


Coornherthuis

Op 23 mei 1960 begonnen de vonningsbijccnkomstcn in het kadel van oe
humanistische geestelijke verzorging iJl het Coornherthuis te Driebcrgcii.
Daarvoor hadden wc vallaf no\'cm ber 1$).=52.gc\verkt in het gebouw De Ark
van het 11umanÎstisch Verbond te 1\ t1IlSpcct.
Hel Coornbcrthuis draait nu Jus alweer tkl] jaar. Op zil'hzclf get'lI bijzondere
prestatie maar wie bcdcllkt dat we per jaar een kleine drieduizend bezoekers
hebben kan uitrekellell dat in deze jaren ongeveer tlertig duizend militairclI
het Coornhcrthuis hebben bczod.t. Toch wel ('CII getal om even bij stil te
staan.
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Maandblad t:a'l de humanisti.rche

geesteli;ke cer:orgi"g voor militairen

Ui; tie I:OOr,,1l/(/t:

aandacht is \'oor het vor-
Ilólar vore!l die hij ons de

dat er
punten

\Ve zouden er overigens niet over geschreven hebbell als niet juist de laatste
tijd weer bijzondere aandacht aan het vormingswerk in de krijgsmacht werd
besteed.
Het is op zichzelf natuurlijk verheugend
mingswerk maar er komen daarbij enkele
rode alarmlampjes docn opflikkeren.
Er is n.L een zekere neiging om het vormingswerk in de \-olmingseentra voor
militairen te beschouwell los vall het kadl'r van de geestelijke verzorging
waarin het tot nu altijd gebed was . .\Ieu spreekt dan van maatschappelijke
vOllning, staatsburgerlijke vorming en zelfs nlll bcdrijfsvoJlnillg.

[\u is er onzerzijds geen enkele bezwaar als de maatschappelijke proble-
matiek van deze tijd de v~)l1e aandacht hijgt in de vOl"lningscentra. Eigelilijk
is dat altijd zo geweest, ik kan me niet anders herinneren dan dat de grote
CIl helalIgrijke maatschappelijke vraagstukken olllierwerp vall hespreking
\varen in de vormingsbijecnkomstcn. fIoe vaak is cr in het Coornherthuis niet
gediscussieerd over he\vapcning eH ontwapening. over rassendiscriminatie,
over de tegenstelling Oost-\Vest, over ontwikkelingshulp, O\'er het :\fiddcll-
Oosten, over de gezagsverhoudingen, over inspraak CH deillocratisering? Dat
was zo cn dat moet zo hlijven . .\Iaar dat is beslist gCl.'U redcll Olll het vor-
mingswerk los te maken van de geestelijke verzorging.
Integendeel! Ook de geestelijke verzorging, waarin het gaat om geestelijke
CIJ Zedelijke bewustwording, kan slechts werkcll in de context van de maat-
schappelijke gebeurtenissen. Geestelijke verzorging sec \vordt onhcrrocpelijk
ecn vonn van woordverkondiging en dat is beslist uit de tiju. Slechts een
evenwichtig samengaan van geestelijke verzorging en vorming kan in de
hehoeften van jonge meusen vall deze tijd voorzien. Er is aan de loskoppeling
van geestelijke \-erzorging en vorming trouwclls nog n'n allder gevaar ver-
hondcn n.1. dat de losgekoppelde \'onning de neiging heeft om Ziell te ont-
wikkelen tot bedrijfsvorming.
Alweer, er is onzerzijds g~cn bczwaar te~~l'1lals de militaire "ituatie, en daar-
mede het militair bedrijf, deel uitmaakt van de gespreksstof in de \'onnillgs-
ccntra. :\Iits een vrije en eritische discussie dan ook gcwaarborgd is. ~Iaar
ue vonnÎ1lgseentra V<ln de kerken l'll het Humanistisch Verbond kUBnen nim-
mer de rol vervullcn van Cl.'ntra die de hedrijfsontwikkeling en de bedrijfs-
bevordering tot doel stellen. En dat geva:11' is levensgroot als men zich op de
weg laat dringen van wat aangeduid wordt met het woord hedrijfsvonning"
\Vc zullen cr voor moeten waken dat \ve niet, langs t-éll of anderc omweg,
nog e(,llS terecht komen hij de morce!svonning.
De vonningscentra in het kader van dc geestelijke \'crzorging in de strijd-
krachten zullen er in de komemle jarell H;lllwkeurig op mol'tcil toezien dat
het oOJ'spronkelijk karakter van deze ecntra t.w, een werkelijke hijdrage te
willen leverelI in de vrije geestelijke en zedelijke ontplooiing van jonge mcu-
sen, niet verlorcn gaat.
\Ve gaan niet h,"'Cstvierell om ticll jaar Ctlol'lllwrthuis . .\bar we passeren de
2.'3sle mei 1970 wel in het vaste \"oornenll'1l onszelf te zijn en te hlijven.
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BERT VUIJSJE

Sid Catlett cr O\'erigens voor,
zaak voortdurend gewddig

Alfn,d Lion, l'l'n zestil'lIjarige Berlijnse
jongen, kwam op l'l'n avond in 102.5\'an
de ijshaan waar hij \"aak ging sehaatsl'n,
toen hij l'en aHÎ(:he zag, waarop 'Sam
\\'ooding aud his CIHK,(l1att'Kiddies'
werden a,lIIg('prezen. UH niL'l1\\'sl--rierig.
Ilt'id ging hij eens naar die Amerikaanse
hand luisteren. l'lI voor hij het wist,
wa~ hij totaal in de han val! de jazz
gekollll'1l - ('CII llIuziek-gellre waarvan
hij z{'lfs dc naam nooit {,l'nler had gl'-
hourd. Hij hegon fanatiek jazzplaten
te vf'rZanH'lell, \\;st op de 7..akenreizell
dil' hij vanaf 1930 maakte her en dl'r
(t,)t in Zuid-Amerika loc) nieuwt' items
aan zijn eol!('ctie toe te vOl'gen, en
\'C'.,fig<1ezich in 19;3..')- door Hitlt'r \lit
Duitsland \"Cl"dreven- in het w('r('lti-
jazz-centrum; 1'.'l'WYork.
Op 6 jalluari 19.3Hmaakt<,AI Lion daar
wat pri\"(':'.opnaJllenvall dl' hoogie-pia.
nist('l1 Alhert :\1l11110nSen .\fL'ade Lu.\
Lewis, die heUl zo goed k'ken dat hij
besloot 7-e op de markt te hrengell.
Daarmee was 'Blne i'\ote' geilOr('n; mis.
schiell wel de helangrijkste van alle
kleine gespecialiseerde plalennlaat,cilajl-
pijlje.~die de jazz gpk('IHIheeft.
In oktoher W30 \\"(;'"r::1Blue :\'ok l'eH
t\\"eemalls7.aak.Francis \VoUf, l'en Ber-
lijns{' fotograaf die Lion in zijn gchoor-
t('stad als collega-jazz.verzaml'1aar had
leren kennen, kwam naar ;\l'W York {'n
$"ringmei Lion samell\\'erh'n. Ceh\'C('l;1I
zoudl'll Zl~ tot de overname van Blue
;\'ote in H)(j6 (door Lilwrty Hecords;
later zelf opgegaan in het nHUllmocicon.
cern Transamerica Corporatioll) een gi-
gantische hoevedheid muziek opnemen,
waaronder ('eli groot aantal klassiek ge.
wonk'n jazz.vcrtolkingl'n.
1)(' Blue l\ote uit de jaren vijftig l'n
zestig (Horacc Sih-er, jiIllmy Smith, The
jazz .\('SSl'lIgers, .\(ilcs Davis, SOllny
Rollins enz. enz. ('uz.) is vrijwel perma-
nent op langspeelplaten leverhaar gl~-
weest, maar de \Toegste Blne l\ote-np-
namen waren lange tijd nergens te krij-
gl'll.
Verandering
Ter gelegenheid vall de 30ste \'erjaardag
van het label kwam daar in 1969 gduk.
kig vCTamk'ring in. Onder de td 'Ja7.7.
Classics' \'l'rscheen ('('n hele r('<-,hLP's
met tot dllsH'rre uiterst zeldzame op-
namen; voornamelijk uit de periode
19.39-'45. KortgeIedelI werden in deze
serie vier nieuwe plalcn uitgebracht.
In de \Toege jaren veertig liet de jazz
een wat onoverzichtelijke situatie zien.
Aan de ene kant de nadagen \'an het
Swing-tijdperk IlIl'l zijn waanzinnig po-
pulaire hig hands; daar tegellover de
nieuwe experimenten nUl de opkomende
lwhop-sehool; en door dat alles h('('1\ook
nog de enthousiaste akti\'iteiten van de
jonge hlanke Hevi\'al-IlIlizikanten, die de
oude Kc\\' Orlean". ell Dixieland.jazz
nil~ll\\'leven in wilden blazen.
Bluc ~ote \\ist in die verwarde constel-
latie et'n Iwel eigen koers te vinden,
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Dertig jaar
Blue
Note Jazz

.\fiks Dads

door groll'ndl'eld niet Ilwer zo erg jonge,
zwarte 1l1lL"icitl~ l'llgageren, en die el'n
nogal flexihd soort muziek te lakn spe-
len, waarin elementen \',lIl allerll,j stijl('n
verwerkt zaten, zonder dat er een tlui.
delijk etiket op gl'plakt kon \\'ordell.
Een gOl'd \'oorhl'cld van die flexibiliteit
geeft dl' LP 'Original B1ue ~ote Jazz,
,,"Ol.Ir (B1ue i\'o!L' 13-(506) uit 19.14,
\vaarop l'('tl ',',eplpt met o.a. Sidlley De
Pari" (trompet), Vil' Di(.k(~nson(trom.
hOlle) l'n Jaml'S P. Johnson (piano) te
horen is. Op kant l'én doet Vt.'rderkla-
rinettist Ed lIall mee, wat in een soort
gelll(x.I('f1lisl'erde Dixidaml resu1t<"l'rt.
Kant twee laat dezdfde combinatie met
ll'nori"t Ben \Vehster in plaats van Hall
horen, en dan sPl'elt de groep een min
of lIl('l'r Ellingtoniaans SOOltmiddle jazz,
met de prachtige fraserende \\'ehster in
een glansrol. Op heide kanten zorgt

dnllllnll'r
dat de
swingt.
'Classics, vol. r (Blue :-':ote B-6509) he-
\'at een niet altijd even interessant alle-
gaartje: twee stukken met DeParis,
Dkkenson en Ilall; tWt'Copnamen van
klarinettist Albert l\kholas met o.a. Vl'.
kraan-drummer Bahy Dodds; twee kant-
jes uit '30 met tropettist Frank Xev•...
ton en trombonist j. C. IIigginhotham;
en tenslotte di\'erse l-'()mhinaties ondel
Il'iding van de hlanke Chieago-pianis\
Art llodes.
Weinig opvallend

