
Ilell ÎnCt'lsseren.~lct stilzitten kom je er
nooit.'

Cyclus voorbij

De eydus van vriendschappelijke
\vet1strijden is nu voorhij. Hecds in scp.
temller zal de strijd om de wereldheker
in volle hevigheid losbarsten. Luxem-
hurg. PuIen en Bulgarije zijn onze tegen-
standers. Kcssier, heftig manipulerend
met z'n armen: '\\'e moeten niets aan
het toeval overlaten. In \Varschau heb ik
gezien dat Pok'l1ov('r uitstekende spelers
beschikt. In april was ik met Jong Oran-
je in Bulgarije. Ook daar zit mell dik in
bvaliteitsvoethallers. Hier in I'\ederland
heb je niet vaak de beschikking over je
heste spelers. Door allerlei omstandighe-
den zijn ze op de trainingen en in de
oefemnterlands afwezig. Zeg me hoe kan
ik dan in vredesnaam een willlH'nd elftal
ophouwen. Echt je moet de spelers
voortdureml hij elkaar hebben om een
goed team te formeren.
Toch zie ik mogelijkheden, \Ve heb-

ht.'n een kans om door te sloten. ~faar al
te optimistisch Illag je natuurlijk nooit
zijn. Na de weJstrijd tegen België 'Zei
ik - in scherts - dat Luxemburg nog
l'en gevaar voor ons kan opleveren. Ik
blijf bij die uitspraak. Je mag nooit al te
zelfbewust aan een karwei beginnen.
lIet zou dan best kunnen dat je jezelf
hopeloos vertilt. Zelfs Luxemburg kan
dan een te zware pil zijn.' \Vnr JESSE
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Concilie-ervaringen (2)

Op het pastoraal concilie te :-\00n1-
wijkerhout van 7-10 april hehhen twee
rapporten in het middelpunt van de be-
langstelling gestaan, t.w. het rapport
'Ontwikkdingswerk' en het rapport
'Onze missie-opt1racht HU', lIet wa'.:;
eigenlijk merkwaardig dat ('f twee rap-
porten waren; in de discussies maar ook
in de rapporten ZI-'lf, waren eT zoveel
m"er1appingen dat men zich ten'eht kon
afvraW'1\ waarom ('r eigl'nlijk niet (,én
rapport was.
.i\laar goed. er warell eT 1\1,'('(', en waar

wc in ons vorige artikel vooral ge-
sproken hebben over het rapport
'Ontwikkelingswl'rk' Zll1JCll we ditmaal
schrijn'n over 'Onze missie-opdracht
nu', vooral ook omdat daarbij van hu-
manistische zijde een bijdrage in de dis-
cussie werd gelL'\'t'rd. Ook wij zullen er
daarhij niet aan kunnen ontkomen om
van dl" missie over te switchen naar de
ontwikkelingshulp en omgekeerd.

Wat Ismissie!
Ilet ant\I,'oonl op hovenstaande vraag

lijkt hed eennHldig: 'I Iet uitdragen van
het Evangelie naar de gehele niet-chris~
telijke wereld.' Dat zijn precies de
\\'oord('n die in het rapport zelf worden
gebruikt eTlwe hevinden ons dus binnen
een veilige terminologie, De vormen
waarin dit uitdragen vooral geheurde
zijn hekt-nd: verkondiging. evangelisatie,
llPkering.
Xll meen ik niet te vecl te zeggen ab

ik hewecr dat de grote, alles en hijna
allen meeslepende, crisis in de katholieke
kerk voor een ht'1angrijk deel te wijh_'u
is aan het feit dat deze missie-opdracht
als mislukt kan worden hesehouw(1. l"a-
t\lllTlijk betekent dat niet dut il'(ler suc-
ces afwezig is gewl'l'st. hier l'n daar zijn
stellig bevolkingsgroepen en soms zelfs
gelll'le hcvolkingl'n tot de christelijke
godsdienst en in het hijzonder tot hd
katholieisme hekeerd. :\Iaar mislukt in
zijn algemecnheid!
Er \ve-Idoor tWl'e grote, voor de kerk

waarsl'hijnlijk heangstigende fl'ikll t.W.

• Dat in het 6'lutc dekolonialiserillgs-
proces het overgrote deel van de 'nieu-
we' volh'rC'n niet binnen het christen-
dom ter~cht kwam maar in een natio-
nalistische of in ("pn marxistisch-leninis-
tische ideologie ( of in eeu vennen ging
van heide) helandde.

• Dat ondertussen in het westen een
ongekende uitstroming uit de kerken
plaat.. had waardoor het 'christl'!ijkc'
achterland voor de missie eigenlijk :zelf
tot missiege1>ie(l moest wonlen ver.
klaanl,
In dit gcwd<1ige proces, waarvan

ni('llwu<1 kan voorspellen hoc het af-
loopt, verkeren we nog vandaag eu het
pleit voor de moed van het pastoraal
concilie dat het deze heide harde feill'l}
realistisch onder ogen heeft durven zien.
~l('n was het er dan ook bijna unaniem
O\'l'r ('("us dat l'l~n herstel van de oude
\nrm van missie gel"n schijn van kans
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heeft. Hel'S vanzelf de Haag: \Vat dan
wcl?
Als grote lijnen formuleert het rap-

port, en dat werd door de discussies bij-
na driftig onderstreept, vooral twee pun-
ten die voortaan dl' missie zullen moeten
vullen nl.

• Geen prf'(Jiking en eV<lllgelisatie
meer mailI' werkelijk christelijke presen~
tic in de vonn van efft.lcticf ont\vikkc-
Iings\,,'erk waardoor de volkeren die
onder de missie vallen de kans krijgen
tot hestrijding van de maabchappl'lijke
anllot,de, tot hervorming van hun eigen
maatschappijstmehmr. tot deelname aan
de werddwch"aart. :\fen was cr zich
drommels goed van be\\I11stdat men dil
alles niet J)('rl'ikt met het penningske in
het hrkpzakje.

• De bereidheid tot werkelijke ont-
moeting ml't de alHl("rsdenkende op
geestelijk km'iu, in het rapport aange-
duid met Ill't woord 'dialoog'. Op deze
wijze ziet men de nicuwe tactiek van de
kerk duidelijk oprijzen: oeeum0nc met
de protestantse en b'Tieks-katholiekeh'r-
ken, dialoog met marxisten, humanisten
l'n andere atheïsten.
~Ioslillls ('n ho('(ldhisten lijken (lan

l'en hL'CtjCbuill'n het schip te vallen
maar 0\'('[ hen werd indenlaad tijdl~ns
het cOlleilie nauwelijks gerept.
Ik geloof dat het goed is om te stellen

dat hier l'ell duidelijke v()onlitgang in
hl'! katholieke denken te hespeurt'n valt,
l'en ,,'oomitgang die door het enthollsia..s-
me, vooral van de jongeren, duidelijk
werd onderstreept l'll die ongetwijfeld
tot een rei..;lerkijk op het wl'fk van de
missie zal leiden en tot (.'('n moderne
llldhodÎl'k. ~Iaar ." \vie nu mL'l'nt dat
de katholieke kerk \Verkelijk het pa<1der
tolerantie hl'(,ft hetl"l'(leu vergist zich
deerlijk! Als on(lertoon van alle discus-
sies, en hl'('1 duidelijk in het rapport
aangegeven, vigeerden de volgende pun-
leB:

