


Hoofdlegerpredikant

Toen de humanistische geestelijke verzorging in de strijdkrachten werd inge.
steM, in de loop van het jaar 1964, werden wc al meteen venast door ('C'n

brief van de toenmalige hoofdlegerpredikant, waarin een afstand houden van
de predikanten tot de raadslieden werd aanbevolen. Die brief heeft toen nogal
wat opschudding verwekt. Ook daarna heeft ds. Bos in Reveille nog enkele
malen van zijn afkeer \'an het humanisme doen blijken.

"Tij hebben cr in Ego niet zo heel veel aandacht aan besteed, omdat ons van
het begin af aall duidelijk was dat tussen ds. Bos en ons een afgrond in denken
en voelen lag, die echt niet met het plegen van enkele artikeltjes kon worden
opgelost en aan het vergroten van de kloof hadden wij geen behoefte.
Het is dan ook zeker niet onze bedoeling om nu, als poging tot natrappen, nog

ecns met ds, Bos in discussie te geraken. Integendeel wc zolHlen niet anders
willen zeggen dan dat het in de praktijk allemaal nogal is meegevallen; de
enkele malen dat ik ds. Bos hcb ontmoet hebben we als mensen op een nonnale
wijze met elkaar kunnen praten en ik geloof vast dat ds. Bos minzamer is dan
zijn artikelen over het humanisme. \Vat niet wegneemt dat van enige vorm
van samenwerking tussen ons toch geen sprake was.
Het was daarom een aangename verrassing dat we uit een interview in het

dagblad 'Het Parool' met de nieuwe hoofdlegerpredikant ds. J. Drost verna-
men, dat deze hoopte op een goede verstandhouding met de humanistische
geestelijke verzorging in het leger.
Helaas is Ego een maandhlad, zodat we nu eerst half februari. kunnen

reagE'ren op dit interview van 11 januari. \Iaar we haasten ons nll dan ook.
om te verzeh."'fen dat wij deze verklaring ten zeerste op prijs stellen en dat
\vij er van onze kant alles aan willen doen om de verstandhouding zo goed
mogelijk te ooen zijn.

Een goede verstandhouding kan uiteraard eerst groeien als mcn elkaar
ontmoet cn wij hopen dus dat tussen de nieuwe hoofdlegcrpredikant en ons ecn
aantal eonstructievc ontmoetingen zal plaats hebben, waardoor we wederzijds
de kans krijgen elka.'u in ons werk en als persoon te leren waarderen.
Er blijven tussen ons natuurlijk grote verschillen en daar moeten we vooral

niet omheen draaien. \Ve staan in de strijdkrachten met verschillende levens-
ovcrnJÎgingen en verschillende doelstellingen. En toch zijn we geen conCUf-
r('ntenl

In de eerste plaats al niet omdat het woord 'concurrentie' niet past op het
vlak van de geestelijke verzorging. Alsof we kooplui zouden zijn die hun
geestelijke waren aan de markt brengen.
En in de tweede plaats niet omdat wc, bij alle verschillen. diepgaande ge-

meenschappelijke belangen hebben. Onze zorg om de mens van deze tijd en
met name om de mens in de strijdhaehtcn hebben we gemeenschappelijk.
Ik ben er van overhligd dat in ons denken over en in ons werken met die

mens naast de verschillen zoveel punten van overeenstemming tussen ons
kunnen groeien, dat we elkaar eerder als medewerkers dan als ('onClIfrenten
zullen mogen zien.
Er zijn bovendien een belangrijk aantal vragen in de strijdkrachten, waarop

we als geestelijke verzorgers slechts gezamenlijk nadenkend ('{'n afdoend ant-
woord zullen vinden.
Het is onze oprechte wens dat de nieuwe hoofdlegerpredikant en wij elkaar

tenslotte als \Tienden zullen waarderen. Bij het welkom, dat hem uit eigcn
kring bij zijn overgang van de luchtmacht naar de landmacht is toegeroepen
voegen wij gaarne het onze:
\Velkom, dominee, ook namens de humanistische geestelijke verzorgers.
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Bij de l:oorl'loat

Julie Christil' ell Tom Courtella!l
tiirleru eell seè/le in Dr, Zivagho.
Vlm deze film, die ÎII Nerkr/alJd nog
Ili"t draait geeft Ilenk ]_ Alcyer Ij

iJl ûju rIIbriek {-ast een voorprocfje.
Vooml de opûe1l1JarCllde carrière
ran de "('crlJliudendc" Julie Chris-
tie beschrijft hij,



BARBRA STREISAND

Barhra - sinds oltohef van Iwt vorige
jaar is c1('z(' Ilaam volclot'l\(]e om ook
ie<it'rt't'lI in ons land ('('11 \'ertedt'rde
.l,dim!ach op Iwt g"1aat te tO\'('rt'll. H{/r-
I"a Streis{//u1. 'La Streisan<1' zoals Însi-
dl>rs haar IIO('lllt>l1,1\1'(.£1. !la al eTligt,
jan'u iIJ Amprika aani)(,(lell te WOrtl"ll.
md haar T\' ~show van l'cn ullr, (loof de
A \'RO llitg('Zontit'll. ali(' ;\t,dt"rlan<!s('
harten gt'slol('n.
110(' dod z(' lwl, luw krijgt z{' toch be1c
werelddeleJl aan haar (h' grolt', zegt ze)
VOt'tt'tl? Door de klassieke v:hoonlu'id
van haar g{~Lil'ht? Allerminst. Alhoewel,
\\'inlll{'e( jl' Barhra Streisand VOOf het
('('rst zid. IWII je gt'lH'igd te zeggen:
~f()oi is ze niet. llaar Ileus is groot.
haar ogell ook. Illaar ze kijkt sdlt'd.
Ilaar 111011<1is ook Ie groot.
Al md al. g('('11 klassit.k" schoonlwid.
; .\Lw!" ze hedt ids, ids OIHkfinicl'f-
haars. Ilaar g"(v/.kht raakt j~.. jt' kau t'r
niet geJl{wg Ilaar kijk('II, jt> vindt het
kn slotk gewoon mooi. Bar1Jra z(,lf
doet heel cynÎsch over haar uiterlijk.
'Ach: Zt'gt Zt', 'dl' tijd van dt' mooie
meisjt,s ga;lt wel voorhij.' lIaar grofl'
kraeht is in de I'('rste plaats talt'llt, dan
pt'rsoonlijklwid ('1\ originalikit. Zij is
van nids ('1\ niemalHl ('('1\ imitatie, zij
kan door nids ell niellland md SIIl'e('S
\\'orden nagt'\"ol).!d, "'.t.. is, enig, z(' is Bar-
hra zoJl(kr dl' gt'lmlikdijkl' derdt' a iu
haar naam,

Ongekende triom1en

'\1011lt'Il1t'I,1vit,rt Zl' in :\'t'W York OIl).!I'.
kt'lldl' triomfelI in dl' musieal 'Fllllll\'
girl', waarill ZI' dl' rol van Farm\" Bric;'
speelt. .
\\'je is Barhra Streisand? Alhoewel Zt'
altijd zegt in .\Iadagasl'ar gl'1Joren tt' zijn
('n opgl'gnwid in HangoOll, stolHl haar
wil'g in \\"~'l"kt,Jijklll'id in Brooklyn, Ilaar
vatler heeft ZI' nooit ).!l'kend, hij \\'as ou-

-..dI'T\\'ijzl'r I'U .stil,rf tOPIl 7.ijll dochter l'en
.."aar oud was (1943), Ilaar moedt'r

stierf hijna van n"nlrit't, en kcfdt, van
\)('t Ix'dit' g(,ltl dat Barhra's brot'r, die
in dit'mt was, maamklijks sluurdl', TOt'1)
dt'z(' Ila dril' jaar hit'nnt"(~ ophield, nalll
Z(' ('('n baantje op kantoor.
Barl)ara (tOt'1l nog mt't th'nl" a) speel.
dl' altijd iu til' ganl!ell 1'11op tie trapP('1l
\.1II !Jd f1atgehou\\' waarin Z(' \\'ooude,
Itndjl d(, hun'll haar af ('n hl\' ids toc-
stopt!'lI. \\'al d("('(1ze \,(,!"th'r? Ze dwom-
dl' c'r voornaml'!ijk van ('en grok :-.kr
lt, worden, Ze was t't'n eeuzaam lndsjc
in haar jl'ug(1.