~leer Hodes-muziek is te vinden op zijn
LP 'Sittin' In, vol. r (RIlIc I'\ote B-6508)
uit '44.'4.5. Op kant l'l'n weinig opval-
lende Dixieland door een hlank septet
met o.a, de verdienstelijke Annsrrong-
volgeling ~Iax Kaminsky (trompet) en de
later buiten de jazz hekend geworden
trombonist Hay ConniH. De tweede kant
hiedt sfl'ervolle blues-vertolkingen doOI
kldlwre comhinaties, md zelfs fl'delijk
\\'erk van de teH'cht vcclgesmade klari.
ndtist .\1t'z7.!'.Iezzrow.
lied wat boeiender is 'veer de verl:al1lel-
LP 'Swing rH-Swing Lo' (Blue i\'ote E.
6.5(7). Twee stukjes Ellingtonia door een
groep met o.a. Barr)' Carney (bariton).
jimlllY Ilamilton (klarinet) en Oscar Pet-
tiford (bas); gespierde muziek door com.
hinaties rond de tenoristen Ben \Vebster
en John Ilardee; en tenslotte zes stukken
waarin de zen'n jaar geleden gestoT\'cn
Icllorist Tke Quchee excf'ilt'ert.
Vooral door toedoen van harde-tenoren.
propagandist Ilans Dulfer is de laatste
tijd in Xederland een verrassend grote
belan~-rstellingvoor deze elders vrijwel
vergeten muzikant ontstaan. Deze op-
namen uit '44-'4.5 hewijzen nog een>;
ten overvloede. dat Qllehee inderdaad
('en groot jazzmuzikant was: een prach-
tig: warm geluid, el'lJ heerlijk explosieve
manier van fr:L>;l'ren,en een geweldige
blues-feeling.
Ike Qllehee 7.on trouwell'.~in dl' ontwik-
keling van RIlle Note na 19.19 een be-
slissende rol spelen. De ('<.'rstejaren zd-
tl'n Lion en '''oIH hun platen hijna
uibillitend af op de geleidelijk gegroeide
markt van hlanke jazz-v('rl:amdaars.
Qubec's \'ertolking 'Blue Barlem' (op
dl~1:CLP te \"inden) werd echter tot yer-
hazing van de Blue l'\ote-eigenaars een
hit hij het zwarte puhliek in Ilariem.
Onder invloed van dat succes hegonnen
Lion en 'VoIH zidl Iangzamerlmnd meer
op de neger-markt te richten, waarhij ze
zich door Quebec lieten adviseren welke
IlIlL'iÎcize mOl'Sten opnemen. Door zijn
toedoen kregen jonge pioniers als The-
lonious .\Ionk en End Powell vanaf 1947
cpn kans bij Blue ~ote - een voor de
moderne jazz uiterst belangrijke door-
hraak, die ook de heren van B1ue Note
op den duur hepaald geen windeieren
1.0\1 leggen.
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Humanistenl Waarheen? I

In dit artikel. en een \'oigc.'lld, wil ik
trachten een uiteenzetting te geven over
de geestelijke veranderingen die zich de
laatste tijd binnen de kring vun de Xc-
derlamlsc humanisten \'oltrdd..:en en wil
ik proberen aan te geven welke houding
de geestelijke verzorging m.i. hehoort
aan te nemen t.a,v, die veranderingen.
Het is daarbij ollvcnnijdelijk dat ik eCII
kritische heschouwing geef t,a.v. het
georganiseerde hllmanbmc in t\eder.
land. Die kritiek vloeit voort uit de wil
mee te denken over de nieuwe llIogelijk-
heden die zieh thans voor het humanis-
me voordoen. Het is dus een kritiek, die
ook daar waar ze ;dcl. afwijzend opstelt,
gericht is op een nieuwe en positieve
opbouw. Ik wil niet "crIlden, de lezers
hebben cr recht op dat L'en schrijver zijn
motieven eerlijk kenbaar maakt, dat deze
regels geschreven worden door iemand
die met .stijgemle hczorg"dheid, \"eel \'an
wat hem vijf-en-hvilltig" jaar geleden
naar het Humanistisch Verbond dreef,
heeft zien verstarren en vervlakken,
.\Iaar het is ook waar dat ik uit de
\'eran<.1eringml die zich de laatste tijd
voltrekken de hoop en de moed put op
nieuwe, de verstmring doorbrekende,
mow:lijkheden, in ons maatsehappplijk
bestel, en voor een belangrijk deel juist
daartegen gericht, voltrekken zich he-
langrijke veranderingen, met name door
de deelname van de na-onrIogsc jonge-
ren aan dat bestel.
.\Iijn tdellfstelling van de laatste jaren
was dat het leek of dat alles aan het
IImuanistiseh Verhond voorbij ging; ter-
wijl in de kerk('n zich tal van stroomver-
snellingen voordeden, leek het alsof het
Ilumanistisch Verboud I:.mgz<l;ullmaar
zeker op weg was naar de positie waar-
van de kerken zich nu juist proheerden
los te Illah'll. liet Humanistisch Ver-
bond vergrijsde t('rwijl het daarbuiten
daverde van hd elan en het gc\veld V •.lIl
de nieU\ve generaties, Ik hd) (Ie indruk
dat daar nu verandering in komt. Jonge
hllmallisten nemen het niet langer, de
revolte die in het maatschappelijk bestd
bezig is zich te HlItrekken, heeft nu ook
haar handen uitgestrekt Ilaar het Hu-
manistisch Verbond, \Vat mij hL,treft:
gelukkigl
liet is in dit licht dat ik de moed heh
deze artikelen te schrijven,
Humanisering
Onweerstaanbaar voltH'kt zich in het
maatschappelijk le\'en een humanise-
ringsproces. Ik behoor beslist niet tot de
maabchappelijke optimisten en ik heh
dan ook zeer wd oog voor de vele
autoritaire, bllreallcratische en menson-
waardige facetten en praktijken die in
onze maatschappij voorhanden zijn en
voorshands nog het klimaat er van bepa-
len.
Om niet in het vage te blijven: de
\"()ortdurende honger en annoede in gro-
te delen van de wereld, dl' bewtl',•.te en
onbewuste discriminatie, de verstarring
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in politieke en militaire stelsels, de
maatschappelijke 1..'11 individuele fmstra-
ti('S als gevolg van autoritair en hureau-
cratiseh optreden bepalen nog voor het
allt'rgrootste gedeelte het klimaat waarin
we met elkaar moelen leven,
:\Iaar toch - het andere hreekt baan als
een stormachtige 1('lüc!
En het breekt haan als gevolg van het
tUlllultueus deelnemen van de jeugd aan
liet Inaatsehappelijk le\"Cn,
Er is, in zekere zin, te H,eI om op te
noemen. Jarenlang hebben de oudere
generaties zich het hoofd gehroken over
het hL'stc onderwijsstelsel voor Neder-
land, .\Iiniskrs hehben naam \'L'rwor\'('n
door w('cr ccn nieuw onderwijsplan te
haren of l'('n nieuwe onderwijswetgeving
door de volksvertegL'll\voonliging te sle-
pen Illaar al doende hled het hij dorre
systeemhouw waaraan de mensen om
wie hel onderwijs was begonnen nauwe-
lijks te pas kwamen.
En IHIplotseling, de laatste jaren, is dat
anders geworden.
De leerlingen, de studenten, de nnder-
wij7.ers en de lL'raren nemcn bet niet
1I1('L'rze willen zelf en met voor hen
gl'ëig('n~le Illethod~n, hepalen wat er in
opvo(.o.ding-cn Ondl"rwijs zal gebeuren,
::"'iet langer de hUf('allcratcn, al of niet
met goede bedoelingcll, Illaar de dpdnc-
mende mensen zelf.
De delllocratisering die zich in het 011-

del'\vijs \"Uitrektis £-{~nvan de helangrijk-
ste ontwikkelingen van deze tijd en ze is
nog lang niet ten einde, De revolte is
nid meer te stoppen.
liet protest tegen honger en armoede
komt ook het felst Hit de jeugd. Ook hier
\\"aren de (Jllde traditionele instituten
reeds tientallcn jaren hezig om stapje
\"oor stapje, met hl,el wcÎnig succçs
trouwens., binnen het huidige maat-
sehappl'1ijke bestel enige verbetering te
hreugell, I let is de jeugd die in een [clle
aam"al op dat !lcstel zelf de weg opent
naar eell nieuwe \"enleling van rijkdom
en armoede. En dat is misschien het
vcrhazingwekkende, vandaag heeft men
zonder meer de moed om het anders te
doen, anders in een ahvijkend persoon-
lijk Je\'l'llsgedrag, anders in een radicale
vel'\verping \,1Il ('ellwenlang geijkte pa-
tronen. Dat opent vergezichten die soms
wel huiveringwekkend maar tegelijker-
tijd moedgevcnd zijn.
Dit komt evenzecr tot uiting in de a\"Cr-
sic tegen de traditionele politieke en mi-
litaire stelsels. De jeugd gelooft eenvou-
dig niet langer dat deze stelsels de enige
llIogelijkheid zijn, Dat is nog altijd de
gelaten opvatting van de oudere genera-
ties, ook daar is stellig het onlwilag('n
om de verstarring van de politieke en
militaire stelsds lJlaar mcn berust er in
door gebrek aan fantasie.
In het heste deel van de jeugd groeien
de gec.••.telijke en Zedelijke alkrnatievcn
die straks ongetwiifeld ook tot nieuwe
vormgeving zullen leiden. Daarbij is
duidelijk gehlekell dat een door de jeugd

aangezette en langdurig volgehouden
p"hlipke campagne een grote invloed
heeft op de gang van zaken in de wereld
(zie de ontwikkeling in de Amerikaanse
Vietnam-politiek),
Bij dit alles is de grote aehtL'rgrond dat
de jongeren van vandaag weigercn zich
langer te huigen 'voor het autoritaire l'n
hureaucratisdlC gezag dat de normale
structuur vonnt van onze geïnstitutiona-
liseerde maatschappij.
Ondergrond van de maatschappelijke
ontwikkeling is dan ook de \\il tot de-
mocratiserinp; L'n humanisering waardoor
aan de ene kant dl" samenleving een
menselijker gezieht gaat vertonen en aan
de andere kant het individu de speel-
ruimte en de medezeggenschap krijgt
die hij als vrij en zelfstandig mens he-
hoeft.

Establishment en revolte
Hoewel het hier gcschet'>te proces zich
in duizenderlei fasen ontwikkelt, lijkt het
soms of onze samenleving v('rseheurd
won:.ltdoor twec aan elkaar tL'gengesh.l.
de krachten; aan de elle kant allen die
zit'h op de een of andere manier ver-
eenzelvigen met de oude maatschappij en
\'001' aUL'Sde handhaving daarvan nil'"~tl'l'-
ven, het estahlislunent, aan de andere
kant vooral de jongeren, provo's, hippies,
studenten, middclhare scholieren en jonge
arheiders die op de doorbreking van de
ollde structuren en gc;(.agsverllOudingen
gericht zijn en die in hun vde adie-cen-
tra de wil tot revolte en revolutie verte~
genwoordigell,
Katuurlijk kan men zeggen dat deze
Iaabten maar zelden een uitgebalanceerd
maatschappijheeld met daarbij hehoren-
de economische en politieke program-
ma's voor ogen staat . .\fen zal er daarbij
echter rekening mee moeten houden dat
in de smeltkroes der meningen eerst
langzamerhand nieuwe vormen znllen
groeien en dat nieuwe, profetische ge-
dachten (Mareuse) en nieu\ve vormen
(1IIli\"ersikitsllervonningen), ondanks de
smaad van het establishment, reed,;
l:,'l:ociendezijn,
Zeker lijkt dat de oude struduren en
gcza~sverhoudingen hebben gcfaal{l, ze
zijn onmachtig- om de h'"Toteprohlemen
van vandaag tot een oplossing te bren-
gen en vooral, ze zijn niet langer in staat
de mens van vandaag of morgen de in~
spiratie te ge\'en die het menselijk be-
staan behoeft.
Zond!,:'rdat men de geestelijke en maat-
schappelijke vernieuwing die bezig is
zich te voltrekken humanistisch zou mo-
gen noemen (vele jonge enthousiaste
christenen geven er mede leiding aan) is
het toeh duidelijk dat het oude humanis-
tL••.ehe ideaal van de individuele, vrije en
zelfstandige mens in deze beweging zijn
maatschappelijk equivalent vindt,
IIunlanisering en dt'mocratisering van
het maatschappelijk leven betekent im-
mers voor alles dat vrije en zelfstandige