e Christelijke presentie bedoelt niet
'cr allt'l'lI maar te zijn', maar is presentie
in dien~t van Christus, dam1ue gestuwd
door de Ileilig-e Cl'eSt.
• \Vending van de KC'fknaar de we-
reld hdekent niet dat de Kerk in de
wereld moel opgaan, maar dat zij in de
wereld als zuurdeeg van het Bijk aan-
Wl.",lÏgis om te getuigen 'van Gods her-
scheppende goedheicl' (beide sh'llingen
op hlz. 4 van het rapport 'Onze missi(~-
opdracht nl'').
Om de juiste interpretatie van deze

stellingen gned te pakken te krijgen is
hel nodig l"L"Uknrt stul..ie uit het rapport
te citerC:1 dat nu juist handelt over de
houdir.~ van de kerk tegenover de niet-
gelovige (hlz, 15 Happort 'Onze lllissie-
opdracht nu').
'\Vant wij hebben het verlossende

woord voor de wereld niet in hezit, maar
getuigen dat JesllS Christus het woord
voor de wereld is. Dat \Voord moeten
ook wijzelf stef'(ls opni('uw en st{'eds

hett."rheluisterell. Ook hebben wij in ons
('igell hestaan W{'('t \"an de nwt God ell
de mensen verstoorde dialoog en hebhen
altijd weN nodig dat die van Gods zijde
hersteld wordt. Ook de niet-christelijke
gespreksp;utner kan ons daartoe iets te
zeggen hebben. De dialoog doet onze
zendingsopdracht niet te niet. Ze onder-
streept alleen dat deze de uitnodiging
bevat tot het heil, dl' nitnodihring tot l1'-'t
her!>1dV3n de gestoorde dialoog tussen
eod en melis en de mensen onderling.
1'...0 kan men langs de weg van de dia •
loog de ander t<)(~gangverschaffeIl tot
Christus, die de \\'t'g, de \Vaarheid l'n
het Lev('11is.'
Het rapport liegt er m.i. niet om, ook

de, overigens luide toe te juic:lien, mo-
dernisering van d(' missic-mi(hlelen
houdt het oude dOl'}voor ogen: hekering
en kerstening!
Het is uiteraanI op dit hoofdpunt dat

de bijdrage van dl' humanistische waar-
Ilelller op hl't concilie zijn pijleu richtte.
lIet is duidelijk, dat we daar hij geen
steull kregen van de aJl(1erc ll'(len van
de Z.g. Ol'CUlnenische commissie (l'('11
adviserende commissie voor het concilie,
Jll'staande uit katholieke en protestante
iet!l'n ('n él'n humanist) omdat de pro-
kstanten met hUil zending dezelfde, of
onge\'l'l"r (ll-zelfde doeleinden nastreven
ak de katholieken met de missie,
Heeds hij (Ic lwhandcling: van het rap-

port 'Ont\\'ikkdingswerk' is onzerzijds
gewaar,;chuwd tegen de samenbinding
van ont\vikke1ing~'"\,,'erken mis!>;c,
\\'e gehruikten daarvoor vooral drie

argunwntell:
• In de Z.g. ont\vikkelingslanden zal
het ontwikkclingswprk met wantrouwen
worden ontvang{"u als het als grondtoon
heeft de wil tot zending en missie.

• De mogelijkheid tot samenwerking
tussen gelovigl'n {"n niet-gelovigen op
het terrein van het ont\vikke1ingswerk in
Iwt w("sten zal er door worden \'l'rklcind
of wegvallen,
• Door het laten samengaan van ont-
wikkelingswl'rk met zending ell missie
komt op t.alrijke momentl'1l niet de
werkelijke hulp aan de medemen.s maar
de filosofische en tlwolngisehe waar-
ht'idsvraag in het middelpunt te staan,
wat hijzonder ht'lemmereml zal werken.

Nieuwe kans
Bij l!C heh.'mdeling van het rapport

~Iissie-opdraçht kn'eg de humanistische
waamemer opnieuw de kans zieh in de
discussie te mengen. Daarbij werd toen
l'('n aanval gedaan op de hantl"ring van
hd I)(~grip'dialoog' in het rapport l'n de
di'Scll..<;sie.Gesteld werd dat als men het
eerlijk Jlll"endedat men de waarheid van
de ander ernstig wilde nemen dat dan
moest inhouden de hereidhl'id om eigen
waarheid discutahel te stellen. En toen
liepen plotseling alle theologen Illaar ook
de televisie- en radiomensen warm ..
Tot zijn verrassing merkte onze waar-

nelller 's avonds dat zijn gehele redevoc-



ring in het te!evisieverslagvan het conci-
Ik' voor dl' Kno was opgenomen en
werd hij dit"J:elfdeavond nog gevraagd
voor interviews voor radio van KRO
(\"lx)r tw('C uitzendillg't'n), vpno t'n
N'orddelltscher Hundf'lnk.

:\Iaar belangrijker was dat het concilie
zelf kort maar heftig reageerde. Aanvan.
kelijk liep dl' discussie wat verward om-
ebt de btholieke theoloog dr. J. Les-
cram\-"aetm.s.c. mren{lc dat hedoeld was
(bt men ci,I.("(>nmeningen bij voorLaat
moest opgeven. Dat is uiteraard wat an-
ders dan discutaiwl stellen. De protes-
tante th('oIoog prof. dr. C. \'. d. "'oude
meende de humanistische waarnemcr de
bekende dialogen van Plato voor de voe-
ten te moeten werpen, daarbij over het
hoofd ziend dat dat mi juist allenninst
dialogen zijn in de modeme betekenis
van het woord maar uiteenzettingen in
dialoogvorm (hoc int<'1ligent dat overi-
gem imkrtijd door Plato gedaan mag
zijn).

Aardig was dat in het interview voor
dl' KnO-radio dr. J. Lescfauwaet en de
humanistische waarnemer het eens kon-
dt'n worden over de gedachte dat h.v. in
(ocndialoog hlssen een katholiek en een
humanist het er niet om behoorde te
gaan of er twee katholieken of twee
humanisten uit dl' dialoog te voorschijn
zouden komen maar of er een rijker
katholiek en een rijker humanist door de
ontmoeting zouden ontstaan.

Ik hoop niet dat de k'Zers uit het
bovenstaande de gedachte krijgen dat de
humanistische waarnemer een ~oot deel
van de {'ollcilie1Jesprekingenvoor zijn
rekening heeft genomen. \Vij waren gast
en waarnemer {'n hehoorden dus
hescheiden te zijn ('n sl(~.hts ccn klein
deel van de tijd op te l~isen.Door de
grote openheid van het concilie was het
mogelijk dat dat l'en waanlevolIe bijdra-
ge werd. T(,kencml is dat velen mij na
af1<x)p verzekerden dat dit gesprek
moest worden voortgezet.