Een.te tochtje

Op H'I'rti('ujarige leeftijd maakte ze
haar ct'fsk tochtje huilt'll Brooklyn, ze
J..ring mt't dt' 0I1dc'rgrondst' ilaar .\.lan-
hattan t'n zag liet dagh:x'k van Anne
Frank. 'Ik wcet nog dat ik tOt'il dacht
dat ik het ton('I,l op zou kUIlI1t'1l 10pt'll
('11 dke rol ;.',ou kUllnen .~Il\'lt'Jl dit' ik
\\'ilek: zC,l..rtze,
Eell zomer snoof 70(' 'llt't et.'htf', I)('t wa-

n': Zt' maaklt' toildt('ll schoon eu \"('r-
wisselde decors in eCll tllt'akr. Zc was
's /att'nlagsmiddags ('11 "s avonds OH-
Vft'US(' in theaters, TOl'tl zette Z(' zkh
in het Iloofd, dat ZI' !log maar ('C'IIhaH
jaar tI' Il'Vt'U had. 'Je gaal echt aan
lH't 11'\Hl llt'cht{"11 als jl' W{'pt dat jc'
dood gaat.' J\:(xlrtsae!Jtig liep zc alk to-
llt'l'lseholc'll :d' I'U impressario's, D' zocht
c'n vond (iu hd telefoolllwx,k) CCI1 PSI'II-
donil'm: Angelina Searallgella. Zc' ta-
kt'ltle zich nogal tot' in dil' dagt'll, maak-
te zkh zwaar op, \"t"rfd" haar haar rood
1'11 droeg grott~, t\\'c"('(h.hands gekochte
hontstola's, Z(, wildt' l'eH tragl,dil'Jlnt'
wordeIl.

Tweedehands kleren

TO{'Il, c1ex)l' CTII tcx'val, hoonl(, iemand
haar zillgl'n ('n kn't>g ;.',(' w('rk in ('I'n
paar Ilachtduh", Z(, drocg, ook als Zt'
optrad, altijd I\\.('~,(h'hallds gckochte klt'-
ren, 1'('Tl hohhv van haar. Ilaar I'erste
SlK('('S: \\'IlO's' afraÎlI of tht' hig hltl
\\'0011",I]('t kinderli"dje dat door Barhra's
intelvrdatic' ITIl nieuw jasje krt'l'g, Dat
is troU\\"('IlS toeh Barhra's grootstc'
kracht: haar oril!illt'lt, h('\\"('rking('n vall
hij rIa afgesplt'lcn songs. Een duidelijk
v()()rbt'(,ltl: Ilappy days an- \wre again,
('('n nic'lLw(' "t'nsatil' door de manil'r
waarop Barhra Ilt't zilll!t.

Geen ervaring

TOI'lI Barbra, 3~ jaar na haar CTrst('
"ut't'l.'sje in c'('n klei nt" nachtcluh, werd
geèngal!('c'rd voor FlltlilY Cirl, hracht
Z(' I'r lIid w'1,1 van tt'rt,('ht. Ze had gt'('Jl
t'llkelc {'rvarillg ah actrit'(" Bov('lI(lit'1l
kwaml'n 1'1' allt'maal mlwilijkllt,d('n rOlld
de show, met regisseurs, producers, lh,d-
jl'S, au1t'ursn'chtl'lI, dl.'. Op hd laatst
had nit'mand 1Il('t'T w'f'I fiducic iJl hd
,.;Ial!t'n van dc sho\\'. Ik prl'mii're in
Bostoll was nid ZO')}groot Stl('('('S, ,\1('11
Ilt'rsehn,('f li(,djt,,, I'n S<:l'IlC'S, Barhra
werkte ah t"('11 paard, tlt' prt'lIlii.'f("(la-
tum voor :\"P\\' lork wenl vÎt'r k('('r
llitgesteld, ~'U tt'lJ slott~, \\'as Iwt zow'r.
EIJ tcX'1l hlc"(,k Barbra in vijftil'll W('-

k('n minsklIs tien jaar ervaring" en dil'p-
tt, als aehict, gt'\\'Oll1IC'll tp lwhl)('11. Zt'
had zdf' aan haar w,rtolkingt'1l gt,st,haafd,
had ids Vt'l"ant!c'nl. ze' kOIl lIll dl' show
\\"I'rkt'lijk drageIl. ;>.lc'l1st'n dil' FalillY
Brit'(, gekend llt'hlwll, zeggen dat l\:1r-
hra's wTtolkiug Fanny \\'ondl'rbaarlijk
dicht uahijkomt. Barhra Ilt'dt nog nooit
1'('11Ih,djt' of film \'all Fanny g{'\)(w)nl (lf
gezien,
BaThra is llU hijna drh~ jaar getroll\\"t]
met dc' sympathieke t'B knappe EJliot
COllld. 'Barhra is ('t'l\ zeer ollzckl'r lIwis-
jt-, ik proht'l'r haar zich veilig en z('kl'r
tt' latt'1l voelen: zegt hij,

Strikt eerlijk

Barhra is strikt ('('dijk I'n to the point.
Zt' haat gl'hahl)l,l, of inkl1ectualistLsche,
"lIohistisc!H' g(,,,pn'kkf"n, Z(, wil alleen
pratt'n o\"('r tlingt'1l dil' \"all direct 1)('.

lal)g \'(WH haar zelf of haar naas1o'1l
zijn, Als iemand ZI'l!t: Er was ('('U a;lrd-
Iwviul:!; in Brazili,,;, 7,egt zij: Er zijn hief
gcen Braziliant'n in h,t gtv/.t'lschnp, b.
kll we ov('r iets and("rs pratc'll, B,ll'-
hra zPgt alt ijl] dat Zt' lH't Ilhv/jprigt'r
\"(md t't'l) stt'r lt, \\"(lrdt'n dan {'r ePIl k
zijn, ï It'I was op\\'indt'ntl bij al dit, illl-
pn's,sario's aau te kk'ppen ('U ('I' \\"t'f'!
uitg('gooiel tc' wordell.' Ze V(l('1tzich wt'i-
nig op haar gcmak ;\Is dl' mensen op
.;traaf haar om t'('11 handkkc'ninl!; vr:l-
gt'll, alho('\\'('l lH't dat was waar z(' Vrt)('-
ger vall t1nwllnc1('.

Platen

De platt'll (Ialll!';p('t:'1-, I'r zijn ook vt,l"
singil'" in dl' handc'l) dic' CBS uitlnal'ht
vaH Barhra, zijn: 'TIlt' Barhra SI;('i-
.sand AlhllJll' (CBS 621fH) (met O.nl.

Happy Days t'n \\110\ afraid): TIl(' .s('.
('Olltl Harhra Stn'isand (CBS 622 (()): Tht,
thint alllIllIl (CBS 6128,5); PI.-'Oplc, de
EdisOiH\'illlldar (CBS 624(j.l); '.\tv nauw
is Har1Jra', liedjes uil de T"-show
(fJ2.'i:3.t) en, nd Ilitw.komcn, ':\Iy llame
is Barhra two' met o,a, Sel.-"(md hand
rose, Bijzolltl('H~ w'mlt'ldillg vC'nli(>IH'lldc'
Iux'zl'u vall eh'ze Ip\, stuk voor stllk ju-
\\"I'('ltjö!
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Balk en Sterren

Dominee Bartlt.ma te Vlissingen, le-
gcrpn.'tlikant bij de bic COAK in ~lid-
delburg, is een ogenblik groot nieuws
geweest voor de ~ederlandse dagblad-
pers. Hij heeft de balk en sierren van
zijn uniform eTl regenjas getornd en is
zo, met kaal unifonn, in zijn kazcme
verSehell('lI.
TWL'C <1ag<->n ging het gOt.'(1. To(,tl kR'cg
hij van de ('omman<1ant d{~ tne<ie<1e-
lin~ dat hcm in dit unifonn Je toegang
tut de kazeme was ontzegel. Siudsdien
verschijnt ds. Bartlema in burger. That's
tbc story.
Ab de daghladen de meuing van ds.