mensen de rechten en plichtcn zullen
verkrijgen die ze als zodanig hehoeven.
Daarom is de plaat~ van humanisten (eli
christenen) die ernst willen maken met
hun mensheids.idealen aan de kant van
de revolterende bewebringcndie eindelijk
door willen stoten naar een samenleving
waarin de enkele mens werkdijk kans
krijgt om mens te zijn.
Dat hetekent allenninst een zich klak-
keloos opstellen achter alles wat wordt
gezegd en gedaan, wie zich zo opstelt,
begint met het verraad aan eigen zelf-
standigheid, maar het hetekent wel een
kritische keuze tussen wat zich ,'andaag
aanhk'dt als 1)e110udendestalllislullent en
wat zich inzet als \'('micllwendc revolte.
Humanisten en christenen die zich van-
daag laten inkapselen binnen hehoud en
estahlishment "ers tenen de bevrijdende
gedal:htc van hun overtniging<.'nhinnen
een ongeloofwaardige Illaat~chappij.
Het Humanistisch Verbond
Indien ik aan het hegin van dit artikel
sprak over he7.orgdheid en teleurstelling
dan was dat nu juist omdat ik ~ieeds
meer tot het inzkht ben gekomen dat
het Hmnanistisch Verbond zkh voort-
beweegt in de richting van een verdere
instituticmalisering, met alle autoritaire
en hureaueratische aspiraties die dat
meebrengt, een club die zich in {'en kort
aantal jaren ingewerkt Ilt'cft in de oude
verhoudingen, daar haar plaatsje onder
dc zon heeft veroverd en er nu nog
slecht<; naar streeft om dat piaal<;je zo
breed en machtig mogelijk te maken.
Een eigen zuiltje, een eigen kerkje!
Daar komt dan nog hij dat binnen de
rijen van het Verhond de generatie die
vijf-en-twintig jaar geleden het Verbond
heeft opgericht er nog steeds het leeu-
wendeel van uitmaaki: maar ondertussen
wel vijf-en-twintig jaar ouder is gewor-
den terwijl mllar weinig jongeren zijn
toegestroomd wat tot gevolg heeft dat
het Verhond voomamc1ijk uit oudere
mensen hestaat.
Xiemand kan ontkennen dat het Ver-
hond veel en nuttig wcrk heeft gedaan
en dat het in de afgelopen jaren voor
zo'n kleine hcweging een haast ongelo-
j~lijke activiteit heeft verspreid.
:Maar Iwt tragische van het Verhond is
dat het zijn plaats in de oude maat-
schappij-structuren he<,'ft veroverd in
een tijd dat die structuren zelf ongeloof-
waardig zijn geworden, En nu die strijd
is gewonnen en het Verbond 'er bij'
hoort, zien we het merkwaardige ver-
schijnsel optreden dat vele humanisten
er allerminst gelukkig mee zijn dat we
'er hij' horen. En dat is natuurlijk aller-
eerst het geval met de jongeren onder
die humanisten die zkh dan ook in het
algemeen md grote resen'e tegenover
het Verhcmd opstellen.
Het Verbond is in dc ogen van velen
deel van het estahlishment geworden en
het is de vraag of deze 'image' nog zal
kunnen worden veranderd. },tijn he-

zorgdheid en teleurstelling is het ge-
weest dat ik dit proces zit:h eenvoudig
heb zien voltrekken en dat ik het gevoel
had er, ondanks mijn hitiek, onmaehtig
t<.'gennverte staan.
Als dit gemet vandaag nog overheersend
was zou ik deze artikden niet geschre-
\'('n hebhen.
~Iaar ik hdl het gevoel dat <.'1'wat aan
het veranderen is!
In zekere zin tot mijn ,'erhazing ontmoet
ik vandaag allerlei jongeren in en rond
het Verhond die het niet langer nemen
en die cr nu juist wèl oog voor hebhen
dat humanisten in het vernieuwingspro-
ces van het maatschappelijk leven, in de
revolte, een -actief aan<1ed moeten heh-
hen omdat zich juist daar voltrekt wat
hlllllanisten willen.
De vraag is wat cr nu verder moet
geheuren. IIet lijkt me <,'enillussie om te
menen dat m<.'nhet HlUnanistische Ver-
hond zoals het thans reilt en zeilt. als
deel ",lil het estahlishment, verhonden
aan allerlei koorden van overheidssubsi-
die, zich uitputtend in allerlei financiële
acties om het grote apparaat voor geeste-
lijke verzorging en vorming, voor weten-
sehappelijk werk, voor puhliciteit, voor
radio- en tc1evisie-uitzendingen, voor de
uitg,we van periodieken enz. enz. in
stand te houden met een daarhij voort-
gaande vergrijzing van het ledental, kan
hervonllCn tot een bewogen, re,'oltcren-
de heweglllg.
\Villen humanisten, al of niet in het
Verhond, een kans hehhen dan zullen
heel doelbewust nieuwe wegen moetcn
worden gezocht.

Vernieuwing
\Vat allereerst nodig lijkt is dat het Hu-
manistisch Verhoud terugkeert tut zijn
uitganw;punt n.l. een vereniging van hu-
manisten die zich inzetten voor de hu-
manisering van het maatschappelijk ie-
"en.
Dat hetekent in mijn ogen een afstoting
vau al die vele en nuttige werkzaam-
heden die het Verbond in de loop der
jaren tot stand heeft gebracht.
Ik kan me voorstellen dat met weinig
moeite een nieuw orgaan in het leven
geroepen kan worden, los van het Ver-
bond, dat alle activitciten op het gehie,d
van verzorging en vorming, van weten-
schappelijk onderzoek en wetenschappe-
lijke puhlieiteit zou overnemen van het
Verhond en deze, zo mogelijk samen
met andersdenkenden, tot ontwikkeling
zou hrengen. Een dergelijk orgaan zou
eigen inkomsten kunnen hebben door
donateurs of leden, overheidssllhsidies
en het steunfonds praktisch humanisme
maar in principe geen ondersteuning
meer krijgen van het Humanistisch V('r-
hond.
Dit Verhond zelf zou dan een vereniging
worden, financieel drijvende op de (.:011-

trilmties van haar leden, die haar acti-
viteiten uitsluitend bepaalt tot het im;pi-
reren van haar leden tot bewuste deel-

name aan het maatschappelijk leH'n. N"a-
tuurlijk niet in de zin van een politieke
partij maar door het geestelijk en zede-
lijk standpunt kiezen. Daarbij zou de
gedachte dat alle humanisten hetzelfde
standpunt moet('n innemen meteen moe-
ten worden losgelaten. Uitspraken van
een congres of hoofdbestuur waarmede
alle leden, of althans een meerderheid,
het eens zijn, zijn zinloos. Beter is het
dat er allerlei actie-centra binnen en
rond het Humanistisch Verbond ont<;taan
die op eigen gC"/..•"lg uitsprak<-'ndoen en
tot werkelijke deelname aan de geeste-
lijke en zedelijke vcrnieU\vingsproccsscn
komen. Het zou daarbij in het geheel
niet deren dat zulke actie-centra tegen-
gesteld werken en spreken, er is immers
ook geen sprake van dat alle humanisten
het op het terrein van de humanisering
van het maatschappelijk leven het met
elkaar eens zijn. Laat die verschillen er
uitkomen, de gedachte dat je als huma-
nisten unaniem moet optreden is op
zichzdf reeds oudenv<-'t".
lIet Humanistisch Verhond zou een
werkplaat .• van groepen moeten worden
die uit dezelfde humanistische onder-
grond hun clan hetrekken maar die in
hun versc!wi(1<'nheideen gevarieerde in-
vloed lIitod,>nen op de geestelijke en
Zedelijke ontwikkeling.
In mijn tweede artikel wil ik uiteenzet-
ten hoc m.L een humanistische geeste-
lijke \'erz(lr~üng in deze sihlatie 7.011

klmnen functioneren.

H. UPS
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DISCUSSIE

Geachte heer Ilaashroek, Gaat 11 ('('IlS een hezoek hrenw'n aan de
kliniek waar de slachtoffers liggen van
dit ollSehuldig druggehmik' ... U wit
uw eigen stickje snel uit de hand laten
vallen .

Xatuurlijk zijn er altijd mislukkdingen,
menSt'1l die gepredestineerd zijn door
hun Iahilih'it of anderszin.s, waan.I(Xlr Z{'

zieh niet klllln{'n aanpassen, met drugs
kunnen ze dan vllldlt{'n voor de werke-
lijkheid, ze kunnen :tich er ,wItter .••.er-
seliuileu. ~loet nll dit aantal met hele
drollllllt'll \'{'rgront \'''orden? ~Io('ft.'n wij
tOC'l:iell, dat (lt, passi\ift.'it, die dan OH'r
onze jeugd komt, hen hdemaal 7.<11\'('f-
lammenr

\Vapl'n hen'r de jongef{'n door kritisch
V('rtllog('n te verscherpelI, fris, hard en
.~ezoIHI CII jaag ze niet in de doodlopt'u-
de StL'gt'1ldie I('id('n naar hun gcestelijke
zelfmoord.

:\ll'\T. D. van OlJllell-~leef{'lls.

P.S. 'VL;l ti dat 'dmg' leugen hdekcllt?

mod je Z<l het kO.~thare go('{I van je
korte jengd misbruiken?
Xee, t',:rdt'r geloof ik Prof. Joillt. Booy,
Amsterdam, die zegt, dat je na hd ge-
hruik van drugs inderdaad in ('l:'Il andere
wereld leeft, nl. in de wereld van de
krankzinnige. Bagatdliseert 11 dit niet
, .. het is lIlaar een tijdelijke krankzin-
nigheid - als de roes over is h('11je weer
helL'lnaal 'llOTIllaal.'
Kijkt It dan nog even goed naaf de
liggende figmen op de foto. Zijn het
geen zielige, aTllll.', zw('rvende jonge
honden, die geen beter plekje op de
werdd hd)\wll kunnen vimlt'lI, dan de
grond van dit hok? Deemis- en \\'{'{'r,dll-
wekkend. lIeeft 11 noit mt't Amerikanen
hierover gesproken? Ze zullen 11 erken-
nen dat ook dit prohleem in hnn eigen
land, hen aardig o\'er l1('l Iuxlfd is ge-
grot'id.
\Vilt u het werkelijk hier ook zo wr
laten komen?
\\'aarom heeft ti geen enkel ('ontrageluid
laten horen? Alles hedt twee kanten
mijnheer.

stuk in
... hoe

uw
vragen

:\tet wrhijstering heh ik
'Ego' gelezen, mag ik
oud bent llzelf?
Frappant is de aanhaling van de Swaan
'\Vie eenmaal 'aangedraaid' is, kan niet
Illeer terug, enz.' ,., zid u dan hierin
niet precies de spijker die op zijn kop
geslagen \\'ordt? d.w.z. ineens behoor je
dan tot een andere 'groep.'

\Vaarom willen jonge Illt'nsen dit? Uit
verveling? Uit leegte? Uit ZIIcht naar het
onl)ekcnde?