Goede zaak
Daannede is het concilie ook al•• ge-

hed getekend! Zeker nid ('('n concilie
waar het rooms-katholieke geloof op zijn
kop werd gezet. Hoe zou dat ook kun-
nen alleen in de Ned€"rlandse kerkpro-
vincie. :\Iaar wel een zitting waarin eer-
lijk hewogen christenen zochten naar
wegen waarop zij hun bereidheid tot
het Illl'll.selijken leefbaar maken van de
maal••ehappij zouden kunnen waar ma-
ken. Een daarbij bereid waren naar el-
kander en naar anderen te luisteren. Dat
gold van priesters en leh"ll samen.

Daarom, met alle opmerkingen die
onzerzijds gemaakt kunnen worden,
moet 7.ckergesteld worden: dC'/-czitting
van het pastoraal coneilie was ('en goede
zaak voor de verheldering van de katho-
lieke denkheelden, voor het zoeken van
nieuwe wegen naar onderlinge mense-
lijke hulp en v(x)r de goede verstand-
houding hlssen gelovigen en niet-gelo-
vigen.

11. UPS

Het Humanistisch
Opleidings Instituut
roept gegadigden op voor opleiding tot:

a. Humanistisch geestelijk
raadsman

b. Vormingsleider, i. h. b. voor het
humanistisch vormingsonderwijs

TIJD EN PLAATS

De cursus duurt drie jaar.
De oolleges worden gedurende t\vec jaar gegeven te Utrecht, 's zater-
dags om de 14 dagen van 14-18 uur. In het derde jaar valt een 10
maanden durende stage.

Vakantie van 1 juli tot 1 septembt.-"T.

VAKKEN

zijn o.a. humanistiek, filosofie, andragogiek/pedagogiek, kenni'S van
het christendom, van de bijbel en van de niet.wcstcrse religies.

VEREISTEN

~liddelbare schoolopleidnig en enige jaren voort~ezettc studie. Leef-
tijdsgrenzen tussen 25-35 jaar. Humanhiische levensovertuiging.
Een commissie van toelating beoordeelt de persoonlijke geschil..."thcid
van de kandidaat.

MOGELIJKHEDEN

Na de studie bestaat de mogeUjkheidom aIs vrijwilliger of als herQ{'p~-
kracht werh.aam te zijn.

CURSUSGELD

lIet cursusgeld bedra.1.gtf 400,- per cursusjaar.

INLICHTINGEN EN AANMELDING

hij het Humanistisch Opleidings Instihmt, Oude~cht 152, Utrecht,
po,tbus 114, lel. (030) - 24641.
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Hollywood en Londen leveren opnieuw
klasse-produkties
De laatste weken worut ('f in ons land

- en niet alleen in de arthouses - een
aantal opmerkelijk g"oede films g-edraaid,
die hd waard zijn te worden opgemerkt
in deze Tuhriek, al was Jll't al1t't-'1lIllaar
om hd \,rrote publiek' nog eens nader
kennis te laten maken met deze voml
van kunst. liet \'alt op dat uit deze
produktie {'("o aantal films is te se1t'C-
terell van hoge kwaliteit. Uil I1ollywood
ell uit de Londense ShHlio's komt ("en
produktie van ('('Tl lIetere klasse dan

momcllteel uit Frankrijk en Italië.
Uit Amerika clan: POli'\T BLANK

van nieuwkomer Jolm B(J()rman; DE
APENIILAi\EET vall Franklin Schaff.
nef; TJIE JlEAT OF TIiE I'\IGIiT (De
nacht van inspecteur Tibh .••) van Nonnan
Jc\\ison met Sidney Poitier en Rad Stei-
ger als de twee h'mpham'n op het/-elfde
(politie)terrein.
Uit Engeland een 'wondt'rhaarlijke sa-

tire op de oorlog: IIO\\' I \\'0:\ THE
\VAR van Hichard 'The Knack' LesteT
mpt o,a. Beatle John Lennon.
POINT BLAI\'K is uit het Amerika:Ul-

sc rijtje verre'weg de hardste film. Hard
in de hetekenis .••..an genadeloos, geen
emotie, zo le\'en gangsters. Een ThriJin
(met een hoofdletter) dus die menig niet
al te argeloos hioscoophcz(ll'ker het wa-
ter in mond maakt.
L('C ~Iarvin schittert als herocpsdicf

dit> l)('slolen wordt en Ilt't'rgeschoten
door zijn maat en hovendien nog cloor
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FILMBESPREKING
zijn vrouw in de steek wordt gelaten. Zo
g<\IIW hij hersh'ld is, mlgt de (hekende)
afn.kening: ('('n speurtocht in de AnwrÎ-
kaansc ondenn'rckl Illd Illaar (-('n <1'1('1:
dl~hem ontstolen huit.

Fascinerende thriller

De regisseur van dc-u fascinerende
thriller is ("en nicllwding- in het vak:
John Boorman. echter een groot talent.
Afgezien van de diché's - die ook nog
door vele regie-!-,'Totenworden gehan-
teerd - levert noorman een pittig werk-
stuk nUl de hoogste klasse, daarhij ge-
holpen door zijn cameraman Philips
Lalhrop ('n niet te vergeten (Ic hddc
hoofdrolspelers An6":Îe Dickinson
mlX)ierdan ooit - en Lee ~far\in - een
acteur van werkelijke klasse.
Pierw BOIl11eschreef het hoek en

Franklin Schafrner wrfilmde Ilt't: TUE
PLAi'ET OF TJIE APES (de apenpla-
neet) l'en pure science-fiction-fiIm, zon-
der Dracula- of Frankensteinsnufjcs.
Slechts e('nvOlI<.1i~eapen sieren het
hechI. ~Iaar dat zegt g!_'noeg-.\Vant deo-J:e
plallt'et wordt ger('gecnl door chimpan-
sees, gorilla's en orang-oetans ('11 niet
door IIlt'nsen. Die zijn eeuwen ~e1eden

gevlucht en leven nu in de hossen alsof
ze apen zijn, de apen da':lR'ntegen weten
niet het('r of zij zijn het eni~c denkende
ras. Groot Îs dan ook do v('rhijskring hij
de gorilla's (de doders in d(oze maat-
schappij) de orang-oetans (op de hoge
posten in het dikke pluche) en de chim-
pansees (de intelligentia. ma:u ook de
tweede-rangs hurgers) als een astronaut
(Charles JJeston) landt ('n Il{"tdoet of die
ap('11apen zijn. Iloev.,el hij geluk Ill'eft.
('r wordt geen vivi-s(-'ctieop hem gedaan
en hij leert vrij snel de taal der apen,
geloven dl' apen hem nipt als hij zegt
het g-eheim van deze planeet te kennen.
De ehilllpans('C-gcll-'en!en zochten al
t"{'uweniang naar dat elle raadsel: waar
komen wij vandaan ('n wie zijn onzc
HlOrollders. Gesneden koek voor Hestoll,
dil' uitlegt dat de mensen hun voorou-
ders zijn ('n wat dies 1I1('('r zij,