Bartlema jubt w{"Crgevcl1, dan moet zijn
daad worden gezien als l'eu prov(x'atie
en ('en protest.
~Iell vraagt zich dan natuurlijk af waar-
tegen dit protest is ge'richt. Indk'J1 ik
het goed heb begrepen, (bil richt zich
het protc...•t lIid in de eerste plaats te-
gen de minister of de legerleiding, maar
tegen de \\ijze waarop in de strijdkrach-
ten de protestante gCL'Stdijkeverzorging
wordt uitgeoefend. Een protest dus in
de eerste plaats tegen eigen lTing. Eén
van de bezwaren van ds. Barth'ma is dat
de protestante geestelijke verJ:orgcrs
zich te veel vereenzelvigen met het mi.
litaire apparaat, dat ze de officiersstatus
prach til-!vinden en dat ze door dit al-
k'S te (licht komen in (Ic huurt van de
moreelsofficier, d.w.Z. de man die de
gev('chbbereidheid ('n de gevechtswaar-
de van de militair mede helpt verilO-
gen.

Tweede belwaar
Een tweede hezwaar vall (k Bartlcma

richt zich tegen de hiërarchie in de pro-
testante geestelijke verzorging, die door
de rallgonderscheidingen wordt versterkt
gft-'Stl~lijkcverzorgers, meent ds. Bar-
tIema, moc1en onderling gelijb ••.aardig
zijn, de hnofdlcgerpredikant mod wor-
dl."llvervangen door een d{xlr de predi-
kanten zelf te kiezen driemansehap.
Ten slotte als derde bezwaar: leger-

predikanten behoren niet in dienst te
zijn van de overheid, maar van de ker-
ken, de overhl"id kan dan de kerken sub-
sidiëren om zodoende de gecstelijke ver-
zorging mogelijk te maken.
Er is \vaarschijnlijk meer dat ds. Bartle-
ma bezwaart, maar ik meen toch wel
in het bovenstaande zijn V{Klmaamste
hczwaren te hehben weergegeven. Er
komt (bn nog bij, nogmaals al••de kran-
ten hem juist weergeven, dat ds. Bartle-
ma bezwaar heelt tegen de huidige
atoombewapening. Volgens Het Parool
van 12 januari zou ds. Bartlema heb-
hen gesteld:
Atoomrepresailles
'Ofschoon ik politiek links sta opge-

steld, accepteer ik d'lt aan de rand van
de maatschappij geweld om rellenen van
menselijkheid soms gcwen~t kan zijn.
Maar dat betekent nog niet dat hierw
mee de huidige atoombewapening verde-
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digd is, md atoomreprcsailles zijn we op
de verkeerde weg. In zoverre kunt u mij
een pacifist noemen.'
Ik hoop met het bovenstaande de be-

zwaren van ds. BartJema juist te hebben
weergegeven, We zullen op het ogenblik
niet ingaan op zijn hezwaren tegen de
atoombewapening, daarover is in Ego al
verscheidene' keren geschreven, boven-
dien staan de eerder genoemde bezwaren
daar eigenlijk los van.
i\atullrlijk kan men n\;sten over de

\\;;ze waarop ds, BartleIlla de zaak hedt
aangepakt. ~fcn moet: daarhij eehter niet
vergeten dat IJij heeft willcll provoce-
ren, omdat hij meent dat in protestantse
kring te weinig aambcht wordt ge-
schonken aan de bezwaren die hij en
anderen hebben. De huitcnwacht kan
zich daarover moeilijk cell (Kmleel vcl-
l('n en daarom \\il ik md mijn be-
oordeling van ds, Bartlema's handdwij-
ze voorzichtig zijn. Ik erken dM soms
provocerend optrl'deJl de enige weg is
om ,I!<,hoorte vinden, maar het is h(,(.1
duidelijk dat zulk optreden zl'ker nid in
alle gcvall{'1l is geoorloofd. Een ieder
zal dat op zijn tijd in gewetell moetffi
heslissPIl. ~Ien ".al daarbij moet{'n he-
denken dat er de laatste jaren Iwei
wat is voorgevallen in de kring van
de protestante geestelijke verJ:orging ell
dat het optreden van (Is. Rartlema daar-
van nief:los kan worden gezien.

Enkele belwaren
Ik me('n dat het gOl'(1is om in Ego

op enkele Iwzwaren van ds, Bartlema
serieus in te gaan, omdat ze algemene
zaken betreffen, dic alle geestelijke ver-
zorgers ("nmilitain>naangaan.
In de perste plaat.~ dan 7ijn bezwaar

te,gl'n dl' vcrccnzclving van de geeste-
lijke verzorging met het apparaat, het
overhellen naar het moreelsofficier-
sch<lp.
Om het maar eerlijk te zeggen: ik Illl'en
dat ds. Bartlema hierin een deel van
het gelijk aan zijn kant heeft. Ook mijn
ervaring is, dat verschillende gf"e';tclijke
verzorgers inderdaad op hc<.lcnkelijke
wijze deze kant uitgaan, ~l('(bvaardig
is vooral ook dat vele commandanten
op het .~tandpunt staan dat de geeste-
lijke vermrgers mede als moreclsoffi-
CÎeren hehoren te functioneren, ze
hebben blijkbaar op dit punt van de
7ijde van de geestelijke verzorging te
weinig tegenspraak ondervonden.
Ik acht dit bedenkelijk, geestelijke

verzorgers zijn in de strijdkrachten
slechts vanwege het geestelijk heil van
de militairen als mens en niet ter ver-
steviging van het apparaat (om mis-
verstand te voorkomen ook niet ter
verzwakking daarvan). Alleen door zich
niet te vereenzelvigen met het apparaat,
kunnen ze de taak hun door kerk of
verbond opgedragen naar behoren ver-
vullen. Ook de militair heeft cr trou-
wens re<,'htop dat de geestelijk verzor-
ger hem tegemoettreedt zonder dat ne-

venbelangen in diens achterhoofd mooe-
spelen; de geestelijk ver.':orger dient de
heLIllgen van de mens die zich aan zijn
zorgen toevertrouwt en niet de belangen
van de overheid.
Het lijkt me zeer hdan~'1ijk dat op (lit
punt klaarheid ontstaat in de rijen van
geestelijk verJ:orgers en eonunandanten,
en in zoverre ds, Bartlema daartoe het
zijne heeft willen hijdrageIl, is zijn pro-
test zeker een ernstige ()v,~r\\'egingwaard

Persoonlijke mening
~'u meent ds, Bartlema verder dat het
go(_.dzou zijn dat de geestelijk verzorger
niet in dienst 'Zou staan van dc over-
heid, maar dat hij volledig functionaris
moet hlijvL'n van de organisatie (kerk
of verbond) dat hem heeft uitgezondl'n.
\Vel zou <Ieoverheid dit moetell moge-
lijk maken <I(K}rde onkosten (salaris-,
sen, ellz.) in de vonn van subsidie aan
die organisaties te vl"l'goedl'n.
Ook van andere kant won1t de Iaatstl'
tijd op dit punt aangûllrongen en het
moet dus stl'llig {'mstig wordl'n over-
wogen. lk wil er hier een enkele opmer-
king over maken, zonder me daardoor
volk"llig vast te leggen ("n zonder meer
uit te spn,ken dan mijn persoonlijke
ml>ning.
Ik meen dat in vredestijd ('(.'11 dergelijke
gedachte best zou kunnen WOrdl.'lldoor-
gevoerd, Precies als in andere overheids-
instituten zou de gel.'Stelijkverzorger als
burger l'n als dienaar van zijn organisa-
tie zijn werk al~ gast in de strijdkrach-
ten kunnen vervullen. Ik geloof echter
d.at men daar dan ook volledig de con-
sequenties van ZOIImoeten trekken en
dat de geL'Stclijkver"..oq.{l'rdan ook nid
langer ,'en unifoml zou moeten dragen
(al of niet met rangonderschcidingeu),
maar volledig als burger en În burger
zijn werk zou moeten doen. Een functio-
naris die volledig in dienst is van ,"(~n
particuliere organisatie, beh(xlrt geen o~
verhei{l~ullifonn te drager\. IIet lijkt In,••.
inconsequent van ds. Bartll'ma dat hij
wel het unifonn (zij het zond('r dis-
tinctieven) wil handhaven.
Zo ZOI1 het in vfL"l!estijdkunnen, mam
kan lid zo (Klk in oorlogstijd? Ik meen
van niet,
In oorlogsomstandigheden zullen hur-
gers op of in dl' huurt van het gevechts-
terrein niet als geestelijke verzorgers
kunnen optieden. Trouwens, de invloed
van de organisaties waarvan ze diena-
ren zijn, reikt niet tot het gevechtster.
rein.
Consequentie: 111 oorlogstijd is de over-
heid, in casu de militaire ovcrh"'Îd, de
enige die de voortgang van de geestelij-
ke verJ:orging kan waarhorgen. En zij
kan dat slechts voor zover de geeste-
lijke verzorgers zijn opgenomen in de
militaire organisatie.
Ik meen dat het om dit punt gaat.
Als het juist is, en daarvan ben ik
voorlopig ovcrh.ligd, dan schept dat zijn
mnsequentics, ook in vredestijd. 'Vant