HL'cl lang heh ik naar de foto gL,kl'ken,
die hij dat stuk van u hóórt ... hd is
erg goed, dat u dat erbij gepuhlicL'enl
heeft en ik vraag mij dan af \'Ooral hij
het aanschouwen van het gezichtje van
de jonge vronw op de voorgrond 'is dit
de gelukmakende hewilst.l.ijnsn'rnlinling
- is dit de 'prettige' loomheid en het
'z1,,>n.' diepzinnige !-(esprek? :\Iedelijden
v('rvult mij. Ben j(' hier nll jong voor,

Geachte lIIevrorno van Olmen,

Dank fl wel voor de brief die u mi;
toestuurde naar aanleiding vall mi;n
bi;drage ot:er 'drugs.' Ik dnd het erg
11loeiliik om er ol' te reageren. Ik bell
zeselltu;intig ;aar. Dit al" antwoord
Ol' uw craag hoe mul ik ben. Ik zal
/liet cragen lwe oud u bent, tcant
zo'u cmag is alleen iuteressant coor
men'>ClIdie ge1ocen, dat standpwltell
te koppelen zi;n aan leeftiideu en ik
geloof dat absolullt niet. De passage
eau de Su:aan j!ebruikte ik niet om-
dat M; de sl'iiker ol' de kol' zou
slaan, "war omdat M; met bch ui"
t:all u:at satirische ot:erstateme/lts laat
zien hoe zeer het tliet-ge1egàliseerde
j!ebruik eau hell1lep kan leiden tol
t:erstoring VUf~ contacten tussen
groepell die in wezell dicht bi; elkaar
zouden moeten kunnen st'(J(m.
De SU;(l(lIl .••chriift 'aangedraaid' niet
coor lIiets tlls.\ell aanhalillgstekc/l.\'.
Ot:er de motievcu, die mensen aan-
zetten tot het geb mik Vllll verdoven-
de middelen is nog maar weinig be~
kend. Ifct ouderzoek naar clrugge~

bmik in NederlOflcl can eohetl zegt
er alleen dit can: '\Ve kllllllClI 1lÎet
zeggen dat het drug-gebmik t:eroor-
zaakt wordt door gecoe1ens t:all cer-
vreemding, slechte eCOllOmisc1lCom-
Mafllligheden, gestoorde gezinsre1a-
tics, labiele 1'er.\oollliikJwid.\structllllr
etc., omdat er steeds te ceel fûtZOII-
derillgsgevlll1cn lJli;ken te ziill.
lIet hikt /lil' get:aarliik 0111Wil een
foto af te leich'II hoe iemQll(1 zich
welt. Ook zegt éé'l foto niets over
het effect t:aH druggebruik. De cue
foto laat gebruiker,)' zielI, die zich
prettig voe1eu, de andere foto t()(mt
mensen die zich dat niet VOe/CIi.
Beide situaties komen I;oor, ::.oal.~ze
ook voorkomelI bi; 1I1CIlsendie geel!
drugs j!elmtikell.
U //lag ,wtuurliik Pro/. HO()!1ge/Ot:('II
call wie lIIii gcell ouderzoek luwr het
geb mik t:(lH dmgs bekend is. Maar
al~ !I dat doet, doet 11 iets IL'at ik
bliikells mi;1I artikel ;uist heb afge-
u)ezell: gaall ge1ot:ell i'1 eell autori-
teit, die ;e illforlllatie t:er..•trl,kt die
aam/uit bi; lUlt ie zelf al einclt.Daar-
mee um/entree"t u weer het tal)oe-
karakter ca" "et dmggebruik. U t:er-

!Vi;t call ecnzi;digheicl ld;s ik t:lJIIde
halld. Iu het artikel tcordt gesproken
ot:er verslavillg .•efleclell, ot:er bli;-
cellde schade die door IJelWl1ltle sti-
ml/lnta t:eroorzaakt kali worden, ot:er
kraukzilluigheid die als gewlg wu
gebruik HlIl hepaahle middelen kali
ollt'ltaafl.

Uw brief is eCII lIlanifestatie Wil be-
griipeli;ke angst voor crfl IlielllC

verschi;nsel dat zeker wote risico's
kali aallklet:ell. Ik ben geen ;urht. Ik
IIeem t:erschi;n\c1etl waar cu vraag
me niet iu eerste instlllltie af of het
goed is wat er j!ehellrt, maar liet:er
waarom het gelJCllrt. IJr. de \'aal ::::.ei
olllallg.'>ill eetl rechtzaal ill Utrecht:
'liet woohte p,ewar Wil het gehruik
vall drugs is het risico dat ;e loopt
opgepakt te wcmlcII.' \Vallrschiillliik
leidt strellge cert:olging van drug-ge-
bruikers tot een itltenîÎvcrillg C(lll dit
gehruik el! is het j!et:cll t:(II1 informa-
tie zint:ol1er. Daartoe heb ik cel! he-
scheidcII I'ogillg gedaan ell uw brief
heeft me dllidcliik gemaakt hoe zeer
ik gefaald heb.

JAN IlAASHROEK
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Een gesprek met Hans Plomp BOEKBESPREKING

Hans Plomp (26) is portier in een bio-
scoop. naaktmodel, lid van o,a. Het ~{-"o-
HOlllantisch Gl'nootschap. De Vereniging
'Huize de Slapeloze Xaehten' en Het
Bcstonningscomitee 'De Zan~bcTg:',m-
daktellT van het literaire tijdschrift So-
ma, vertaler van hij voorkeur filoso-
fische werken ('Dat is goed voor m'n
akadl'misehe Îmagl~ ... ') en auteur, Van
zijn hand verschenen dl~ roman - De
Ondertrouw - en de verhalenbundel -
De chinese kruiwagen en ander
schrijnend proza. Over het eerste boek
merkte Daniël Hohberechts in De Fi-
nanciëel-Economische Tijd op:
( ... ) Wie de zes eerste blm1::.iic1efl eau
- De a,ulertrouw - leest, weet meteen
clat Mi met een l1l11gistnllll gescl"et:cn
boek te makelI heeft ( ).' En Ab \'is-
ser in De Telcgrllllf; ( ) 'lld is geell
aangenaam boek, maar l!Ct is teel be.
klemmend en in zi;1l uualyse nm een
wrtJllg-'lihilistische 1IIoderue moatscha/J-
pi;, zO!cel otltllulleud al•• acmgri;l'cnd
( .. .):
- De chinese krniwa~en - en ander

~chrijllend proza \"l'rd nèt nid l){'knxmd
met de prozaprijs ('69) ,'an de Gemeente
Amsterdam, maar doet in !-{ecnenkel op-
zicht onder voor - De Ondl'rtrollw -,
Integendl'e1. 11.Î. is dit laatste bock zelfs
sterker. :'\iet alleen naar voml, maar
vooral (xJk naar inhoud. Sprak Johan
Phaff naar aanleiding van - De Onder-
trouw - in Avenue over het 'wreedste
delmut van het jaar 1968,' ten aanzien
van - De chinese kruiwa~en - {'n ander
schrijnend proza zou dit eveneens op-
gaan, met dan wel gaarne de ('69) aan-
vulling dat de verhalen in ~elloelllde
bundel de lezer kot~ en kot'imisselijk
maken. Zoveel weerzin oproepen, dat de
auteur zich gelukkig lijkt te mogen prij-
zen dat hij niet in de huurt van de lezer
vertoeft.
'\'aarom geef ;e - De OIHlertrollW - ah
mlClertitel mee 'ecu soml)er hercul)(Jck?'
Hans Plomp: '- De Ondertrouw - is
een hoek voor somhere heren. Heren
met ~n uiterst sceptische kijk op de
wereld. Ja, zeer sceptisch ... '
En het feit dat Walter de oorzaak is wu
de uiteiIHIe1i;ke dood eau de Ol/de man
Gw;tm:e ",?
Hans Plomp: 'Heeft niets met dat 'som-
her' te maken, Dat kan niet, omdat ik
nid WI..'('t of dil' Gustavc aan het slot
van het hoek wt'l of niet .~tl'rft. N"ecll.
dat zou ik echt niet weten.'
E'l - De Ondertrol/w - ?
HallS Plolllp: 'Dat houdt meer in. lid
verhaal speelt in de periode dat \Valter
in ondertrouw met Treesje, èn het is
de periode van wederzijds wantrouwen.
\Vat ook nog geldt voor de relatie tussen
\Valter en Custave.'
\Valter gedraagt zich tegeuoeer beiden
nogal ~'ellOfterig. Je zou klllllle'l zeggeIl
dat /ii; Trees;e en Gustace gebruikt, lIen
eer.<;ttiaar ziell toetrekt, om lIen daarna
des te /iarder te lt,teu bar~tell?'
Hans Plomp: 'Ja. ~faar het is de vraag

of dat schofterig is. 'Veet 'Valter wel zo
go{'(1 wat hij doet? lIij zit nog op school.
Zijn Hiendin Treesje in verwachting.
Dus moet hij trouwen. Dat moeten
trouwen, omdat de normen dat nu een-
lIlaal eiS{'Il. De waanzin! Vooral walllwer
je hedenkt dat het helc trouwen een
paranoïde zaak is. Voortdurend b~ng Olll

elkaar te verliezl'n. Eli dat trachten te
v(xITkomen door een lUlrgeriijk en wette-
lijk huwelijk te sluiten. i\atuurlijk is dat
de oplossing nipt. lid hllq,~{'rlijk huwt'lijk
is een fiskaal voordeel. "h'l'r niet. \Van-
neer ik trouw dan doe ik dat niet omdat
het moet. Ik beschenn mijn vrouw toch
we\. En niet \';UlW{'ge de politie '
De m(lIl Gw;tace bezit een kostbare
postzegeleerzalllelillg. Hoewel "'alter
soms aardig is tegerl CI/stoee, dreigt lIi;
v(Jortdllrl'1ul diem' postzegels te pikken ..
Hans Plomp: 'Je vindt \\!alter sadistisch,
hè? .. Dal is hij ook wel {'eli ),{'dje,
;\Iaar aan de andere kant heeft hij af el!
toe ook spijt van zijn sarren. In - De
chinese kmiwagen en ander schrijnend
proza - zitten ook dergdijke fig-lITell.
Enerzijds gemeen, anderzijds vol Le-
rOIl\\".'

Ik heb er Fli!'t veel k",ulCll olltdekkell. lil

het cerllaal - Zeker ergeus eell ongeluk
gebeurd - lateu de tu;ce ;ollgens de
half-clode "IllII voor !Cat hi; is, H llIl

euige zorg zi;u de boeken die op het
llatte asfalt eics «:orden. En in - De
biilla blillde clicllter - heeft de hoofd-
figuur /lam hiivoor1Jeeld het groot .••te
,J1e::-ierom zii" 'r:riend' een tiid in de
kOlf re hltell staan. \Vanneer hi; dm/rIla
open doet, lllistert hi; wel 'uwr het eer-
haal eau ::,i;/I criend, maar helpt hem
niet zi;n geliefde te zoeken. De euige
zorg rem HallS is dat de iOllgeu de
volgende morgen tcwg zill komeu en hi;
dan zi;n AlUlcmarie, die zo heerli;k bi;

hem (llan\) slaapt, zal dnden ... Be-
halve dit, ga ;e in ;e laatste lmudel ook
rwga/ discrimillerend tekeer .,.
Hans Plomp; 'Ik ben het wel eens met je
voorl){'e1dt'n, maar toch schrijf ik SOI11S

ook wel 'lief.' Bijvoorhedd over Crectje
in hct verhaal - 1)e chinese kruiwagen

,Vadat ;e luwr ('erst laat pesten door haar
crie,u/ie Al/)at ,.
Hans Plomp: 'Goed ik geef toe wat ik
tot llIl toe geschreven Iwh is niet altijd
even aardig. ~Iaar het is dan ook voor-
hij. "lijn volgende boek - lIet Amster-
damse Dodenhoekje - is al heel anders.
\Vat daallla komt, of het nu een roman
of l'en verhaal is, is niet alleen vriende-
lijker maar heeft zelfs vaak ecn happy.
{'nd.'
Eli is ook ll/lto-biografiscll?
Hans Plomp: 'Ja. En het kan, omdat de
periode van hd afschrijven van eigen
frustraties voorhij is.'
\\'aar01ll sdlriif ie?
J lans Plomp; 'Omdat mijn rol die van
schrijver is.'
\\'aarill?
Hans Plolllp: 'In Het Neo.Romantisch
Cenootschap. Een genoot~chap dat wccr
samenhangt met de Hozenkruisers en
The 1'\ew American Church, etc.'
\Vat is het doel rail liet Neo~Romantisch
Geuootschap?
Ilans Plomp; 'Infiltreren in de rechtse
hlokh'll. Ik word waarschijnlijk lid van
de C, 11. U. In feite is dat natuurlijk een
middel. Zo ook wannrer ik mijn haar
afknip, mij keurig kleed en leraar word.
AlIptllaal middelen om te komen tot het
uitdndelijke doel: /let panuli;s op aarde.
Ik hen ook van plan om binnenkort lid
te worden van de vereniging van letter-
kundigen. lId gaat er om de mens {'en
spiegel voor te houden. Hem er in te
laten kijken, hem te laten ontdekken:
kZllS, dat hen ik zelf.'
HeIl ie hauj!, coor tic dood?
Hans Plomp: ':-':-een. Ik geloof in een
hiernamaals. Dat is dat paradijs. Het
lijkt misschien allemaal weinig R->i:el.~Iaar
\.ergl't't niet, het enige wat \\ij met onze
kultuur tot nu toe hereikt hehhen is dat
wij weten hoc wij die kultuur moeten
H'rnidigen. Of ik op de weg naar het
einddoel altijd de rol van schrijver zal
behouden, \H'{'t ik niet. Dat is ook niet
zo hdangrijk, ~Ioet ik ids anders gaan
doen, dan merk ik dat ,.anzclf.'
I/oe?
Ilans Plomp: 'Daar kan ik geen ant-
woord op geven.'
Drugs hebhen eeu belangri;ke rol in ;e
(('veil gespeeld?
Ilam Plomp: 'Ja. En dat doen ze nog.'
Je berlt godsdienstig?
Hans Plomp: 'Ik hen zeer, zeer reli-
gi{'lIs.' DICK ZAAL