Geweldige parodie

Schaffner maakte een geweldige pa-
rodie met deze sf.film op de huidige
(Amerikmlllse) maatschappij. lIet bewijs
lc\'ert hij door zijn film te !aten eindi~.wl!
Illd de \'olg('llde h(,(,lden: lieston op
ecn stram!. vloekend t'U slaand op het
zand als hij de half\'ergane el! \'erroeste
resten ziet van het Vrijheidsl*eld,
Voorwaar een triest einde.
IIl-,lcmaal geen seience.fietion, maar

keiharde werkelijkheid is de onlangs md
Vijf Oscars hekroonde film TIIE HEAT
OF THE XICHT (De nacht van inspec-
teur Tihhs). 'Vant The Heat ... laat OTlS
subliem acteren zi('Tlvan Sidncy Poitier
(0, sc:hande niet hekroond voor dit spel)
als negerinspedeur Tihhs en de hlankc
politiechef Hod Stdg('r. Vakwerk dus
ook van regisseur :\orman Jewison.
Een re~":Îssellrnaar mijn hart. Eentj('

die zijn toeschouwer hijna geen ogenhlik
de kans geeft uit te rusten, maar steeds
aan hem hlijft trekken en die tocschou.



I~illks paR. 6: Lee MardIl - keihard alll tie /u.'_
stolen 1Jeroepsdie/ (POINT BLANK).

Om/er: Beatlt' joJm LCllllOn; ziet de oorloR er
zo "it? (I10\V I WO.V TIIE \VAR)

Links ollc/cr 1m/o{. 6; Ruwe holster, IJlUllkc pit;
Rad Std~('r ah "olitiec1l('j ir, TIIE I1EAT OF
TIIE NIGlIT.

Links; n'ie is de 1mas 01' dl' fl"f'r1,}la1lt'et.~
Clwr1toll IIcstoli Jlil't (TIIJ~ PLA.VET OF TIIE
APES).

wcr uiteinddijk Illl'csieurt met zijn (Je-
wison) gedachte: Amerika is een racis-
tisch land, da.u mO{'t iets aan gedaan
w()rden.
\Vant zo eenvoudig is het niet voor

inspecteur Tibbs, die op doorreis in
Sparta (een stadje in hl'i zuiden van de
Vl'renigdc Staten) \\'ordt gearresteerd,
vcnlacht van moord op een rijke hlankc
ingenieur, En dan wordt llIoord streng
gestraft. want er zijn blanke straffen en
zwarte straffen - die zijn het zwaarst.
Vooral in het zuiden, waar de neger als
straatvuil wordt hdwmlcld, waar men
nog: zo'n 'nikker' lyncht als er ook maar
iets <lphem aan te merken is. Slechts de
heilige koe, de hlanke, is daar een mens.
Tihhs maakt zich in Sparta bekend als

politiem;m. Tegen zijn zin wordt hij be-
trokken bij het oplossen van lIl' moord,
Spart.'l's politiechef (Bod Sldger) arres-
tl'l'rt telkenmale dl' verkeerde en besluit
tl~n einde raad toch maar de hulp van

die negerinspedem Tibhs (Sidney Poi-
Her) in te roepen. Voor Tihhs is het ('en
klein kunstje, als de hevolking van Spar.
ta maar meewerkte,.. ~Iaar die zijn
niet zo erg g-ebrand op negers, helemaal
niet als ze van de politie zijn. En zo,
strijdt Tibhs, zo strijdt ook de neger: de
blanke is de sehuldige, die weigert de
ncg-erte erh'nnen al" mens.
Jewi~on gaf zijn puhliek eell nogal

opzichtigc moraal mee: weest goed voor
elkander, Tot slot laat hij de hlanke poli-
tieman de koffer dragen voor de neger-
inspecteur; op \Vl'g na.lr de trein wenst
d(~eerste, de in~'1)ecteur,het alIeïheste op
zijn reis, De blanl..e in Sparta zijn weer
onder elkaar, Een pretlig-c gedachte ...
Zijn \'roegt're films zijn hier met ge-

juich ontvangen, zijn laatste kn'eg mw.
welijks de aandacht die het verdient:
Richard L('sters ilO\\' I \VO:\ THE
\VAn is echter alle aandacht waard. AI
was het alleen maar om de manier waar-

op Lester hekwaam een satire op de
maatsdmppij loslaat. Hoofdfiguur is :\H-
('hal'l Crawford, o.a. uit A fmmy way
happenetl on the way to the fOnlm, die
als jong Brits officiertje wel eens even-
tjes op zijn manier de oorlog (\VO 11)zal
winnen, Dat dOi.-,thij inderdaad, het
trieste is dat zijn manschappen sneuve-
len. :\la.\r goed, dat doet niets af van h(~t
feit, dat RichanI Lester op zijn eigen
manier de (x)rlog verleit: data worden
tl(x)r elkaar gehaald, klassestrijd in het
leger wordt henaelmkt, de liefde van de
gemeen soldaat voor de officiersvTOuw,
de, Er zitten bijzonder veel parodil-ën in
op de geijkte oorlogsfilm.
De jonge officier is natuurlijk het

middelpunt van het gen'Oel, wat niet
wegneemt, dat John Lennon een soldaat
door de eeuw('n h('t-'n is, I lij doet niet
veel, maar toch nog genoeg voor eigen
mem. (en die stinkt niet altijd).

PETER J. MOREE
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Vliegen - straalmotor - geluidshinder

'Lawaai afvalprodukl van onze beschaving'

van de Schiphol-bulderbanen alleen. Ge-
zinnen in Stockholm schrikken e\"en hard
van de gier{'ll{le straalmotoft'n als men-
sen in de Gmgcving \'an Orly bij Parijs,
En oH'ral kliuken de protesten evcn
hard. De straalmotor hcpft tot HU toe
overal gewonnen. Tegen economische
noodzaken is het voor de gewone hurger
moeilijk vechten.

Cl'iuidsspecialist pmf. dr, ir. C. \v.
Kosten (van het 'rapport Kosten' over de
geluidshinder) heeft eens gezegd: 'La-
waai is het afvalprodukt van onze he-
schaving. Het is niet onder de knie te
krijl-{('n:

De filosoof Schopenauer, die in l'en
tijd leefde, waarin zelfs nog geen auto's
de stilte van tIe stadstraten verdrongen,
heeft zich er eens over heklaagd, dat hij
niet kon nadl'nken door het 'allemachtig
harde g(~l...nal van de ZWl'pcn van de
paarden-koetsiers'. \Vaanllee we maar
willen zeg-gen hoe moeilijk het is de
grenzen van de hinder te l>epalen.