laten wc de din~l'n hij hun naam noe-
men: we houden er uitsluitend strijd-
krachten op na, omdat we nog stcc<ls
met cventuele oorlogsomstandigheden
moeten rekening houden. Dc strijd.
krachten vonnen ook in vr('<Icstijd de
voorhereiding van l'en volk op mogelij-
ke oorlogsomstandiglHxll'lI. Dat brengt
m<.>tzich mede dat de organisati(', de
hii.>rarchie,CIlZ. in de strijdkracht£'n zijn
opgehouwd, zoal.• ze in oorlogsomstan-
digheden hehoren te zijn. Vele mensen
vinden het naar om zulke ding('n te ho-
rc..'1I, maar ze zijn er niet minder waar
om.

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM VOOR

MILITAIREN

vraagt per 1 juli 1966

assistent van de directie
'Verkzaamheden: leiden van \"onningscursussen voor militairen, het geven
van algemene leiding.
Salaris: gelijk aan dat van geestelijk verzorger in de strijdkrachten
(gerekend naar 2/3 werbveek).
Leeftijd: tussen 25 en 45 jaar.
Sollicitatie met uitvoerige inlichtingen voor 15 maart 1966 aan:
Directie Coornherthuis, Hoofdstraat 84, Driebergen. (Op enveloppe woord
sollicitatie vennelden.)

In dienst van de overheid

~I.i. geldt voor de geestelijke Vf"rzor.
ging in de strijdkrachten hetzplfde als
voor die strijdkrachten zelf, ze 7,.'\1moc-
kn worden georganiseerd zoal.• het in
eventuele oorlogsomstandigheden n<xlig
zal zijn.
Dat houdt m.L in (L1.tde geestelijk ver-
zorger in de strijdkrachten r<"edsin vre-
destijd hereid moel ?jjn in dienst van
de overheid te treden en het unifonn
als uitdrukking van deze hereidheid zal
moeten aanvaardell.
~fen moet dit 'in dienst lrL'Clcn'niet
zien als ('en poging van de overheid
om de vrijheid van de geestelijke ver.
wrging te beknotten, maar juist als een
garantie van de oVE'rheiddat ze deze
vrijheid ook in mot'ilijke omstandighe-
den wil garanderen.
liet is op die grond noodzakelijk dat de
mganisatic van de geestelijke verzor.
ging in de strijdkrachten er anders uit-
ziet dan in sedoren van de burger-
maatschappij. \Vie toch \\il doen alsof
de strijdkraehtc-n een gewone burgerlij.
ke instelling zijn en de organisatie van
de geestelijke verzorging daarmede in
overecmlt'mming wil hrengen. geeft zieh
m.i. over aan gevaarlijke 'Spielerei".

~k hen het wel weer met (k Bartle-
..•..ma ems dat het in vredestijd soms voor

een geestelijk veIT.orger in de strijd-
kracht€"Jl nodig kan zijn in burger te
werken, \Vel, hij moet dat dan m.L ook
doen ('n de militaire autoriteiten zullen
dat moeten accepteren. Een geestelijk
verzoq{er die aan zijn uniform of aan
?Jjn rang-onderscheidingen 'verslingerd'
raakt, is geloof ik een zielige figuur,
En dan ten slotte het punt van de hiër-
archie in de gee;<;telijkevcrwrging. On.
der een hiërarchie verstaat men een
organisatori.\che opbouw naar rangen,
waarhij aan een hogere rang ook een
hogere autorikit wordt toegekend.
Nu is het duidelijk dat geestelijke ver-
7.orging zich slecht verdraaJ..,rtmet auto-
riteit. In een bepaalde geestelijke situa.
tie met t'en medemens of met mede.
mensen geraaJ...-t,Zo')lde geestelijk ver-
zorger altijd naar eigen in7lcht en gewe.
ten moeten handelen, waarbij slechts
het werkelijk geestelijk belang van de
mensen die hij verwrgt, zijn richtsnoer
mag zijn.

I'\atllurlijk zal de geestelijk verzorger
ook zelf hepaalde adviezen kUIlIH'1lin-
\\innen, maar uiteindelijk zal hij op eigen
ge-..:ag:moeten handelen, get.'n andere
autoriteit (bn die van het eigen gewe-
ten zal zijn handelingen dekken. Dat geldt
natuurlijk voor meer Ix'roqwn, maar
voor de get.--stelijkverzorger geldt lwt in
het bijwmkr.
En zo ergens, dan g't'ldt het in oorlogs-
omstandigheden. In het gevechtsterrein
is de geestelijk verzorger alleen CIl eell.
zaam, aange\\'C'l:enop de autoriteit van
het eigen geweten.
liet is mxxlzakclijk dat ook dit in vre-
destijd wordt voorlx>reid en daarom zal
de geestelijk Vt'rzorgw fI-"t:-<lsin vredes-
tijd een zo groot mogelijke mate van
zelfstandigheid en onafhankelijkheid moe.
ten lwziltt'll.
~laar sluit dit een hiërarehie in orga-
ni'iatorisch opzicht uit? Ik meen van
niet, Eerst aL.. de zelfstandigheid van
de geestelijk verwrger op gecstelijk
vlak v(>l"Zt'kerdh, behodt hij ecn hiër-
ardlisl'he ophouw van de organisatie
niet te vrezen,

Centraal punt

In ooringsomstandighcden moeten be-
slissingen genomen worden waarbij l'en
gC'.I_amenlijkberaad niet mogelijk is. Die
hetn.ffm niet het gcestelijke maar het
organisatorische, Om een enkel voor-
heeld te noemen: de plaatsing van de
g('('stelijke verzorgers, de vervanging
van gesneuvelden en gewonden, de her-
plaatsing al naar gelang van de mili-
taire bewegingen, enz. Kortom, het is
noodzakelijk dat vanuit een centraal punt
snel ~lissingen zullen kmmell worden
genomen, waaraan ~n ieder zich ou-
voorwaarderlijk heeh te onderwerpen.
Dit zullen soms heslissingen zijn waar-
hij het om mensenle••..ens gaat. Daarvoor
is, meen ik, een hiërarchie nü<xlzakelijk.
Nu bestaat d('~':Coverigens rCL'(lsin de
onderscheiclingen hoofdlegerpred.ikant
en legerpredikant, in hoofdra.'\dsman en
raa(1..man,enz.
Is het n()(lig {bt aan deze onderschei-
dingen nog militaire worden tocgevoegd?
Dat dus een predikant of raadsman
kapitein of majoor is en een hoofdle-
gerpredikant of hoofdraadsman luitenant-
kolonel of kolonel?

~ten moet voor de heantwoording van
de/,e vragen be<lenken dat de organisa-
tie van de geestelijke verJ:orging in oor-
logstijd zich {]jent te voltrekken langs
(Ie lijnen van de militaire indelingen,
(Lw.z. lOlligSlt"gt'rkorps, divisies, enz. en
dat daarbij de militaire hiërarchie de
doorslaggevende factor is. Ik meen da..1.r.
om dat wil' een hiërarchie voor de
gt't.'stdijk(\ ver/,mging op lXlVengenocmd
argument aanvaardt, t"en gelijkstelling
met de militaire hii.:rarchie al.. conse-
quentie zal mocten accepteren.
Ik sluit me echter gaarne bij ds. Bartle-
ma aan, als hij meent dat een dt'rgelijke
hii5rarchie een o••..erleg van gclijkwaar-
{ligen in geestelijke zaken niet mag uit-
sluiten. Ab in de kring van geestelijke
verzorgers het besef verloren gaat dat
mell als gelijkwaardige collega's heeft
te werken en tc ov~rleggen, dan kan
men de hiërarchie ook \\"<'1opzouten,
die zal dan alleen maar weerstand WL'k-
ken. IlWrarehit~ lX"fust niet op het ont.
breken van respect, maar juist op de
aall\\'E'Zighewdaarvan.