P. S. liet Almtenlams Dodellboek;e 1:er-
sc/weil bij TJlOlIlll.\' RllP; de andere ge-
Jwcmde wer1.:el&hi; Uitgeveri; Malltcau.
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1Iet zou te ver voeren om te beweren
dat elke oorlogsfilm er l'en te vet'! is.
Overdaad schaadt is de \.(,eI gl'hoorde
kr/.'l:t op een hausse in de filmindll'itric
als een hepaald type film eindeloos in
diverse kleuren en mogelijkheden op hd
witte doek wordt geprojecteerd. lid is
dan hetzelfde als in de literatuur, ahn't'r
t~en spionagef()IJl<ln,alweer een tIlrilier
met hetzelfde got'dkope eff(.etje aan het
slot, alweer een hoekje vol grappen uit
het dagelijks leven. Hoewel, uitschieters
zijn er altijd, niet alleen in de literatuur,
of in de sçhilderknnst, lllaar ook in de
film(kllnst). Beslist ('CB uitsehiekr in hd
genre oorlogsfilm is p..\'l-rON van de
Amerikaanse regisseur Franklin Schaf[.
ner (.50). Deze in Tokio gehoren, maar
in de VS opgevoede re~risseur,hegon als
acteur, kreeg ('ehter te wt'inig aanhie.
dingen (I), trok to('n lllaar de stoute
SChoL'lwnaan en werd regisseur bij de
h,levisie. Et~rst werkte hij als assistent
van het tv-programma ~Iareh of time,
doeh later kreeg hij de supervisie over
een aantal tv-sNips: Studio Onp, P!ay-
house çJO, Ford tht"atrt'. :-.Jaasthet ge-
WOlleseriewerk deed hij ook toneelstuk-
ken: Tweh'e angry man (dat door Sidney
Lumet verfilmd werd) en 1'he Caine
lIlutinity court trial. Van 20th Century
Fox kreeg hij ('en g(~wddig contract voor
t.t'Uaantal spt.t'!fiIms. Ongetwijh,ld is uil
dat aantal zijn bekendste Planet of tbc
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apt's met Charlton lieston in de hoofdrol
oH'rhekend. Bovenstaande is slechts ter
verduidelijk van wat Schaffner allemaal
in zijn mars heeft. En dat die mM';
sehier onuitputtelijk is, 11(..'('ft Schaffner
IHI w('l bc\\.t.•...t.lI met zijn laatstt': Pat-
ton (die aall\'ankdijk de titel meekreeg
Pattoll, hlood and gul<;,maar om kllis-
heidsredenen (blood and guts) en om de
figuur Patton niet te veel om laag te
halen als PA'IWfO:-.Jwerd gepresenteenl).

Bcsllroketi figllrcu
P,llton de militair, de vechtjas, de
onmens, de dwaze historicus, ete, is ecn
van de meest besproken figll(('n gewecst
uit de TweL'de 'VercIdoorlog. Deze con~
troversiële viersterren-generaal was een
soort zestiende ecuwse krijgsheer, die
gdijk aan het edele schaakspel, er van
hield met pionnen, lopers, paarden, kas-
telen (lccs: infanterie, pant~envagen.~,
tanks cn in hL'pcrkte mate loopgraven)
zijn \"ijand te overhluffen en af te troe-
\'t'll.

De acteur Gt'orge C. Seott (dezelfde die
l'en j.,>Tandiozegt'neraalsrol sp('('ldl' in
Peter Sellers' Or, Strangclow) heeft hc-
grip gehad voor de fij.,'ll\lr Pattoll.
Althans, dat heh ik me gerealiseerd toen
ik mij drie uur later \•.lIl m'n biosc--oop-
f:tutL'uil\'erhief. '''ant zo t'f'n, 1\••...("(\drie
hlijkt dat niet direct, hij hd aanschou-
wen van de film, $cott hedt cr namclijk

al zijn zinnen op gezet om van de figuur
Patton werkelijk ieL; te maken. ~Iaar
hoe gaat dat, het valt de toeschouwer
allet:'n op als het oorloJ.,"Sgewoelis nr-
stomd en Scott alias Patton doorgaat
Illd hd oorlogsgewoel, hij is zelf de
oorlog.

Begiu grandioos
liet he~in van de film is grandioos,
Patton heen en weer lopend voor ('en
monsterachtige Amerikaanse '\"la~, on-
derwijl de volgende historist...he Woort\('n
uitsprekend: 'De ()orlo~ is Il0l-!:nooit ge-
wOlllwn door de zak die voor zijn land
stierf, de oorlog is altijd I-!:ewomlendoor
die zak vun dat andere land die \'oor
zijn land stierf'. Voon\'aar een kernach-
tige uit<;praak, die niets aan Iwt toeval
O\"crlaat. Zo wil<ic PaUoll, de *')W"
raai, ook nid dat de Bussen zover kon-
dL'n oprukken ('n meer gebil'<i bezetten
dan nodig was, ('Geef me de \"rije hand
en ik sta in tien dagen in ~Ioskon'),

Hij wilde ook niet dat zijn soldaten zich
slap en willoos gedroegen; daarom ook
onbtak hij in woede tijdens een bezoek
aan een veldhospitaal toen een soldaat
hem (Patton) m('edeelde het vechten
heu te zijn. Patton slot!')! daarop de
soldaat diens lIelm van ht't hoofd. Ge-
volg: een knetterende ruzie in de hoog~
sto lel-!:erleiding en Patton werd gt'-
schorst. Deze affaire met de helm - ('r
zijn nog legio andere (soms min of meL'r
overdreven) feiten op te nOl'men - kostte
Patton wel het lcidersehap van de
landing in :-.Jnnnandië, Hij, dt~ }.,'Tootstc
tank~eneraal, de tegenstander van veld-
maarschalk Rommel in Afrika, werd
voorgoed op een zijspoor gerangeerd cn
mocht slecht<; wat simpele schennllbe-
Hngen leiden. Dat P,ltton niet hele-
maal verzandde in dit in zijn ogen min-
der krijgshaftig vertoon, heeft hij te
danken aan Omar Bradley. ten tijde van
de invasie in ;'-Jonnandië opperbevel-
hehber. Die gaf Patton wt'er een kans,
wat uiteindelijk rcslIltecnle in de snebte
dexlrhraak sinds eeuwen. Patton had
binnen de korht mogelijke keren half
Europa aan zijn voeten liggeIl.

Profiel
Het door Sehaffner gefilmde profiel van
Patton bewijst de heroïs(-'hegeneraal alle
eer. hoewel Schaffner niet lH'cft nagela-
ten toch enige kritit'k op de figuur Pat-
ton in te voert'II, Hij laat hem soms zien
als een soort almachtige, die het maar
voor het zeggen heeft, soms komt hij
tevoorschijn als een aan aderverkalking
lijdende man, die koste wat het kost al
zijn troepen in de strijd werpt Olll hij-
v()()rbt'c1dhet ecrste in ~Iessina (Sicilië)
te zijn, nog voor de andere legerkorpsen
dit~ onder aanvo(,.'ring staan V;lTl~Iont-
gomery.



~ATTON,
1 vechtjas

'Een solda(lt draagt j'l oorlogstijd ultijd CC"
'le1m' _ gellcraal Patioll

FILM
Godsdienstig mens

Dan weer is Pattoo de man, die zweert
- en het liefst met zijn hand erop - hij
de bijbel. Zo te zien een godsdienstig
mens, doch wel t.'entje die vijf minuten
later alle brieven van PaullL'; vergeet en
cr lustig: op losgaat. Nietwaar, oorlog is
oorlog.
Schaffner heeft bijna alles uitgebeeld:
het psychologisch uitspelen van. Omer
Bradlcy (KarI Malden) tegen Patton door
Ike (Eisenhower) en generaal 1\farshaJl.
Het ijdele optreden van Montgomery
(~Iichael Bates) ertussen in, en Patloos
verhouding tot de Amerikaanse pers, die
hem genadeloos heeft behandeld, vooral
na het incident met de soldaat in het
veldhospitaal.
Het moet me wel van het hart, dat de
gevcchb"SCèncsniet je <Hi.tzijn (het is
misschien flauw om te beweren, maar ik
vind Audie ~lurphy in To heli and hack
beter) de enscenering valt te vaak op
t1{x)rde meesterlijk uitgevoerde tmcages,
de vechtpakken zijn mij ook te schoon,
de baren te netjes, de kinnen te glad.
Maar als dat hct enige zou zijn om ('cn
filmliefhebber van deze Yoortreffelijke
rolprent af te houden wil ik bovenstaan-
de gaarne insHkken. Echte,', als fors
plmllunt geldt: Sentimenteel en :t..O ly-
risch à la Hollywoods oorlogs!i1msvan
twintig jaar terug is Patton gelukkig
niet. PETElI J. ~IOIIE:E
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Dries HeislooI gooit fiets aan de kant

SPORT

/lij cil' 1"'0',\';
l.iuh: Dri/'.1 U,,{s!oot IIU diei!tu;l-:tullkl'r
Rl'chh: Dries I1d.doot, dOflcli;k l;l'rmociti 11(/

::ijll III0"j.1/(' maar ook ::lL'(I(/f.\'tr mee ;11 ::i;1I

((",h"',,',
,\mst,',d{JIIl. \\'''.Il~idrf''lIl('u 1.96,

l)rÎe.~ Helsloot lw'eft de raccfiets aan de
bmt gezet. De 33-jarigt~ amatcurstay<'r
die vele jaren md cic all('rsterk .•kn mee-
streed Ju'{.ft ('f gt'lloeg van, ~Il'er <lau
gt'IJOt~g zt'lfs. Hij 7.(',",>1:: 'Sinds kort hdl
ik ('('11 goeie joh gekregen op Schiphol.
Ik heil dicgtlligt:lnkef geworden. En na
enige maanden werken lWj!reep ik met-
e('n clat dit nid met fietsen h- cOlllhin('-
n'u valt. Je moet al \"('rrekt veel klasse
ht'hliell om 1lIt'l ('Pil lllindt'H~ training
hij (ic allerheste Ic hlijvell.
Al<; ik dit seÎ7:oen toch weer ga stayeren
ZOII me dat ycrschrikkelijk vcel energie
kosten. Dat is me hd !lid waard. Ten-
slotte la'h ik jarenlanJ.: in nood gezeten.
In finandHe nood dan. \V('d je dat
wil'1rcnncll hccft me ollgt'1oof1ijk vcel
geld J.:pkm;t'.
Dries Helsloot; het prototype Y<ln eetl
Amsterdammer. Zijn tonj...Tyalverraadt z'n
a!"kolllst; zijn n's('r\'(' aan h('t h<,'gin ,':\11
ILd gt~prt'k duidt op die typisch<.' Illl'n-
taliteit '":1Ilde gehol'l'n ~lokllmlller: eerst
kijken wat ,uor vkes je in de kuip
heht.
Ifij stelt: 'Ja kijk ('t"IISik heh in de loop
der jaren al 7.O\'l'el geintj(~ IllL't journalis-
ten J.:ehad dat ik voor "f{'('mdt'll lIid
mett'ell leegloop als l'l'll gidl"r. El'rst
en'n wden wat ze willen en dan pas
daJllIllt'1l gehlazen. Vergelijk het met
tie wielersport. Daar moet je ook je ogCJl
ell orell open hehlll'll. Anders ga jt'
finaal (It., hoot in'