Regels

Tóeh zijn t'r \1,'(,1 degdijk regels, al
hevindt zich alles op het gebied van de
geluidshiIlller, luchn."crvuiling en vcrOllt-
reiniging van het water in 1':ederland
nog in de kinderscJuwnen. Op de \vcrk-
plaatsell van het ollde Schiphol hpstruUl
tussell JO uur 's avonds en 5 \Iur 's

VIJFHUIZEN

6ELUI05H INOER

WEESP

ABCOUDE

- .' OIlMS 805

mmV
EEL
HINOER

LUCHTHAVEN SCHIPHOL

t:~ê~1~7~~ERONBEWOON-
BI/IIR

HAlFWE('

-

'\\'e willen niet terug naar de tijd van
de petroleumlamp of ht't stenen tijdperk.
\Ve willen wel rustig slapt'n. liet gaat er
om h{wver (IL. lllellS kan gaan IIIct de
ontwikkeling va.n de techniek zonder
wonen en leven onmogdijk te maken.'
Tandarts Klaus Ziesener, die dit 12

oktoher 19G7 tegen een n'rs1aggcw'r van
de plaatsdijke krant van Düsseldorf zei,
woont in Stocklllll, in 'Uinnzollc 1 dt.~
l)üsscldorfer Flughavcns', IIij is een
van de 8000 inwoners van StockUIll, die
elke dag PIl elke nacht de bmllende
Illoton~n van de straalTt'uzell over hlln
woningen hOf('n illll(lercll. Tandarts
Zies('f}cr protesteert. ~Iaar hij staat juri-
disch machteloos. \Vant \'oor geluidshin-
der-door-vliegtuigen bestaan geen wet-
ten of rechten.

1n Seoel in Korea zijn verge\"ordenle
p1anllPIl \"Oor dl' aanleg van l~'11 nieuwe
luchthavelI: zo horen wij van eCII h(J~e
KL~I-functionaris, 'maar ze maken die
plannen nog niet openbaar omdat ze de
doorkruising ervan vrezen van de pu-
blieke opinie: In l\ew Vork hl."Staat sinds
korte tijd een Wt.t, die ht'paalt dat de
gduidshinder boven woongehieden niet
meer dan 110 decibels (een decibel is
een gelllidsmaat, waarmee de hinder
wordt aangegeven) mag bedragen. In
Engeland wordt t~'n derde luchthaven
voor Londen op gmte afstand van
woongel)ieden geprojectecnl.

Ce-luidsllinder is niet et'n probleem
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mor~t:'nsallerlei hepr-rkende bepalingen
voor het proddraaien met straalmotoren,
Die !X'palillgen zijn er gekomen toen
vde mensen uit de omliggende dorpen
en stedcll gingen klagen over nachtelijk
~ehrul. i\og niet zo lang geleden heeft
de minister van Verkeer en \\'aterstaat
bepaald, dat de hock, waannL'C\'lieglui-
gen Sc::h.ipholnad<-'renof verlaten, niet
heneden de 30 graden mag liggen. De
Rijksvoorlichtingsdienst ziet er op lo<-',
dat op Schiphol et'n haan als de '11111.
derhaan (met in het rechtstreekse ver-
lengde dichthevolkte wijken van Buiten-
veldert) zo weinig mogelijk gdHuikt
wordt.

Plannen voor dc aanleg van een vijfde
start_ en landingshaan op Schiphol wor-
den op het ogenblik door de regering
zeer kritisch hekeken: Het college van
C..(xleput(X'nle Staten van Noord-Holland
heeft zich al tegen de aanleg verklaard.
Er zijn dus wel degelijk maatregelen
mogdijk. Ze zijn in vele gevallen ach-
tCf\wge gebleven, omdat op het gebied
van de geluidshinder de publieke opinie
pas wakker wordt als de burger hel
kwaad aan d('n lijve ondervindt.

Enorme klappen
Schiphol telt op dit Illoment gemid-

deld jaarlijks nog 100.000 vliegbewe-
gingen. VoorspeUingen bieden op dit-
zelfde moment als uitkomst, dat in 1975
op één ~tart. en landingsbaan 100.000
vliegbewegingen zullen plaatshebben,
'Vat nu over drie of vier hanen wordt
gespreid, zal over zeven jaar op L'L'n
baan krecht komen.

:l\'11 al is de tw('c vcrdit'pillgen en 500
passagiers tellende Bncing in dc maak.
Nog steeds zwij~en de experts over de
enorme klappen, die straks super-soni-
sche verkeersvliegtuigell ook in de nor.
male vlucht IXlVen steden en dorpen
zullen veroorzaken. \\'el maken de
niellwste technische vindingt'n vermin-
dering van geluidssterkte bij nieuwe
vliegtuiglypen mogelijk. maar er is
voorlopi~ nog niel'i te zeggen over de
toepassing ervan in de pmktijk, "Vliegen
moet betaalbaar hlijven,' zeggen de
luchtvaartmaatschappijen l)ijna dagelijks
tegen de ontwerpers: 'En 't inh()IIwen
van voor,lÏellingen, die de hinder <1o<-'n
afnemen, gaat ten koste van het aantal
passagiers, dat we kunnen vervoeren en
't wordt bovendien 'led tt"duur:

'Bouw ~een hanen nlt'cr bij woon-
keruen: zeggen de stadslwstuunlcrs en
de hurgers, '\Vij hchben geen ruimte
meer om woonvrije zones uit te sparen:

Veel angst

En intussen zitten in zones, waarin
geen woningen gebouwd hadden mogen
wonlen, duizenden burgers in hun hui-
zen. Ze moeten af en toe gesprekken
onderbreken.

In scholen (Badhocvedorp) kan de on-
def\vijzerniet doorgaan met de lessen als
er een vliegtui~ overdavert. En in Am-
sterdam heeft laatst een arts verklaard,
dat hij op de kritieke momenten van de
geboorte <Ieharttonen van de bijna ge-
bon"n baby niet kon heluisteren omdat
er juist een vliegtuig overkwam. liet
geluid bleef mÎnuten lan~ nadreunen.
Straalmotoren (niet eens alleen tlie van
starknde en dalende vliegtuigen, maar

ook die van laag overvlie~ende of oefe-
nende) stellen niet all("t'n de zeunwen
V:ln de hurger op proef. Ze hehbcn niet
alleen een toeneming van de algemene
nervmiteit tot gevolg. Ze stimuleren ook
oe gevoelt.'nsvan ang,;t. Toen tijdens ('eli
Schiphol-enquête a,'ln omwonenden wer~1
gC\'Taagd 'Is 11 ook bang?' antwoordde
66 pen:ellt van de om!ervraagden: "Ja',
O\'er de omvang van de schade is

nauwelijks nog iets bekend.
liet is niet 7..o:1lsbij ecn auto-ongeluk,

dat drie dod<-'IItot gevolg heeft en daar-
door L'Cn teken is \'001' de gevaarlijke
sihmtie ter plaatsc. Geluidshinder heeft
de dood niet aanwijsbaar tot gevolg.