Innerlijke rust

Ik vrees dat het in de protestante gees-
telijke ••..('rmr!,ring in de landmacht de
laatste jaren aan eell ('n :lnder :zozeer
heeft ontbroken, dat men een nuchter
reageren van hen die alles hebben mee.
gemaakt, nanwelijks meer kan verwach-
ten.
I let beste wat men de protestante gees-
telijke verLOrging kan toc""vffisen,is een
lange periode van innerlijke rust en be-
raad.
Ik hel> het lxwenstaande geschreven,
noch om ds. Bartlema hij te vallen noch
om hem af te vallen, ik ben het op
sommige punten met hem eens, op an-
dere niet.
'''cl meen ik dat de door ds. llartIe-
ma aan de orde gestelde vra.1gstuk-
ken een ernstige overweging verdienen,
ook in andere kring dan die van de
protestante geestelijk verzorging.
Vancbar dit artikeL Het is dus beslist
niet geschreven in de stijl van 'zo is
het en niet anders.'
Een gezamenlijk verder denken zou
voor ons allemaal nuttig zijn.

11. LIPS
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FILMBESPREKING

JUllE
CHRISTIE
In haar
tweede
hoofdrol
Dr. Zivagho

BIJ DE FOTO'S

Links: lufie Cllri.~tit'(lh Lam.
Red,ts/JOre'l: DflI:id 1.('1111erl Julic Christ;e ill
Dr. Zil'IIK'IO, Mflrlll("ll()('der als $'ICCliW.

R,'c1lls: l,,/i(' Cl"l",tie JIJ l'en pro,1op"Clme.
Cf-lleel rechts; Een typi.l"cll£' David Le(m-,~cèllc
ill Dr. Zieng/w.

In decemher 1963 kwam ze m'n I
binnenwamlelen. Ik zag haar maa
minuten l'll de kamer w<kuin ik
zag, \V;L~ aardL-'tlonker en toen ik
indrukken op papier moest zetten,
ik nid hett'r te d<x'n dan te stam
' ... ("en van de meest levendige en
trekkelijke \'Touwen ... G('(>n (
legd s(~x-appeal, maar (om mt't "
Poes-schilder TCllwn Tijn te sprc
Vihratie, als u begrijpt wat
IK'doel ... '

Ze heeft nooit gC\\"("Î,'n <Int ze zo
dmk op me $.!l'maaktheeft. En dat
niet omdat ik het haar niet durf<
vl'rtclk'11,omdat ik te timide was,
omdat die donkere kamer waari
haar zag, een filmzaal was: Julie eh
in 'BiJly Liar',

Ik was - natuurlijk - niet de l

dil~haar opgl'merkt had. Dat is nu
maal de vloek van minnaars-op-el'
stand. liet Amerikaan.sc niett\vs\\
blad Time bij voorlx'(-ld \vijdde I

septemher '63 al l'en hele kolom
haar. Niet gering voor een optreden
11 minuten. Time-criticus Da
schreef lyrisch:

'Het effect dat eell 11100; mei.\';l
Iceeg1Jrcngt, komt ~mel. lIet kost
gezonde l111m slechts driekwart sec
om te kiiken , , . Zo lcordell Engelse
alle groepen Dan de 1Jevolkillg vel
op Jlllie Cll~'ltie, ..•

Toneelrolletje

\"allt in 'BilIy Liar' (t't'1I En
vl'rsie van '\Valter ~fîtty') speelde
Courtenay de hoofdrol, maar
Christie stal de sho\\'. \,('en \vondel
de filmaanl)ie<1ingell ilinllenstroorr
~Iaar actrice Christic koos t'en to
rolletje - VOOT l'en fradie van
filmhonorarium - en 1-,"Îngop~
met de Royal ShakLospeare C'-'r-
naar Oost-Europa en dl' oostkust va
Verenigde StateIl. TertIg in Engl
maaktc ze voor haar 'ontdekker'
Schkosinger de film Darling. Vóór
I... Liar had ze al twee kleine fiIJ
I~.tks op haar naam staan: Cruoks
nymOIlS en The Fast Lariy. Haar de
maakte ze ("(:lIterbij televisie, in 1

Alldnmlccla.

Julie Christie werd op 14augustus
geboren in Assam (India), waar
vader tht>t'planter was. Hij stuurde
in Engdand op school l'n op ha..1.r
tien<1l'~ill~ ze naar Parijs als stu{
in de klllt,tgl'Sl.'hil"(lenis.;.,'a (""enc
diug van drie jaar op ecn tonce1s{
en een aantal rollen en ro1ldjes b
Frinton Repertory Company krec!
haar televisÎt'l'o! als AndromE"da.Ir
l'en rolletje in 'Crooks', in '63 r
in 'Fa."t Lady' en 'Billy Liar', in
('en optn,den van acht minuten in Y
Cassi<!yen haar hoofdrol in 'Oarlillg'



kwartiertje

eh was kennelijk haar klein kwar-
:: in Billy Li(lf het meest overtui-
. Op oasis van die paar minuten
.David Le.'l.n haar overkomen voor
>rocfopnamc voor de tweede hoofd-
n Dr. Zivagho. Het \vas meteen
Aanvankelijk had l'en iH'd wat be-
ere actrice de rol van Lam in de
Iming van het lxx.k van Boris Pas-
-k op zich zullen nemen: Carla Pon-
~ IX"kendeItali<k'l.nseprodll(."t'r,had
"t..htcn van Dr. Zivagho gekocht en
:erdt" regisseur David (Bridge on
.River Kwai en Lmvretl<:e of Ara-
-Lean oVt"rte halen om Sophia Lo-
de rol van Lara te Lï.tt"nspden,
geheel zonder eigenhelang, want La
(l is de (tham wettige) (x:htgcno-

prodll(.'t'r Ponti. Lean zag Lara
anders - als Christie. En zoals
haar rollen, krijgt ook hier Julie

,tie de kans in de rol L'endf-'elvan
eigen persoonlijkheid te leggen.
wa..'lrdig genoeg krijgt ze in Zi-
n al~ tt~geupool(na.'lst hoofdrolspe-
)mar Slmrif) d(Vl:dfdeman die haar
illy Uar ook al door zijn handen
lippen: Tom Courlenay.
•.•agho b - ultrakort gC".legd- het
lal van {'t'n paar mensen tijdens en
na de Russische n'volutic. ~Iede
dit I:o..,k kreeg Boris Paslemak in
de (op last van de regering door
geweigt'rde) Nohelprijs. De roman

:"l'I, maar geen typi."ch filmscript.
om h('l,ft Lean het schrijven van

het scenario en draaiboek (een werk
waarvoor hij bijna evenveel respect
heeft al~ het regis...•eren en monteren van
een film) over~elaten aan zijn Lawren-
ce-medcwerkcr Rohert Bolt.

Kolossale produktie

De film - een (ook financieel) ko-
lossale produktie - wu eerst opgeno-
men worden in de Sowjet-Unie. Do Rus.
sische regt'ring voelde er zeU ook wel
iets voor: een verheugend teken van
politieke dooi. David Le~'1nkoos (om el-
ke mogelijkheid tot politieke pressie uit
te sluiten) echter de locaties in ...
Spanje, waar in de omgeving van Gua-
dalajara hele vlakten met marmerpoe-
der werden herschapen tot sneeuwwoes-
tenijt'n.

De film zeU is nog niet in I'ederland.
~Iaar gezien het sucees van regi.~scur
Leau (van \\ie men thans nog wél Kwai
t'U Lawrcnce. maar nau\.•..elijks nog t"l.'n
naoorlogs meestenverkje al~ Brief Erl-
COl/nter ('45) kC'nt) in zijn vorige fihns
én gezien het onthaal van de film bij
de wereldpremière, leek het me nuttig
even L"CnVfx)rprodjc te geven.
En - om lHx~1 f-'crlijk te ••jjn - het

gc.."t.-ftme de gelegenheid L'enpaar foto's
van Julie Christic te tonen. \Vant ze kwam
in december '63 m'n levt'n inwandelen,
maar ze is er nog ~iecds niet uitgelo-
pen.
Hier is ze dan: Julie Christie.