Eerst criterium
Dl' kleine \"l.'(.htjas is in zijn carrière niet
yaak de hoot in gt'gaan. ;-':a een aan-
looppt'riot1c als \H'g- ('11 criterium-n'nn('l'
lid Iielslool zich 1I\'l'rhalen Olll aehft-r de
lIlotor te klïlipen, Een angstige gN1aehle,
zeker \"(JOr l'en die nimnll'r de zit yall
ht,t Jwrde \\;t.lefzatld '11t"t-.ftge\'oeld.
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Toch was ook Ilelsloot min of meer ge-
ïmponeerd toen hij voor het eerst hij
'Ome' Frits achter de motor sjaste.
Dries: 'Ik moest wel met stayeren be-
ginnen. Dat zat zo. Ik had ccn bloedje
hekel aan wintertrainingen. Die kolt
stond me niet aan ..Met groot lef verkon-
digde ik dat ik achter de motor ging. Ze
laohten om me die collega's. Er zijn al
zoveel wielrenners geweest die uit-
kraamden dat het de motor werd. Ik
moet ze nou nog hun eer~te ronde zien
rijden. Maar goed ik moest wel. want ik
wilde me niet laten kennen. En ik moet
zeggen dat ik vanaf de eerste trap er een
heerlijk plezier in had. Ik had er veel
eerder aan moeten beginnen. Nu wa5 ik
al 29. En dat i~nahlUrlijk veel te ou(l:
Dat late starten van Dries als stayer
heeft hem immer dwars gezeten. Daar.
om ook heeft Dries er nimmer aan ge-
dacht, laat staan beginnen, om prof te
worden. Maar kenners zeiden dat Dries
voor dat harde profrnetier wel het talent
hezat.
Opmentlliltelt
'Dat kunnen ze gemakkelijk zeggen ja.
Meestal gebeurt dat achteraf. Ik vind
van niet. Volgens mij heb ik die viif jaar
meer op mijn mentaliteit gedraaid dan
op mijn talent. Ik kon knokken zie je.
Als er eentje achter me zat dan moest ik
hem achter me houden. Dat was mijn
kracht. Een Piet de Wit, voor wie ik een
hoge bewondering heb, ht..>eftongetwij-
feld veel meer klasse dan ik. Piet wa••
het helemaal. \Vat Koeh en Stakenburg
bij de gangmakers zijn was Piet in mijn
amateurhjd bij ons. 1\lisschien ben ik wel
een beetje jaloers op hem. Hij is op tijd
achter de motor gestart. Ik heb veel te
lang gesukkeld.'
De vrij korte c,urière van I1elsloot heeft

toch enige opmerkelijke hoogtepunten
gekend. In al die jaren dut hij zich aan
het publiek als stayer presenteerde klas-
seerde hij zich voor de Nederlandse
ploeg die uitkwam op de wereldkam-
pioenschappen. En voor eigen publiek,
op de baan waar hij zoveel kilometers
heeft afgelegd - de baan in het Olym-
pisch Stadion - reed lIelsIoot zijn beste
race van zijn leven. Een wedstrijd om
nooit te vergeten. Nog even terug naar
196ï. \VK wielrennen in Amsterdam. Op
een wanne zondagmiddag in september
staat één van de hoofdnummers op het
programma; de finale om de \vereldtitel
hij de amateurstayers. En Helsloot heeft
de wind mee; hij mag van kop starten.
Laat hem zelf zijn verhaal nog eens
vertellen.
'Ja als ik daaraan terug denk word ik
weer moe. Het is stellig mijn zwaarste
race in mijn carrière geweest. Ondanks
die fraaie startpositie was mijn start toch
niet gunstig. Ik voelde namelijk meteen
dat ik misgegokt had met het verzet.
Voor de wedstrijd had ik eens naar de
homen gekeken. Geen zuchtje wind.
Goed ik stel mijn dérailleur in en pats na
de eerste omloop begint een verrader-
lijke briesje in de Kuip te vallen. Nou
dat werd steeds erger natuurlijk. Ik heb
me wezenloos zitten trappen. Op een
~egeven ogenblik was ik zo moe dat er
door mijn hoofd flitste: 'laat er in ~ls-
naam iets gebeuren. \Vant ik wilde van
die fiets af. Nee niet afstappen, maar
eervol afgaan. Toch geloof ik dat Noppie
Koeh en Piet de \Vit me een geintje
hebben geflikt. Ik had die zilveren plak
kunnen behalen aL~die twee iets harder
hadden gefietst. Nu kreeg ik iL-derekeer
die vuile wind van ze. Als dat niet was
gebeurd had ik 11arkov dat was die Rus

ja, gemakkelijk van mijn lijf kunnen
houden.'
Zijn blik dwaalt af. Pezige Dries denkt
temg aan de race van zijn leven. Op die
zomerdag in september van het jaar
1967 werd hem door een handig spel
van twee landgenoten een zilveren plak
door de neus geboord. Maar heb je dan
helemaal niets te zeggen. Is de gang-
maker dan zo machtig?
Helsloot: 'Ja die maken de dienst uit. Als
coureur heb je je mond te houden. Zij
bepalen de koers. Zij ook ,bezien wie dc
contracten krijgen. AL.. je een grote
smoel hebt val je buiten alles. Ach het is
zo eenvoudig voor ze. Als ze geen zin
hebben draaien ze het gas dicht. \Villen
ze je in enkele ronden stuk hebhen dan
draaien ze die ~askraan open. Dan kun
je schreeuwen als een bezetene maar ze
horen niks. Dan zijn ze doof. Ja ik dacht
wel dat me op een dergelijke manier een
titel door de neus is geboord.'
De vliegtuigtanker, 'ik ben nog niet vol-
ledig bevoegd' stelt hij, houdt er niet
van om met vuil te smijten. Als hij dat
van oud-collega's die stopten las kreeg
Dries een vieze smaak in de mond. 'Dat
is zo laf. Afgeven op de KN\VU als je
gekapt hebt. Dat moet ik niet. Je moet je
mond opendoen als je nog rijdt. Dat is
lef. Niet achteraf.
Ze zullen hem missen, standvastige
Dries. In het Olympisch Stadion moeten
de wielerfans het zonder een karakteris-
tieke figuur doen. 'Ik zal er nog heel
vaak te vinden zijn. \Vielrennen ben ik
bezeten van. Ik heb er ontzettend veel
vrienden gehad. Geweldig. Nu komt er
voor mij een ander leven. Als ik doorga
tot het bittere eind eindig ik in de goot.
Kijk en daar voel ik gt-oell. pest voor:

\VIM JESSE
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Ervaring herzien,
of de mens is een wonderlijk wezen

Op pagina 5 \'all 't dccembernmnmcr
van 'Ego' staat l'en nogal sentimenteel
verhaaltje vun {'('Il afgekeurde militair.
'Ervaring' )l('t"t 't, Het is van <.1ehand van
ene Alcx Poul, een pseudoniem natuur-
lijk. U wist 't al: ('('11 mens is een won-
dcrli/'k wezen. Dit hele verhaal heb ik
gcsc H("'Vcn tOl'n ik in dienst zat. In zo-
\"(;'rre is het waanlc\'ol 'voor mij. Een tijd
lang werkten de gc\'oelcns, zoals in het
stuk hl'sclire,'cn, na. Nauwelijks had ik
het op de post gedaan (eind oktoher) of
ik raakte over die gevoelens heen. Ik
ging rationeler t.O.\'. mijn ervaringen
staan: ik proheerde redelijke verklarin.
gen te vindt'll nlor Jllijn g(.drag. In de
toekomst kOIll ik misschien tot een
m<lchiavdlistisehc visie. nl. dat ik
iedereen ijskoud in de maling heb ge-
1I00nen.

Het was in feite een pro<.'esvan eskala-
tie: ik onderging iets, n'ageerde daarop
en daardoor zag ik in nieuwe ervaringen
slt'chts hevestigingen van mijn gedach-
h'n, Daarnaar handelde ik dan w('er. 'lf
Illen define sitllations as f<-'al,they are
real in thdr consequenc('s,' zei de socio-
loog 'V. I. 'MlOmas al.
Eerst overdn.-''t.f o~ verzon ik wel {'ens
wat Olll mijn zaak te ~mderstellll('n .~n
later ging ik dan daarm geloven. (\Ie-
mand kon lllij overtuigen van mijn onge-
lijk; ik kOIl tenslotte nid llH.'erterug, ook
lIit zelfrespeet. Ilierhij ging ik er "an uit
dat mijn primaire gevot.lens juist war('n
cn dat ik juist handelde. Ik zdte m'n
'redelijk denken' opzij, omdat ik alleen
zo uit dienst kon komen. ~Iaar dit 'rede-
lijk denken' hield mij af van al te wilde
oll(leTTl('lllingen,zoals (Iesertie en hon.~er-
staking, ook al maakte ik de plannen
('rvoor.
Ik kon eruit komen, omdat ik door 't
leger zelf op de mogelijkheden \H'rd
gewezen, al stuurde ik 't niet direkt daar
op aan en besefte 't leger dat niet. Echt
klem kwam ik in die zes weken nooit te
zitten, De masjil'ne (arts, hospitaal, psy-
chiater) om mij uit dienst te helpen
werkte steeds. 'Vel bring 't niet zo snel
en moest 't initiatief van mij verder
uitgaan.

Irreële situatie
Dat het 7.0zou gaan, had ik van te voren
niet gedacht. 'Vel geloof ik dat ik het in
dienst gaan nooit echt geaccepteerd heh.
Daarom voelde ik IIW, eenmaal in de
Doelenkazerne in Leiden, in t'l'll irreële
situatie terechtg('kolllt'n, als was ik een
heet je dronken. Toch 1>1('efik tot het
<-'inde toe nk'uwgierig naar alles. Dus:
mijn gt'voelens hadden de boventoon,
hovl'n het redelijk denken; en ik was
tegelijk slachtoffer l'n toeschouwl'r.
Eigenlijk was ik die twee ('('rste dagen
heel positief, m'n houding was toen
(misschien wat geforceerd) zeJfvcrze-
kent Ik was gemiddeld een jaar olld('r
dan de meeste anderell. Ik praatte vet'!.
Dt~ anderen wareu onder de indruk en
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daardoor makkelijker te conditionerl'n
door 't kader. Ik voelde me zelfs een
heet je leider, wilde wel klasse-oudste
zijn. Dat geheurde om o.a. politieke re-
denen niet. Cdnkkig maar, want daar-
door zou ik ingekapseld 7.ijn in het sy-
steelll.

\'t'rder had ik maar een redüvaardiging
uitgedacht Hlor het opkollwn: het zal
wel mee\.allen voor me, als kok, (al zag
ik nid waarom ik kok llloest worden); ik
bl'll g('('ll paeifist; het is nuttig om met
andere mensen in contact te kOlll('n en
ik wil kritisch 7.ijll in hel: \('ger. ~laar
kleinigheden zetten me aan 't dt'llken: ik
werd kaal geknipt, terwijl ik de dag
ervoor al naar de kapPl'r geweest was.
Ik veTJnol"<.ldedat dit l'en pesterij \""as
voor mijn - ook al geminimaliseerde -
baard. Ik schrok van het gedachtenloze
geëxcuseer vall jong:ens die slechts twee
maanden in dienst waren. Ik dacht heel
bewust: ik moet zorl-(en te blijven na-
dl'nken hij letterlijk alles \vat ik doe, En:
ik moet niets gewoon vinden. Ik wilde
dus wel in de houding staan etc. ),Iaar
niet zo maar. Ik dacht een way of live
met het leger te kunnen vinden. ~Iaar
a11('envolledige overgave werd yerhmgd,
~Iet de Uzi voor 't eerst in dl' hand
voelde ik lle kogels er uit komen en
l'en ander (mijn eigen?) lichaam hinnen-
dringen. Ook Il'ed ik onder de bewuste
isolatie van de bnitenwereld, vooral tij-
dens de Maal-(denhuis\lezetting.
Slechts met L'èl all(l('r kon ik wat pra.
kil. )'lijn lotgenokll waren wel niende-
lijk en niet zo schreeuwerig, Ik zorgde
ervoor steeds goed met i'.l' te kunnen
omgaan, anders had ik I-(e('nleven m('('r.
Zij geloofden niet dat ik ooit afll;ek('nrd
ZUilworden. Ze waren opgevoed om (\e
16 maanden vol te maken en zij aan-
vaarden de dreigementen. ('S-5ers ko-
men nooit g()('(1terecht.')
Ik voelde IJle alleen.