Xee? \Vetenschappelijk onderzoek is op
dit terrein nog Illaar nauwelijks \'('rricht.
'Je moest eens \'oden hoe snel mijn hart
klopte toen ik gistennorgen om half zes
wakker schrok door zoon iaagvliegend
loeder,' zegt ("('n inwoner van Amstel-
veen.
En dan hebhen we het nog niet gehad

over de llll'llSen, die <-"('npaar jaar gele-
den een eigen woning liett'U bouwen op
een plaats waar nu de straalvliegtuigen
om de twee minuten opstijgen. 'De ge-
meente had de plaats aangegeven. De
waarde is nu met de helft gedaald. \Vaar
kan ik de schade verhalen? \Vil' hetaalt
de dubbele ramen?' ALE \'A~ DIJK
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'De handen' en 'De coladrinkers'

Vrij zelden wurdcn eT in kritieken
gegevens verstrekt o\"('r de criticus. Be-
grijpelijk. Immers, het gaat om het boek.
De lezer moet door middel van de inter-
pretatie en visie der critk'1..l's, \'cr~1l"rkt
door de door hem gt-'kozen l'it:\tt'll uit
dat boek, gaan kopen/lezen of niet.
\Vaarom dan ollliodige ddails vermelden
over in welke toeshmd of vanuit welke
situatie de criticus schrijft. Factoren als:
Onevenwichtigheid, geluk of ongeluk in
huwelijk of leven, sleehte Ilchuizing, hui-
lend kind, recent sterfgeval in de fami-
lie, dit alles in een kritiek te venvcrken
zou in de 1Ilt't"Stc gevallen alleen maar
overhodig aandoen respectievelijk een
vertroebelend effect gevell. OpnÎ('uw
begrijpelijk.
Anders Hjli" het mij gesteld met het

vcnneldell van {"en hepaalde voorkeur
voor t"Cnschrijver. En dan wel het liefst,
zo mogelijk, reeds in de eerste regel van
de kritiek. Al was het maar opdat de
lezer al hij het hej..,rinWt't't welke kant hij
\••..ordt opgestuurd. Of niet. liet laatste
Iijl.1 in strijd met het voorgaande. Van-
daar een toeliohting,
Ongeveer een jaar gdeden hespmk de

criticus K, L. Poll in het Algemeen Han-
delshlad /.-'Cngedichtenhumld van R{'IIl-
co Campert, Iloc men (x}k over deze
criticus lIloge denken, in dit geval ver-
diemle hij m,L waardering. Poll hcgoll
nl. met de opmerking dat hij een Cam.
pertfan was. Verklaarde waarom, om
daa.ma uiteindelijk zijn teleurstelling uit
te spreken ov("r de door hem gelezen ge-
dichten. llan<lig gedaan, bn men zeg-
gen, Sympathiek beginnen om des te
vernietigender te hmnen eindigen. Aan
een ieder vrij :zijn gedachte over een
dergelijke aanpak te hehhen. Hetgeen
mij opvid was dat Poll, door aan te
geven dat hij van het werk \'al1 Campert
hield. mij (als le'/.er) een grotere hetrok-
kenheid gaf. Los van het feit of men IIlI
zelf wél of niet van het werk van Cam-
pert houdt. Poll toonde zich op dat mo-
lJIent duiuclijk een 1{"l'.cr.Inclusief alle
nx)r- of afkeur ten aanzien van een
hepaald hoek of gedichtenlnmdel. Zo'n
persoonlijke ervarinR te verwerken in
{'en kritiek lijkt mij alleen maar te loven.
J let maakt de criticus tenminste iets
stNker tot lezer. cn ontneemt dezelfde
criticus voor een deel zijn pretenties
mC"t-'rof heter te 'zien', te lezen. liet
verlaagt zijn zg. voetstuk.

Grote kitsch

Ik moest aan 't éi'n en ander denken
hij het lezen van 'De handen' van Panl
Brondeel en 'De coladrinkers' van Jos
Vandeloo. Het batste hoek las ik het
eerst, en werd het snelst w{'Cr terLijde
gelegd. Eerste indruk: Slecht; het boek
'doet' zelden iets. Daarna 'De handen'
van Paul Brondecl genomen. uitgelezen
{'ll tot de conclusie gekomen dat ik in
jaren geen grotere kitsch gelezen had.
Beide ho{,kt.'n iwrleu'lI, tot alJdt're con-
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dusies gekomen, met duidelijke winst
voor 'De coladrinh'rs' en vrijwel het-
zelfde magere f('sultaat voor 'De han-
d{'II'. \Vaanloor? Et'n te groot verschil
naar gt'geven, waarbij wèl of juist geen
identificatie met het onderwerp? Een te
groot verschil, technisch g{'Zien, in de
verwerking van de inhoud tussen heidt~
schrijvers? Het gaat indt.-'Tdaadom hd
laatstt', Et'n opmerking waar niemand
iel-; wijzer van wordt, zonder iets van de
inhoud te weten. Gedeelte uit de flap-
tekst van 'De coladrinkers'.

(. .. ) 'lu deze rmmm wordt co/a ge-
drtlllkell: \'llmJdol)'s ller.wJlwges hebben
gl'en geM t:oor u:hisky. lil dit boek is
!ceerspiegeld de onrust erl onrust. de

Boe KBESPA EKIN~

tlcii/el eu !let lJrotest nUl de lu!dendoag-
se ;onge geueratie, "uwr (Jok de behoefte
aWI men~diikhcid eTl t:ooml aan liefde.
1'!I.:ee meuseu in eeu neemde, (cat 011-

mogeliike situatie, met llPS ell dou:us,
t:TÏ;, "uwr toch niet ;u staat om lum lot
in hmuien re riemen. \Vij heten melis en
zii1l dus "wchtdoos, zegt de schrijl:er
l'rgeIlS. Zoals het let:eu is ook dit boek
soms wat chaotisch en scllOkkcrld, "UUlf
het u:il ook een eerlijke belUuiering zii'l
nm het mens.eJiik tekort ("'I dl' luwg IUUlr
geluk, dc exwcs.\'ie WIl de behocftc (lcm
!:rede C'II liefde nm de hedelulaagse
1I1l'1I •••.:

Uit de flaptekst van 'De handen':
(...) 'De roman 'De IUlIIdell' spalt zich
af iu eell \\Iesteuropees stadje. Vtm eell
mmt(ll lJl'r.••.ouen. nm dil:erse sociale
stami, wordt het kleine leccllsdrama be-
schraen. De hoofdfiguur, cerl jongc fa.
brieksarbeider, !cordt het slachtoffer eau
een arbeidsongeval eu is coor ziin let:ell
vermillkt. Elk der nct;ellfigurell is 0IJ ee'l
0/ mltlere u:i;Zl' bi; lu:t ollj!.ewl betrok-
ken en leeft OIJ zijn mmlier met de
gebeurtenis mee (... )'.