IIE:I1K J. ~IEIER

1



DIZZY GILLF;SPlf:

Jazz en de Afro/Cubaanse
ritmen
Sinds het bf'gin van de jaren twintig

is het een goed gebmik onder jazz-haters
om hun bezw.uen tegen deze muziek niet
alleen op te hangen aan het feit dat het
voornamelijk negers zijn die zich ermee
bezighouden( een argument dat in som-
mige kringen op zich zelf al afdoende was
en is) en aan het 'heidense lawaai' dat de
jazzmusici maken, maar ook aan de 'pri-
mitieve, ongezonde, opzwcpende oer-
woudritmen' die de jazz zouden beheer-
sen. Vooral dat laatste argument doel
nogal merkwaardig aan. \\'annccr je het
ritme van vooroorlogse opnamen helui.~-
tert, hoor je immers heel weinig Afri-
kaanse invloeden, maar des te meer ele-
menten van Europese muziekvormen als
mars en polka (zij het dan natuurlijk ,vel
verja7.zt, d.w.z. swingend uitgevoerd).
Dat is ook niet verwonderlijk; de ne-

gers in de VS die in het begin van deze
eeuw geleidelijk aan de jazz ontwikkel-
den, hadden toen al een geschiedenis van
zo'n 100 à 150 jaar in Amerika achter
zich, een periode waarin de blanke eige-
naars al het mogelijke hadden gl.'daan om
de Afrikaanse cultuur van hun slaven te
onderdrukken.

Herontdekking

De herontdekking van Afrika door de
jazzmusici is waarschijnlijk via een om-
weg gegaan. In ~lidden- en Zuid-Amerika
werden de negerslaven door hun eigenaars
beter behandeld dan in de VS (slaven
konden wettelijk trouwen zonder toestem.
minA'van hun eigenaar, slavenechtpaTCn
mochten niet worden gescheiden, een
slaaf kon zich vrijkopen, een eigenaar kon
zijn onwettige kinderen bij testament er-
kennen, waardoor die dezelfde sociale
status kregen als zijn wettige kinderen).
Die verschillen op sociaal gebied tussen
de VS en Latijns-Amerika brachten na-
tuurlijk 001.:: eulturele verschillen met zich
mee. De Afrikaanse tradities werden niet
zoals in de VS stelselmatig onderdrukt,
JIl<'lardroegen bij tot de vorming van een
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Iwd nieuwe cultuur, met zowel Europese
als Afrikaanse indoeden. De Latijns-
Amerikaanse muziek staat daardoor ,.et"!
dichter hij Afrika dan de vroc~e jan:.
Vóór de oorlog werd er door jazzmusici

incidenkt'l wel ('ens met 'exotische rit-
men' geflirt (de tango-passage in St. Louis
blr,CS, de stukken die Duke Ellington om-
streeks 1930 samen met de Portoricaanse
trohonist Juan Tizol compoll{~erde),maar
het duurde tot de hopperiode voor l'r
serieuze pogingen werden gedaan om jazz
en Latijns-Amerikaanse muziek te cam.
hineren. Trompdtist Dizzy Gillespie deed
in 1947 haanhrekend werk, toen hij de
Cuhaanse hongo- en couga-dmmmer
ehano Pozo in zijn grote orkest opnam.
Opnamen als Cllbll/la Be C"bana Bop en
.\l(lfltcca hewezen dat de comhinatie van
jazz-improvisatie en Arro/Cubaans ritme
opwindende resultaten kon ople,.eren.
Bandleiders als \Voody Herman, Duke
Ellington en Stan Kenton haastten zich
om het experiment na te volgen, en sinds
19.50verbaast nicmalld zich er meer o"cr
als een jazzgroep gebruik maakt van
Latijns-Amerikaans" ritmen.
'Latin ~Iann/Herbie ~Iann' (CBS

62585) is een lp die een oycrzicht wil
geven van de uiteenlopende manieren
waarop die ritmen sinds 1947 in de jazz
zijn verwerkt. Fluitist lIerbie ~lann liet
zich voor deze gelegenheid hegeleiden
door een veertienmans orke_<;t,uitgebreid
met een sectie van acht Latijns-Ameri-
kaanse slagwerkers. Arrangeur Oliver
)\clson kreeg opdracht de grootste Latin
jazz-hits van dè afgelopen twintig jaar
opnieuw te Ill.:werken: Dizzy Cillespics
Mallteca, Hiiou (een hit van de \Voody
Herman hand uit 1945), luterlude (een
stuk dat Pete Rugoio voor de Kenton-
band schreef), Homce Silvers SC1ï(Jr blues,
IIcrbie Hancocks \\'atermeloll mali en
Callnonball Adderley's Jive samba, ze
staan er allemaal op. Daamaast speelt
Mann nog twee stukjes pure Cubaanse
muziek, compleet met Cubaanse impro-

visaties (gebaseerd op ('cn of twee ak-
koorden, simpel maar opzwepend), eH
tw{'e nummers in ecn ritme dat hij zelf
met 'boom-chittv-hoom' aanduidt. De
rhythm-and-blues drummers zijn volgens
},fannnamelijk beïnvloed door de Latijnse
beat, vandaar dat Ray Charles' \Vhat'd I
soy dan ook op deze plaat staat.
De band bestaat uit geroutineerde

New-Yorkse stlldio.jongens (met in de
trompetsectie ijzersterke vakmensL'n als
Emie Royal en Joe I'\ewman), en cr ".ordt
dank zij de onuitputtelijke energie "an de
Latin drums-sectie niet alleen eOfreet,
maar ook enthousiast gemusieeerd. Ilet
zwakke punt zijn alleen de solisten: ~Iann
is een fluitist met een nogal dunlJe toon,
die te vaak vervalt in zinloos gcdocdcl
(snelle, circusachtige loopjes zonder enige
spanning) om lang te kunnen iJoeien.
Tenorist Jimmy lIeath kan zich maar /
moeilijk staandt, houden kgenon'r het
geweld van de ritmesectie en alleen trom-
pettist Carmell Joncs komt met bewust
eenvoudig gehouden soli tot redelijke
resultaten. Er wordt plezierig gemusi-
ceerd, daar niet van, maar de pretcntie,
ecn artistiek zinvolle versmelting vall jazz
cn Latijns-Amerikaanse muziek, wordt
toch niet waargl'maakt.

Lichtvoetige werkjes

Dizzy Cillespie is na de dagen vall zijn
pionierswerk doorgegaan met het verwer-
ken van {~xolische ritmcn. Behalve in
groots opgezette orkestwerken, :wals de
suites die de Argentijn Lalo Schifrin voor
hem schrcef, gehruikt hij hd Latijns-
Amerikaanse ritme vooml in lichtvoetige
werkjes voor zijn gewone kwintet. 'Jambo
CariiJe' (~Iercury 210 ()()..j L~IL) bevat
muziek die sterk is heïnvloed door het
\Vestill(lische calypso-idioom, zo sterk
zelfs, dat het jazz-element af en toe is te
verwaarlozen. lIet kwintet, lIitgebreid~
met een tweede drummer, speelt plezie.,...
rige popmuziek met lollige zang (van
Gillcspie en bassist Chris \Yhite) cn
soms, haast terloops, even een paar ma-
ten jazzachtige improvisatie.
Alleen in een tweetal composities van

pianist Kenny Barron, l'riuidad, heila en
TrinUlad, Goodbye, gaan de solisten er
helemaal tegenaan. James .\Ioody (ecn
tenorist die bijna twintig jaar geleden al
in Dizzy's big hand speelde) hewijst dat
hij nog altijd een voortreffelijk jazzman
is. IIij heeft een fraaie strakke toon, timet
haarscherp en speelt met aanstekelijk
enthousiasme bijtende staccato-figuurtjes
in het hoge register. Dizzy zelf springt
de laatste jaren zuinig om met zijn encr-
gie, maar tijdens de-Lesessioll (in novem-
ber 1964) waren zijn lippcll kennelijk in
zo goede conditie, dat hij wecr wat risico
durfde te nemen. Het resultaat is opwin-
dender en heftiger swingende muziek dan
Dizzy de laatste jaren placht te produ-
ceren. ~faar toch zijn die twee nummers
tt~weinig om van <Jambo Caribe' een goe-
de jazz-lp te maken. BEnT VUIJSJE



WIM RUSKA I Opvolger van Geesink?