Humanist uit gemakz:ucht
Eerst was ik kritiseh en kon ik me zeer
opwinden. Ik was uit gemakzueht 'Hu-
manist' v('rklaard. Toeh moest ik de
G.\'. V<lll de dominee hijwonen. D.lt
vond ik onjuist. De {'erste keer proheer-
de ik de ~laagdenhuis-bezetting uit te
leggen, maar de gl'C'stelijke kapte dit:
we moest£'n er geen discussie van ma-
ken, dan wl'nl 't zo onvriendelijk, neen,
een eerlijk open gespT<'k, dat was je
ware! Of ik maar m'n mond wilde hou-
den. Later stortte hij z'n eigen sexl1e1e
nood uit en h(,w('l'S hij allerlei aan de
hand van N'n voorbeeld uit de bijbel.
b.\'. hOlllosl'xualHeitwas onzin, want zie:
(;od hat! toch nid tWl'l' mmllWH g('-
sellapt'll.
Bij <Ie theoretisellc _~chietinstnldil' IlItlt'st
ik ll'fen riehten op punten vall Iwt pla-
fond, er w('nl niet over ge.,vroken dat
't er OIJlging mens('n kalX)t te sehieten.
Door wat 'sieke', maar s('neus Ix'(loelde
opmerkingen, proht'enle ik amlcren op

de emst van de zaak attent te makt'll.
Heel sluw ging men ('r pas toe over
om over het object van het schi(,ten, de
vijand, te praten, toen de <--'ersteschiet-
ocfening geweest was, en men niet meer
temg kon: men had gesdlOteIl. Schie-
ten wcrd al" een soort kennis,'lttraetie
voorgesteld. Overigens hoefde ik toev,ll-
lig nooit met deze schietoefeningen lllce
te doen.

Ik verheugde me op de lessen hiJgs-
hlCht. Dan zou ik een disCUSSIel..-lmllen
beginnen, dacht ik. De ecr~ie maal stel-
de de luitenant H. dat bevelen ()l1Inid.
dellijk, zonder nadenken, uÎlgevoerti
lIloesten wordelI. Het waarnm wi~1:-ie
niet duidelijk te maken. Ondanks z'n
verhaal van een walgelijk bloed('rige
fmnt.~HlIatie. 'Er moest tOt'h discipline
zijn,' vond-ie, 'net als in een voethal.
duh.' (sic!) Ik zei: 'u wilt toch niet het
leger gelijk stellen met een voetbal-
club?' Hij was werkelijk in verwarring en
,vist niets meer te zeggen. Hij vond dat
"/C maar lastig waren, hoorde ik aeht(~r-
af, terwijl ik de enige was die wat zei.
Hij had ook nog gc-.r.egddat hij 't op-
treden van de marechaussee (dit was
eeu voorheeld van een hinnenlandse
taak van de krijgsmacht) h.v. hij het
~laagd('nhuis, zo fijn vond. Ik voelde llit
alsof ik er medepliehtig aan gcmaakt
werd.

De tweede les krijgoshlChtwerd gegeven
door de kapitein De B., een 7.waardl'r
kaliher. 'Vat ik hem ook vroeg. hij ging
l'r gewoon niet op in, was alleen ge-
('rgent. Een nederlaag voor helll eigen-
lijk. Een van 7.'n opmerkingen was dat
wij 'vrijwillig in het leger waren, omdat
w~ niet geweigerd hadden'. Hieruit zon
onze onvoorwaardelijke loyaliteit moeten
volgen.

Passief gedrag
~a bedreigingen - "Vc zullen je wel
ergens lwen sturen, waar ze je wel It'ren
a:lnpas.~en' - werd ik eerst recalcitrant.
~taar al galm! ging ik me passief gedra-
gen. 1Hjn pogingen tot een (lialoog: had-
<h'n gefaald, Ik wist me verslagen, dl~
enige reden waarom ik nog in de ka-
zenll' was, n.l. discussie, had 0p.1!ehou-
den te hcs1:aan. Ik hegon er slecht \lit
te zien, 's Avonds ging ik nooit de poort
uit. Ik was zo rusteloos dat ik niet ).,'011

lezen. 't 'Vrek-end wenl oversehadllwd
door 't vooruitzicht van de komende vijf
dagen. 'Vd viel ik nog st('('ds op. Ik was
dat 'provoeerend clement'. Ik col1ecn-
trcérde me er steeds meer op om a~ge-
h'urd te worden.
Overigcns was ik vaak niet in de kazerne
en dan voelde ik me tamelijk goed. UdC'
dagen was ik in Den Haag en UtrPC'ht
voor ondel'7.oek. Ik kwam dan veel later
terug in Leiden dan nodig was.
Ook tijdens een bivak van drie dagen bij
Hilversum voelde ik me nogal op m'n
gemak. Dat wa" zelfs opvallend, en ge-
vaarlijk voor mij. '''ant men zd al:



'Kijkkijk, je vindt 't hest leuk in dit.'nst.'
Ik was nu in de openlucht, met lekker
weer, zonder kontrole, Ik werd ont,dell
en ontliep alles. Ik wandelde maar wat
over de hei. Kruipen en tijgeren (!) was
er niet bij. En zelfs de vossenjacht ging
niet door.

In oude rol
Terug in de kazerne hedaeht ik dat het
toch wel crI-(misselijk van me was om zo
vrolijk over de heide te lopen met een
mitrailleur in mijn handen, terwijl er
mensen met kinderen liepen (m speel-
den. En vanzelf viel ik weer in mijn
oude rol. Ik begon mezelf naar een cli-
max te .sIepen, dat ging vanzelf, (De
self-flllfilling propheey in werking). Ik
schaamde me zo, militair te zijn, in dat
lullige pak te lopen, met die kale kop. Ik
hield mezelf voor dat zo'n legersituatie
nooit meer in mij leven zou terugkeren
en ik accepteenle dat ik op $-5 zou
worden afgekeurd. Ik werd vergeetach-
tig; daarom schreef ik op wat ik mee-
maakte. Ik moest toch alles aan de psy-
chiater kunnnen vertellen.
\Vel sliep ik erg diep met n:l(;htmer-
ries over ongelukken. In de kazerne
deed ik nauwelijks meer mee. Ik geloof-
de heilig in de echtheid en juistheid van
mijn houding, Al twijfelde ik een beetje:
reageerde ik echt wat abnonnaal?
Tijdens het laatste week-end in dien.,t
sloot ik mij helemaal af en dwaalde ik
door Amsterdam. Ik zag de film 'z'
(over de Griekse kolonels), ik vond dat
deze Griekse officieren in mentaliteit
niels van hun I\ederlandse soortgenoten
verschilden. En ik maakte deel uit van
zo'n leger.

Dit vcrtelde ik allemaal aan de district'l-
psychiater in Utrecht, een vriendelijkc
man, Eerst was hij afwcrend. ~1aar de
derde keer wist ik hem te o\'t.'rtlligen.
Het was zinloos geworden voor mij om
nog langer te diencn, vond ie. Het door-
slaggevende argument was, dat m'n pri-
véhcstaan zo verpest werd. Hij vulde
'autoriteitsconflict' in. l\,.Ienliet mij dus
gaan. Er waren waarschijnlijk koks ge-
noeg en men vond 't maar 't beste om
van zo'n lastige (nou ja) figuur af te zijn.
Iedereen was tevreden. Ik rekende op
afkeuring, want ik had mijn eigen kleren
hij me in de kazerne. Hierover werd ik
zeifs nog aangevallen, toen ik dan de
dienst voorgoed ging verlaten.
.L\u wil ik nog noteren hoc mijn omge-
ving in dienst en er Intiten op mijn
gedrag reageerde.
.\Iijn ouders hadden ,"erwacht dat ik
'flinker' zou zijn, (alsof (lat het ,••.'Oord
is). Verder steunden ze mij. Van mijn
vrienden was er geen die ook in diemt
moest. Zij sympatiseerden wel met mij,
maar wilden toch dat ik een heet je voor-
zichtig te werk zou gaan.
.\tijn (.'ollega's in dienst begrepen mij
niet. Ze benijdden me om mijn vele
afwezigheid en sommigen zeiden dat zij

t.'r ook wel lIit zouden kOlllen"Tenslotte
keh'n ze l,Wk op, toen ik ze ,"aarwel
zei.
De psychiater prohcerde me eer..,t e('n
compromis te laten vinden, door
m'n kritische honding aan te moedi-
gen. Toen dit niet lukte, hielp hij me. Ik
kon prettig met hem praten. Als md een
g{'Cstverwant. Al WiL..ik ,,,'antrouwig,
omdat hij toch t.'en voorname functie in
de hiërarchie had. Ik zag nl. overal com-
plotten tegen mij gesIlleed, vooral door
strepen- en .'>"1:errcndragers.
Op de m.g.d. werd ik steeds vriendelijk
ontvangen, hoe vaak ik er ook kwam, ik
kreeg er zelfs thee. De dokter daar was
de eerste die zei: 'Jongen, jij hebt aan-
passingsmoeilijkheden, jij Illoet maar
naar de d.p.' Later echter onderwierp hij
me aan een soort kruisverhoor van Hf
tlttr, waarin hij allerlei tegenstrijdighedell
in mijn houding naar voren hracht (die
waren er). Hij bood aan me over te
plaalsen naar een andere functie. Daar
~in~ 't mij natuurlijk niet om, 'Dan moet
je je nu maar eens gaan aanpassen, en
moet het uit zijn met dit gedoe:
Hij keerde zich nll plotseling te~en mij,
terwijl wij elkaar tot dan toe vertrouwd
hadden. Hij hraeht me echter niet '"an
mijn geweiells af. Hij had wat ik hem
,"erteld had ~econtroll'erd en had ~cvon-
den dat 't waar was: 't kader ,"ond me
'dwars'. En 'jij vraagt altijd maar naar
het waarom van a\l(,s: Hij was werkelijk
kwaad geworden. \Vaarschijnlijk dacht
hij dat ik een spelletje met hem speelde.
Ik zag hem voor 't laatst toen ik her-
keurd was, Hij was erl-!kortaf. Dit is mij
nooit duidelijk geworden. Tenslotte het
kader: tegenover hen was ik hang, voor-
al als ik ze niet zag, omdat ik me be-
spionneerd vOt.,Ide,en was ik nogal hnt-
taal in hun aanwezigheid, omdat ik nw
('er!ijker en menselijker voelde. Het la-
gere kader trok zich weinig van mij aan,
zij ziin er aim gewend dat tijdens elke
opleidingstijd een paar mensen alsnog af-
gekeurd worden. De hog('ren bedreigden
mij eerst. i\laar later, toen ik serieus
bleef doorgaan, leek 't of zij geen be.
langstelling voor mij hadden, misschien
hoopten ze zo mij van inzicht te doen
veranderen.
Enige slotopmerking('n:
Ik ben nu zover dat het me mot.'ite kost
dit allemaal op te sduijV<'IL Hd is zo
emotie-loos geworden. Het Iief..•t had ik
dit verhaal dan ook in de derde persoon
(hij ... ) geschreven. Ik kan me nauwe-
lijks voorstellen dat ik het was, die ...
zo'n jaar geleden. (14 mei). Het nmr
van de opwinding is al, ofschoon lang-
zaam, gedoofd, .\Iaar goed, dit wil ik
nog "'vijt.
.\lijn "oornaamste angst was dat ik in
zestien maanden militaire dienst wel
eens veranderd zou kunnen worden, als
een eigen mening en zelf denken mij
onmogelijk gemaakt werd. Voor mijzelf
en anderen waren mijn reacties nogal
verra<;send. Aan de ene kant was ik <.'Tg

slecht voorgelicht over de praktische en
p.syehologi"sclieen psyehisellt' aspecten
van dL' dienst. Het was wel nuttig dat
mijn denkt'n zich '"()(lrn,1tI1elijkop mijn
gt..,"Oclensrichtten . .\Iisschien had ik ook
wel een bepaalde aanleg die mijn gedrag
voorspelhaar had kunnen maken.
Aan de andere kant had ik \"t'el HlOrdeei
\,an mijn schoolopleiding. Ik had gL,leerd
kritisch te denken, niets zo maar aan te
nemen t.'n mezelf te uiten. Ik geloof dat
scholing de meest bepalende factor voor
iemands leven is, En deze wordt llIeestal
heïnvloed door ('en aantal onherroephare
toevalliglwden, (ouders, milieu ete,),
1'.'atuurlijk waren die paar weken in het
leger niet één aaneensehakeling van tra-
giek en passie, van eouflkten, frustraties,
ineenstortingen, vloeken en tranen. Er
gebeuren ook heel normale, menselijke
en zelfs grappige dingen. Enfin, daar
lpest u Illaar de stukjes van Hoh \"illl
Vuure in dit blad \"oor na.
\Vat mij rest is nog nauwelijks niellws-
gierigil<'id te noemen. \Vant er zijn toeh
veel dingen geheimzinnig '"oor mij ge-
blt.'H'n.