Hoogdravende taal

Flapteksten zijn gevaarlijk. Veelal
wordt {'r door til' uitgever in hoogdra-
\'('Jl{lc taal (zoals hier - bijvoorbeeld _
aan het slot vun 'De coladrinkers') te
wel gesuggereerd. lIet hock wordt op
een handige manier 1t'kker' gemaakt
v(x)r de H:,rk(Xlp,lIit.rop is niets tegen.
lijkt mij. Uiteindelijk is een uitgeverij
g('('IJ lipfdadige instelling. Hetgeen ech-
kr ook illhoudt dat de uitgever zich niet
te dikwijls een 'hedrogen' lezt.'Tkan ver.
oorlo\'en. Valt een aantal boeken in
korte tijd tegen, dan :zal menig koper de
flaptekst de f1aptt.'kst laten. en daarml'e
(vaak) het hoek het boek.
Bij 'De coladrinkers' zowel als bij 'De

handen' hehoeft dit m.i, niet het geval te

zijn. De aangehaalde eitaten dekken in
heide gevallen redelijk tie inhoud. De
vrouw ;\fartine en de mannelijke ik-fi-
guur uit 'De coladrinkers' zijn inderdaad
vrij. Vrij om te kiezen voor elkaar. Toch,
ollllanks hUil wgelmatig samenzijn in
ht'd, }wt samen praten, het samen uit-
gaan. is pr in Icezen geen sprake van {'t.'U
keuze. Vooral de ik-figuur is daarvoor te
sterk doordrongt'll van dl' mensl:'lijkcOll-
toen'ikcndheid. Geluk is voor beide een
gegen'll, ~Iaar Illccstal wordt he'! erva-
rcn en gcschn.'\'en met een vraagteken.
Twijfel is ook in 'De coladrinkers' de
enige zekerheid. Niet alleen in het begin
van het hot'k of hah'cT\vcp;t'.maar even-
zeer aan het slot, zoals uit het volgende
frag-ment hlijkt: ( .. , )

(. .. ) 'Je SlCUl1Jttoch niet?' t:Taag ie l?n ;e
klopt met je klei,w beelilumie vuist 01J

mi;n borst. Omdat ik niet direct rC(lgeer,
kuip ;e het licht {/lUI en je ziet (met
('/lige venc01ulering) dat ik lig te glim-
iac1lt'JI, Zot/Ular, zotilier een bepaalde rc-
den. Je haren hcltlgell vcm:lIrd in ie
gezicht, de bruiue dek rOlul ie tepel is
IlIl donker, bi;IUl Ztcart, Je mOIlc1 is aL')
een dlli.')ter 11011et;e. neeril(llelll! boven
lIIi;1I gezicht. Ert aly je tcarme lichaam
op me licht, je berten Idid open, dring ik
zacht in ie binnen en het geeft me eetl
ontzettend Iwerli;k gcvoel, Martinl', (mi.~'-
schh"'l is deze doml t:tHl liefde tussen een
man en l'eH vrOl/tc c'Oor de IIIens de
enige mogelijkheid tot geluk?) 'Aan mii"
oor 1100rik ;e zucht en het geprecel u(m
;e stem en je richt ;e plots op en als ik
schokkeud smelt iu ;e lic1uwm, ben ik
eindeloos gelukkig". ,\llSSCIIIElv'P'
(...)
liet decor waarin :-'Jartine en de ik-

figuur zieh bewegen is te vergelijkell
met het Leidsepldn. 'De coladrinkcrs'
spt't'1t in Antwerpen, llIaar ook hier £Ic
hekellde ernstige en zware gesprekken,
Ilt.'t verLet tegell de politie. de valse
herichtgeving der kranten, het kankeren
op de burgerlijkheid, de door niemand
begrepen z.elfmoord. In 'De eoladrinkers'
lwtreft Ill't de \'TOUW Céline, {'eli vwegc-
re ni('lldin van de ik-figuur. Hoewel
dood, is zij 1lIt'<lehepalendvoor de onze-
kerheden in een menselijke relatie. door
de ik-figuur onderkend, door ':-'Inrtine
vaak weggedrongen. \Vaarbij komt, dat
het regelmatig hij elkaar zijn {'n het
samen. als generatie, optrekken, kenne-
lijk hd omlt'rling langs elkaar ht'enleven.
de zelfmoord niet uitsluit.

Klein levensdrama

Evenals in 'De L'oladrinkers' staat in
'De handen' (waarin inderdaad 'het
kll'illc levt'nsdrama van een aantal per-
scmen, van diverse sociale stand, wordt
beschreven') het langs elkaar heellle\'en
centraal. :-'Id dien vcrshUlde dat dit in
'De coladrinkers' ('t-'n zuiver {'xistentiële
zaak is, terwijl het in 'De handen' zowel
cxistentieo1 als sterk Jsodaal hepaald.



\Ve zullen die operatie snel moeten doen, atlders mis.9Cntee de r;oet1Jalwedstrijd
011 de tv ...

-WI'D
Hoofdfiguur iJl 'De handt'n' is Armaml
Nielens, werkzaam bij de spoorwegenfa-
hriek 'Delafa~trIe-Antic'. Op weg naar
zijn nachtdien!St i!Ser voor Armand Nie-
lem nog ruimte om te dromen:
( ... ) 'lu ecu Volw zit een paartje
.\chichtig om zich heeu te kijke'l. lIet
meisje bijt op haar nagels. Onder het
voorbijrijden ziet Armand ronde meisjes-
knieën. Misschietl teil het paartje de !Va-
gen stele,.? Als hij /lIJ ook eens een
leagen stal? Nu, dadelijk, zollder 1:,erder
nadenken? Zijn fiets in de gracht gooie1l,
een (JUlo stelen en 1i(Ulrhet zuidetl rij-
den. Zo,uler oponthoud ,war het zOlmi.
ge, lcilte zuiden en nooit terugkeren. In
de auto ZOII hi; 1.et warm hehben. j\'11

zijn zijn handen verkleumd 11a twintig
minuten fietseu iJl dit beesteuu:eer. Al.
licht zou hij ook ergens een meisje vin-
den. Met eeu mooie wagen zou hi; on-
middellijk een meisje vinden dat tot alles
bereid is. Ze zou dicht IwaM hem zilte1l,
haar haml in zijn 'wl,.;, W, met ha", borst
tegen zijn arm en haar heup tegen zi;n
heup, een groot, Hie1Ulelijk meisje en hij
zou heel haar (cmme jonge lichaam t)oe-
len etl soms haar lippen zacht op zijn
[c(mg of in zijn nek ... ( ..• ):
Arnmnd :-\ielens st('('1t geen wagen.

Later, -aan het !Slotvan het lx)ek, even-
min. Inmiddels n1. zijn zijn handen, als
gevolg van het arbeidsongeval, reeds ge-
amputeerd d(x}r e(~11 zekere profe!Ssor
Hartman. Deze professor is (,én van de
vele fij.,''luendie na het eerste hoofdstuk,
waarin Annaml uiteindelijk hegint (be-
b.mnen moet) te werken in de SPOOf\\'C-

genfabriek, door Paul Brondeel \,,'orden
geïntrcx1m.'<.'Crd,en die allen min of
meer betrokken zijn bij het geval Ar-
Illand .:"\ielens.
Personages die o.m. de revue passeren

zijn: De nlot't1er van Armaml, de zuster
van Annam1, de plaatselijke dokter en
pa.~hx)r, (Ie directeur van de 'Spoor-
wegenfabriek, en zijn echtgenote. 11en-
!Sen die direl..i of indirekt iets te
maken krijgen met de vernietigde han-
th'u van Annaml. Een betrokkenheid die
niet in alle gevallen g-ewaanleerd wordt.
De één is moe, de ander aan het feesten,
weer een ander houdt een lezing voor
('en snohhistisch gezebchap. Anders nit-
gt..'dmkt: De niet langer aamn".ligc han-
den van Annaml storen. Behalve de
tlloedt'r van Arllland, interesseert het
niemand eigenlijk een flikker. 1len wil
leven zoal!Smen dat gewend (geraakt)
is, en zich dientengevolge vooral niet
tcvt"Cl hezighouden met (Ie ander.
Dat deze mensen in \\'f.,-"Zcnallen
eenzaam zijn, lijken alleen de IllOt"(!er
van Annalld, en, vennoedelijk, de echt-
gellOte van de fabrieksdirecteur, zich te
realiseren.
Gezien het existentiële bewustzijn van