Antoll Geesink heeft na de wereld-
kampioenschappen het afgelopen
iaar j'l Brazilië de tatemi vaarwd
gezegd.lIel iudofenomeerl C('csink
zal Iliet meer in wedstri;den uit-
komerl.
"rat betekent deze sial) VOOr de
juc1osport in Nederland? Stam] er
nog talentvolle vervangers klaaf aJ
tuimelt Nederwnd van de troon
die ons lmu/ ZO"I jaar of ticn bezet
heeft.

Die katlS lijkt onwaarscTli;nli;k. In
het kielzog vat! Gecsillk zijn de
laatste jaren talentvolle jonge
krach teIl mee omhoog gesleept,
die ;/1 de toekomst Geesiuk waar-
dig kWl1lcn verv(wgen.
Een van hen is "'hu Ruska, 25

Het Amsterdamse Bos ligt onder een
nog verse ~.;neeuw}aag hedekt. lIet is
januari. Een gure oostenwind zwiept de
kale bomen heen en weer. Het restaurant
aan de Bosbaan is leeg. De Amsterdam-
mers zoeken in dit koude jaargetijde hun
vcrstrooiing licvcr in de stad. ~(aar toch
langs de boorden vall het bevroren Bos-
haamvater beweegt wat. Een hoorn vall
een vent is bezig aan zijn dagelijkse loop-
training in het Bos. Ellige ogenblikken
later stapt \Vim Huska, handdoek om de
nek, dikke wollen trui en lange trainings-
hroek aan, het Bosbaanrestaurant hinnen.
Huim ecn jaar ~c1eden verschenen er

in de Nederlandse kranten alarmerende
herichten. 'Wim Buska opgepikt in Ja-
pan: In de ~Iercatorstraat in Amsterdam-
"'est spelden de ollllers van \Vim de
kranten. Dodelijk ongerust waren ze, "'at

~\'as cr gebeurd? Zij immers hadden hem
__ Ie finandële middelen verschaft om, zij
~hct dan als toeschouwer, de judowedstrij-

den tijdens de Ol)"mpische Spelen bij te
WOlu,'n.Een kleine 2000 gulden hadden
zij moeizaam bij elkaar gekre~cn voor
deze zo Icer••..amc reis, :-.Jaenkele dagen
kwam de verlossende tijding: 'Xicts aan
de hand, een misverstand.'
\Vie is deze avonturier, die op eigen

kosten de enorm lange reis over land naar
Japan had gemaakt?
Ik sloopte mezelf
'Ik was diep teleurgesteld dat ik nid

gekozcn was. ~[an, als ik nog aan mijn
voorbereiding denk. Xog kan ik me voor
mijn kop slaan. lIet lt.>cknergens op. Ik
sloopte mczelf, maar wist ik veel. Zo be-
zeten was ik van judo, Hoger, steeds
beter wilde ik. Als een razende stortte ik
me iedere dag op de mat. Tokio, Tokio.
het bonkte door mijn hoofd. I let werd
gewoon een obsessie V{lorIJle.
's Ochtends om tien uur hegon ik met

gewichttraining, 's ~liddags llaar de dojo;
van elf \lur 's avonds - ik moeht ccn \Iur

;am ouel en ruim 100 kilo. zwam.
Dit zegt Gees;llk over hem:
"Vim Ruska heeft alles am ccn
groot judoka te lvorden. Als hij 'Jet
kali oll1Jrengell ieder moment, ja,
zelfs iedere vrije minrlllt van de
dag aarl zij" sport te denken, diJn
komt hij er, Zo is het met mi; ook
geglUlIl. Steeds in gec/achten lJezig
zijn. Niet alles Vatl je iJfgooien,
watlllC'cr je de mat (llstallt, of op
weg 'Ular huis bent 'la de training.
Je niet hllen afleiden door allerlei
bijkomstigheden. Twee nuwl in de
(veek komt hij nu !Jij mi; trairlclI
Î1l Utrecht, Te weinig dus om veel
cmltact met elkaar te hebben. Als
'lii cic allerhoogste top wil hnlen,
wl hij 'lCt helenwal aUeen moeten
doen,~

later van mijn baas beginnen - tot vier
uur iJl de morgen stond ik als portier voor
het Casino op het Tllorbeckeplein. Zo
ging het maall(len. :\iem<1ndwaarschll\vp

de me dat dit gekkenwcrk was. Ze lieten
me maar "poetsen". \Villem, jongen, maak
j(~ niet druk, je bent toch i\"edcrlands
kampioen. Je heht GOllwdcCllW al ver-
slagen, die selectiewedstrijd is .,lechts ('en
fonnaliteit. Ze zagen me al als favoriet.
~Iaar toch ik voelde het onheil bO\'cll
mijn hoof(1 hangen. Ruska, zei de keuze-
commissie, wc "'illen slechts zekerheid
hebben of je werkelijk de allcrsterksle
hent, Xou, die partij mOl..'stik maken,
daar kwam ik niet onderuit. Tien minuten
hebben JooP en ik aan elkaar staan nIk-
ken en trekken. Ileus, zonder dollen, ik
had beslist iets mecr voordeel bereikt dan
Joop. Toen de keuzecommissie nog nan
het vergaderen was, kwamen sommige
idioten me al feliciteren. Jongen, je hent
er, zeiden ze. NOII, \VilIem was er mooi
niet. GOllweleeuw ging naar de Olym-
pische Spek'u en ik niet.'
\Vim Huska heert zich van dat falen

niet al te veel aangetrokken. I lij ging ijve-
rig door en HU, na het vertrek vall C<-,<-,,-
sink, komt hem tIe eer tO(~ om hier in
Xederlallc) de judoslippers van An(on aan
de voeten te schuivcn. De \\'eegschaal is
iJl nog geen twee maamlen met ('en
ferme klap Haar zijn kant doorgeslagen.
Xa de wereldkampioenschappen ('crst
:\'ederlands kampioen in :\ijmcgeu en een
maandje later in Aken voor de derde
achteft.'envolgende maal \Vestduits kam-
pioen in de klasse alle categorieën,

Bij de marine begonnen

'Bij de marine J,(,U ik met jndo hegon-
nen. Je weet hoe het gaat, hè. Ik was
zestien jaar. :\a de lólgereschool werd het
ambachtsschool. Ik kreeg een opleiding
tot houtbewerker. liet beviel me niet, dat
werk. Ik tekendc voor zes jaar en vertrok.
Op de Karel Doorman hadden we een

sportinstrudeur die wel iets van judo af-
wist. Toen ik temgkwam, gaf ik me op
als leerling bij Yu-Ai, een school van de
:-..'AJAin Ams!crdam.'
Jolm nluming kwam terug uit Japan.

De judoclllb van de ~AJA rees werkelijk
tot grote hoogte. 'llet was <-'enfijne tijd.
Jammer dat we te weinig tegenstand in
de :\'AJA hadden. \Ve sleurden ze alle-
maal de mat ar. Ik kreeg: echter ruzi(' cn
vertrok. Bij Anton C..eesinkging ik judocn.
En laat ik eerlijk zijn, dat had ik jaren
eerder moeten doen:
Brazilië lokte. Vier man zonden naar

!tin de Janeiro gaan. Geesillk en de twee-
ling Snijders waren vrijwel zeker van hun
verkiezing:. Huska niet. \Veer moest hij
in een tweegevecht met Gouwdeeuw uit-
maken wie naar Zuid-Amerika zou gaan.
Hliska won met grote overmacht. In 4.5
seçonden was het geheurd,
'liet zit me uog: steeds dwars dat ik

daar in Bio geen m(~daille heh hehaald.
Opnieuw struikelde ik o"er die Bus
Kiknadze, Hij is een vechter, hè, een
knokker. ~Iooi juJo zal je van hem niet
zien, Hij sl('urt en rukt maar. De grond.
de mat, daar voelt hij zich thuis. Lang-
zaam proheert hij je dan te verpulvcrcn
met dnt zware lijf. Zo "crpesten ze de
sport. Je voelt je rot na zo'n judopartij.
Dan hen je afhankelijk van de scheids.
rechters. De een verklaart je winnaar, de
ander niet. \Vaarom geen verlenging?'
liet gesprek is voorbij. Huska hceft

geen tijd meer. Opnieuw gaat hij enige
kilometers onder zijn voden lloonnalen.
Slechts vier jaar had hij nodig om de top
te hereiken. Die snelle groei kenschetst
de \vare sportman. wnl JESSE