ALEX GEELllOED
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TONY
BURGERING ••

Bijna ('en jaar ema ('l'en grote vuur.le("
('llOrHWknallen ('n dan knalt ie omhoog.
Je weet niet wat je overkomt, de tranen
lopt.'n langs je gezicht) is Ton)' Hurge-
ring (32), de Hottenlamse kunstellaar,
die zo\'{,d ruimtevaart in zijn werk doet,
nog steeds half en half in quarantaine in
zijn huis. Xa het hijwonen vall de !allel'-
ring van de Apollo 11 kon hij de moed
nauwelijks ophrt.'ngell om aan het w('rk
te gaan.
'Ik hen t.'en romaticus,' stelt Burgering,
e('n fOll(llmrstige :'.:c(It'llan(lel" met ('t'll
Viaalllsl' dorst, dan \";l'.;t, 'ik Ill'h de
ruimtevaart als ('en groot avontuur ge-
zien, waar JlH'IlSen nOl-(grote dadell ver-
riehten. 1laar als je die hele lancering
ziet, dan blijft er van die 1I1('llselijkheid

J~i; (11' fot(J',~:
VII" lillks wwr rl'chts:
Kllllstnl(lllr T(lIlY Hllrgcri"g ill dl' 'ruiudr"
f:ell t mi dl' kUIl"t1cnkell UIfI Tmlll 1Jllr/-!crill/-!
TOIlY Hurg,',illg IJll't \\'('rlJ£'r t'lm llrrlllll

KUNST -
geen pokken o\"('r. Daar zie je mensen,
ja, maar ze hebheIl niets Illenselijks
meer, lIt't zijn rolmts g('WOnlell, zelfs de
astronallkn.
Ik vOlld alles g(~weldig fasdllerend, maar
op ht.,t onthrekl'n van die menselijkheid
hen ik afgeknapt. Dat ging me aan mijn
hart. Ik hen erna ook onmiddellijk naar
:\,ieU\\'-~I('xieo gl'gaan om wat van dl'
oude wikl.west romantiek op te sllltiVl'n,
liet wert.lme te gek.'
Twee maanden lang stapk Tony Burge-
ring door Amerika rond, Hij sli('p in
parken, hij schreef rt.'isverhalen, hij film-
de, leefd(~ in commlllles in Ni('uw ~Iexi-
co, zat met zijn lll'USop de klloppen, die
de Apollo stullrdt.'n en sprak met o,a,
\VeTller von Br.HIlI.
Hij \'Ollwt nu de hamIt.'n O\'er zijn om-
\'anglijke huik in l'('n oud huis in Hot-
tenlaJlJ: langs de wanden hangen dril..'
gokautumaten, ('r staat e{'n jukehox ('n
ho\'enop een flipperautomaat staat in
p!<L<;tie:de ,\pollo 11.
In die sfeer ht'gint Ton)" Bnrg('riJll-(-al
l'llkele jan'll nu al \V{'('r - llll't 7.ijn ogen
te rollen, \\'al1lll'{'r on'r ruimtevaart
wordt gesproken. ,\'a eerst astronauten te
hehh('n geschilderd heeft hij het fallta-
siewereldje van Jules V('rne, dat plotse-
ling geen fant.L<;ieJlIeI..'rheho(.ft, gestalte
gegeven in vedkleurige ohje<:tell. Stak'n
olllhuJ..-els met perspex hollen, waarin
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gt'!ll'imzinnig Jiehten branden en rtiben,
waarin de sklllllll'n van de astronauten
klinken, waarin computers tikken, kort-
Olll, waarin dat fIIillltevaartw('rddje
hrubt en leeft.
Bllrgering: 'Ook al voon1at ik Jll(' in di~
rllimtevaart stortte was ik t."t'1luiterst ro-
mantische jongen, Een Jugl'ndstil-pL'r-
soontje, \'eel hloemen t.'1l zn, mooie
piaatks tekenelI van Baroll \'an ~Iiinch-
halls(~n, platen luisten'n van de Zangeres
z(lIldt.'r naaII!,
Daar paste de fIIimkvaart hell'lImal in,
ik heb I1lCer als l'en gek op gestort. Ik
hen gt.'\\'oon journalistiek gaan volgt'lJ,
\\"t,lk(, olltwikkelillgell er p!aatsvon::!('n. Ik
wist alles wat er in de l'IIimte gl'hl'urdc,
hl,t \\'as ('l'n avontuur V!lor Ine,
Ik maakt!' eerst se!Jild('lijen, daarna hen
ik lIlet glas hl'gOllllen: van onder 1..'11
bon'n heschilderen, dan had je dimen-
sies, Later werden de schilderijen ste~.'<ls
grolPr t'n grokr, tot ze niet llH't.'r te
\'('f\'oeren ('n te n'rkopen warelI, ToeH
w('nlen hel de Ohjl'etl'll.
\Vat Tony Burgl'rÎng in ('erste instantil..'
heroenl(, was todl die ("t.'nzame astro-
nallt, die in dl..' ruimte z\\'('e1'de, verhon-
den aan ('('n Il<l\'dstr('ng met Iwt 1ll0t'-

dt'rsellip.
'Die eellzaamlwid als van l'en kind in de
haanuo(,der wild(, ik uitdrukh'n,' \'('rtl'it
hij, die fil',~dJl('l'rde me, Xiet in de eer-

ste plaab de ît'chniek nog, IJlaar het
memdijk geheuren. 't Is l'en soort gok.
En daar hou ik ook vall, Van spet'taco.
LtÎn' dingt'n. In de schilderijen kon ik
dat voor mijn gevot'! al goed overhren-
geil. Cwt(' doek('ll, met \"l'l'l donk!'r
hlauw, zo'n z\n'vellde en duikelende fi-
guur in ('en hoek, met nog net t.'en stllki{'
aarde in de n'rtl'.'
\Iaar toch. " de techni(,k, die ('t.'rst he-
lemaal hijzaak was, ohsedeerde hem
steeds meer, Door het kijkell naar Stan-
ley Kuhriek's film '2001' werd hij g('ïn.
spin'('I"d.

lets nieuws

'Dat was ('('n enOrJlIl' hele\'enis voor me,
die film, Dat tlwma: dat er steeds weer
nieuwe mensen kOlllen, die met nieuwe
ding('u gaan komen, iets nieuws \'t'rzin-
m'n, Dat nieuwe, dat houdt je vL'rschrik-
kt'lijk hezig, Soms werk je maanden niet,
dan peins je, denk je, verzin je iets
nieuws. De maan was nieuw, maar dil'
kent iedereen nu van binn('n en buiteIl,
\laar er 7.ijn zo verschrikhlijk veel din-
gen, waar \\'(' nog slechts Haar kuunen
gissl'll. \Vaar je je fantasie en je hang
naar romantiek w('er op hot kUilt vieren,
Ik sta nu weer voor {'t'n nieuwe fase, Ik
heh in J IOllston de kt't.'rzijde van de
medaille gezi('u. Ik kan het !lil nipt llJeer
ophrengen om op dezdfde voet door te



{In ruimtevaart worden mensen robots'

gaan, nu ik dit heb gezien:
Derhalve: wat nu?
Burgering knijpt heel even bedachtzaam
de ogen dicht. Hij haalt de schouders op
en zegt peinzend:
'Ja, die nieuwe fase. Ik geloof er toch
niet in dat de mens kan veranderen in
een robot, die via computers wordt ge-
leid, al heb ik het zelf gezien. De men-
sen denken nu dat het lanceren van een
Apollo naar de maan ongeveer hetzelfde
is als het afsteken van een lucifer. Maar
dan vergeet men: als een of andere
technicus op een morgen een kater heeft
en hii. draait dat ene moertje wat minder
vast dan de andere. dan komt zo'n appa.
faat mooi niet op de maan terecht.'
Daarom:.. Tony Burgering vervolgt:

'Dat robotachtige, dat er uit de hele
toestand sprak, laat me niet los. De ro-
mantiek wijkt, maar het mysterie blijft.

Ik wil nu symbolisch mensen gaan in-
vriezen. Ik ga blokken transparant plas.
tic maken, waarin een electronisch hart
klopt, waarin neonbuizen bloedstromen
kunnen zijn, waarin radertjes at'i in het
menselijk lichaam draaien. Maar ik maak
het zo, dat je er na afwerking van je
leven niet meer bij kan om iets te repa-
reren. Je weet nooit of er iets niet kapot
gaat en als bij voorbeeld een neonbuis
het verdomt, sterft dat ding gewoon.
Ik laat het bewust sterven. Om aan te
geven.. dat ik een prachtig mechanisch
levend wezen heb gemaakt, dat alle

schroeven en moeren bij wijze van spre-
ken goed zitten, maar dat ik met dat ene
draadje geen rekening heb gehouden.
Dat dat nu juist door de wannte van het
licht kan verbranden.
Dat is dan mijn eigen fout. Maar ik geef
er mee aan, dat je als mens wel alles
kunt klaarstomen en de mooiste rompu.
terachtige dingen kunt maken, dat je
zelfs een mechanisch mens het eeuwige
leven wilt en kunt geven, maar ~dat uit-
eindelijk. .. als diezelfde mens een fout
begaat en toch alle mechaniek uit elkaar
valt ... dat er toch menselijke waarden
zijn overgebleven.. zonder welke niets
kan geheuren. Dat is mijn stellige over-
tuiging. Ik weet alleen nog niet hoe ik
dat precies vonn moet geven.

Ik weet wel: hoever het in deze wereld
ook gaat; de mens moet centraal blijven.
Hij moet de computer blijven regelen en
niet andersom. Dat zou ik nooit pikken:
Ooit nog eens behoefte zelf op de maan
te komen?

Vliegen een toer
Tony Burgering schudt met zijn hoofd
en glimlacht. 'Voor geen prijs; weet hij
met overtuiging. 'Ik zou er niet intrap-
pen. Vliegen vind ik al een hele toer. Ik
ben weer hlij als ik met mijn beide
benen op de grond sta. Snelheid doet
me niets, met een auto rijd ik gemakke-
lijk 200 kilometer per uur. 11aar als je in
een vliegtuig zit. heb je het og:evoel,dat
je nergens meer wat aan kan doen, als je
naar beneden stort. Dan ben je onher-
roepelijk de pineut.
Ik heb in Houston langs de weg gesla-
pen de nacht voor de lancering van de
Apollo 11. Tussen miljoenen mensen int
Het was 45 graden boven nul. Op en-
kele kilometers afstand zag je die raket
'itaan, spierwit in de lucht. Dan ga je -
geloof me - vrij filosoferen en dromen
in het gras. Dan ga je denken over die
gekke wereld, waar niets meer in over-
eind blijft. Het is machtig om over te
denken, maar zelf meegaan? Ik dank u
hartelijk, dat i's Tony Burgering niet
gezien.' RI EN ROBIJNS
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