de moed(~r en de direkteursvrouw (de
laatste doet o.a. een po~>ing(?)tot zelf-
moord), is er tussen 'De handen' en 'De
l'oladrinkers' ('('n zekere parallel te trek-

ken. Et'n overe'('nkOtmtdie evenwel niet
ver(der) gaat vanwege het verschil in
ge(;n~ageenlheid ttl!S!Senbeide schrijvers.
Bij Bronded h er duidelijk sproke van
t't'n sociale hetrokkenheid, bij Vandeloo
daarentegen zou men kunnen spreken
van icts als een men~elijk~tckort-be.
trokkenhf'Îd. Dt'salni('ttemin, gelijk ('('r-
der opgemerkt, blijft er indenlaad een
hepaalde overeenkomst tussen 'De cola-
drinkers' en 'De handen'. En toch valt
'De handen' en blijft 'De coladrinkers'
tot op zekere hoo~rte staan als een be-
langrijk hoek.
Brontk'Cls uitgangspunt moct volgens

mij t"('n bepaalde verontwaardigde Ix-.ze-
knheid geweest zijn ebt niemand nie-
mand in wezen interesseert. Je handen
moeten mi!Ssen.hoe belangrijk voor Ar-
llIand ook omdat hij er uiteindelijk zijn
geld (is in dit geval leven) mee moet
verdienen, eventueel zelfs zijn dromen
mee moet zif'n te verwerkelijken, het
hele ongeval is voor de ander een inci-
dent. Te vergc1ijh'n met een krantenon-
geluk waarvan men alleen vluchtig de
kop let'!St. Hoe ontstellend ook, in de
huidige samenleving is nu eenmaal voor
het ene geval tusst'n zovele nauwelijks
nog plaats voor wezenlijke aandacht.
Stellig Ix'hoeft dit niet te betekenen dat
er over dC".lcmenselijke verwaarlozing
geen hoek zou zijn te !Schrijven. 1laar
voonvaanle lijkt mij daarhij dat de
schrijver i1lgehouden te werk gaat.
Aanvankelijk slaagt Brondeel daar nog

wd in. Hij zet Annand niet te levend
ncer, het ongeval ligt niet direkt om de
hoek. BO\'('1l(1ienhe!Sehrijfthij het onge-
val niet. Eveneens een \\'Ïnstpunt. ~laar
waarom na het kerste) hoofdstuk zoveel
mensen beschrijven, inclusief hlm ach-
tergrond, en op een gegeven moment,
nl. wanneer het ongeval heeft plaatsge-
vonden, deze mensen in hepaalde volg-
orde weer later optreden en het bij her-
haling yermclden van de zo gezonde
h.Ulden van dC'/.c1ll(,llsen.Om n()~ maar
te zwijgen ov('r het feit dat de vader van
Armand ooit tengevolge van een
ar1x'ülsnngeval overleed, en de yrouw
van de fahrieksdirekteur, aan het slot
van het boek, bij haar zelfmoord-
poging(?) haar beide polsen(!) open-
snijdt. Ook al zou men mét Bron-
deel kunnen zeggen dat tenslotte t.-'!-'n
ieder zo zijn eigen egocel1tri!Schebezig-
heden of vermaak heeft (zie daarvoor
vooral het laatste hoofdsOlk uit 'De han.
den') en ook blijft houden, 'De handen'
doet gdorce('rd aan. Brondeel heeft ze-
ker notie gehad van het wat, hij is eehter
zo onthutsend in het hoc blijven steken,
dat 'De handen'. ondanks een aanvaard-

haar gegen'll, door zijn yormgcving tot
een draak is geworden, Of dit moet
worden toegeschreven aall t'en gehrek
aan ervaring hij Bmndeel (Flaptekst):
(... ) 'In 1965 verwierf hij een onder-
scheiditig voor ziitl 'IOvellc 'Sc1IUÛl', ;'l
het daarolH:olgende jaar tcerden hem de
romauprijs Vlm de prot:incie \Vest-
Vllwtlc!ercn en de flor:elletlprijs van
'Nieuwe Stemmen' toegekend' (.. .)
wil ik niet onmiddellijk beweren. \Vél
dat Brondecl door een te tmditione1e
aanpak de werkelijkheid de werkelijk-
heid heeft gelaten, deze althans zelden,
ook maar in enkele facetten, heeft weten
over te brengen.
Het oeuvre ""an Jos Vandeloo is aan-

zienlijk omvangrijker dan dat van Paul
Brondeel. Ik denk - bijvoorbeeld - aan:
De muur, De croton en andere verhalen,
Een malllH'tje lIit Polen, De Vijand etc.
Uiteraard hehoeft het feit meer te heb-
ben geschreven niet steeds door!Slagge-
"end te zijn yoor het betere lXlek. In dit
~e\'al echter blijkt duidelijk hoe belang-
rijk techniek, veelal verkregen door veel
schrijven en nog meer weg te gooien,
VOOI' de sclllij,"er kan zijn.

Hoofdthema
lIet hoofdthema in 'De coladrinkers' :

De menselijke eenzaamheid, is evenzeer
werkelijkJwid die men als lC"/.eraanwezig
weet, Alleen Vandeloo weet in 'De Cola-
drinkers' herhaaldelijk te bewerkstelligen
dat je als lezer niet aan de werkelijkheid
van een ~lartine, een ei,line, van de ik-
figuur of wie ook \'oorbij kan gaan,
doordat er tijdens het lezen iets gebeurt.
~Ien wu kUlUlen stellen dat er in dit
boek van Vandeloo momenten zijn dat
(Ic lezer zelf (ook) een cola bestelt/
drinkt, zoals diezelfde lC".f.ervoor zichzelf
evenmin ontkomt a.'ln de onzekerheden,
de angsten, de twijfels, der 'coladrin-
kers'. En dit alles doordat de constructie
van 'De coladrinkers' geen constructie is.
Er is geen bepaalde bouw, structuur of
hoe men het ook Ilo('men wil. Juist door
dit weglaten wordt de m('ll.<;elijkcchaos
waarin 'De coladrinkers' zichzelf weten,
versterkt. Vonn en inhoud vallen samen.
Blijft het onbegrijpelijk dat een schrij-
ver die dit weet te bereiken zijn bock
extra 'rond' tracht te maken door met
hetzelfde woord, - misschien -, te ein-
digen zowel al!Ste he~>iIUlt'n...

meK ZAAL

'De handeu' Wil Puul Brondeel en 'De
colat1rinkers' wn los Vandeloo zijn bei-
de uitgegCl:Cfl bij A. Mauteau 'I.V., Bms.
sel Den 1laag, 1968.
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