9



Terug naar Oegstgeest

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

wenst deel te nemen aan een Vonnings- en Bezinningsbijeenkon-r.>tvan het
Humanistisch Thuisfront in het CoornherthuÏ'S te Driebergen in de maand

, .. , , .. , .. , . , , . , , ,(maand van deelname),

Handtekening:

:--
(naam, voorletters, rang)

(landmacht/luchtmacht)

(volledig militair adres)

Andere Wolken
In zijn meest recpntl' hoek, 'Terug naar

OegstgCl'St', zet zich dit proCl'S voort.
Haat, faUCUlie.noch agn.'Ssie zijn geheel
verdwenen, daarnaast m-enw('1 komt iets
\'nll Illl'lk-dogclJ,soms ook (let'f1liswekkt'n-
de liefde, door. Veelvuldigl'r dan in alle
\'()(ugaanlle hoeken van Jan \Volkers. En
dat ondanks het feit dat ook 'Terug naar
Oegstgeest' weer over de jeugd van \\'01-
kers handelt. Vnde!, moeder, nom, broer,
dil'rell, buren, allen zijn weer aallwC'Lig.
Eell dodelijk gevaar op Ill,t eerste gezicht.
Immers, de (VllfVe1Plldl')herhnling mod
op die manier niet te voorkolllt'1Izijn. lid
tegeut!l'el is lX'hter waar. Natuurlijk, de f
entourage is nid vl,d anders dali in \Tot'-

gl'W werken, 'Ol'gstgCl'St' komt uitl'În-
<lelijk niet voor niel~ in d(, titel V:ln lwt
boek voor, het grote vNsdlil is (,('htl'f
dat 'Teru/-( naar O('gstgeest' g(~ehreven
is door l'eH andere \\'olkers.

Zonder kleerscheuren is dat hepaald
ni('I{gegaan, sOTlunigegf'hl'llftenissen o()k
hlijkcn te st('rk van invloed op \Volkers
geweest te zijn om 1111recds gelwd als
af!-{e<laanheschollW(1 t(' kllllnen worden.
'Teru/-( naar Oegstgeest' toont dat even-
l'('ns he-rhaaldl'lijk 010111. Vrnag is zelfs of

roos "'nn vlecs' en 'Kort Amcrikaans' in
sommige gedpt'ltcn reeds ('('n v('fanderen-
de houding van \Vnlk('fs kn opzichte van
zijn vnder aankolldigden.

In het Coomherthuis worden regelmatig bezinningsbijeenkomsten gehouden
voor militairen,
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn CI
boeiende programma's over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor lutzonderingsverlof krijgen.
\Vie iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vuile het onderstaande
formulier in en sture het op naar het Coomherthuis.

Registratienummer

Onderdeel

Gelegerd te

Ondergetekende

dnd zijn. Vooral ()(~komdat Blell bij deze
Iw!ht'le\'Îng het gevoel bn Iwhhen hel('-
maal aan het ht:gin te staan, terwijl IIlt'll
,lacht toch al lIJin of meer tegen dl' op-
lossing aan te zitkil. Desondanks gaat
Illt'n door, niet uit heldendom maar lIit
hiltl'rc noodzaak. liet is voorwaarde voor
de t'igell ledhaarheid. ~ll'll verkrijgt
langzaam maar (pijnlijk) schl'rp ct'n niL'uw
inzicht in verledell en, daarmee nauw
samenhangt'nd, hfxlell, men onderh'nt
oorzaken en gevolgl'll, samenhan!-{l'n,mo-
gelijkheden cn olllllo!-{elijkllOdl'll.BOYl'II-
dieH verandl'rin~. Verandering in zich zdf
zO\\'d als vcrandering in visie tCIl up-
zichte vall wat was. IIet is van het laatste
dat Jnn \Volkers in zijn werk voortdurend
gt"tuigt. lu .De hond met de hlauwe tong'
zegt hij van dozdfdc -plank-of kartolllwn-
doos- yador:

( ... ) lIij heeft zich alles ontzegd. lli;
heeft nooit l!rgens t:'lltl gefloten. Dit hele
levell Icas I)oor hem ceu tranendal, ccn
d()orgallg<~llflis wwr het eelllcige /CI)CII.
E" 110/1 ligt hi; .••.tijf erl berooid lIls een
dooic hond ill de goot (... ).

O,'crzil't men deze regds, dan is het
lIiet onbegrijpelijk dat het 'doden' Y:lUde
vader in 'De hond lIlet de blauwe tong'
wel ('('u sohijnoplo,;sillg moest worden. En
ook dat de ge\'odt'ns van haat, rancune
Pil agressie zoudt,U gaan afzwakken. Eell
nipt onredelijke veronderstelling, te meer
al.~ Illell nIs lezer he(ll~nkt dat o.a. 'Et;'n

Relaas over de dood

Voorzichtig!..' liddc wc1b;waar, skx:hts
met de bovenkant ":Hl zijn vingers, cw'u-
wt'! sterk gl'nocg om zijn hm:elllllenst'!ijk-
heid nog ('('IJS extra te lJllderstrcIX'lI, Epu
daad die h(~vigstoort, omdat zij niet ver-
wacht, soms niet t-'{'IlSgewenst wordt. De
li(,fdl' ('('nmaal hedfl'H'n, maakt alles nog
onbegrijpelijker. "'ic in godsn<lam is dil'
vader, ".rat bezielt hem? Is de man ook
alleen, helemaal niet zo almachtig, twij-
fdt hij aan zich zelf, nnn de zin vall zijn
bestnan? Verlangt hij, de zieh altijd zo
sterk met en door God voeleude persoon,
op sommige lllOllll'nten naar de eenvou-
dige menselijke aanllankelijkheid? liet
zijn slechts l'nkcIe van de ve.le \"ragl'lJdie
bij Jan \Volkers overblijven in 'De hond
met de hlauwe tong'. En dat terwijl hij
in dit relaas over de dood van zijn vader
alles toch zo duidelijk denkt te zien, allt'S
zo definitief schijnt op te lossen.

(... ) 1/; u;il !lcm niet 11wer ziCH. Ik Iceel
!loe hct is, Ik Iceet !loe hij eruit ziLt. 1k
weet /1£'1 door mijzelf heen. Ik voel het
lU/li tie !lllid ocer IllÏ;'1 sclwdd. Hij is
milllier dan die 1)o111en. lUi is een dil/g,
zoals cen pltlllk of een kartollnen doos
(...).

Duidelijker lijkt .)wt bijna niet te kun-
llell. 'IA) over je vader schrijn'nd 11Iuet hij
wel doodgaan. Ja, ware het niet dat d()(xl-
zijn ZI..,lden('(~Ilahsoluut verdwijnen, l'('n
volledig vergeten inhoudt. liet is l'l'nll'r
een proces van verdringcn dat pbabvindt,
inclusief de mOlllt'lJft'u daarin V:ln in-
zinking, het weer aangt:'tast wordl'lJ door
wat was.

liet ge,'olg is ('eTl vCThevigdherhelevl'll,
hegeleid door eell verwarring die de zo
vl-"flangde duidelijkheid wanhopig n~af

( ... ) Hij Zijt teiuisfcrelllwaT het zonrifl/!.-
IIIlddagc(}Ilcert, mallr lUIS in slalI!, gecl//-
fCfl Cim het zes dagen arbeiden. Ik zag
dat hij droomde, IClmt zi;n ogcn beu;ogen
II('(,Il {'rl weer (lIlder zijn oo/!.leden. Door
zijn mOIll!, (/ic ecn beet ie klcl;crig 01'('11-
Mond, ""ftc zijll adem. Ik strekte mijll
hand uit IUlaT de k'WI) t;ll/l de radio ('11

draaide de muziek lallgzllant !umh'r. TOCH
zijn ogen opcllgillgeu zette ik de radio
weer z(lcliter. lij; keek mi; illc('ns a(lIl,
lijd vencofU/erd, maaT Clf hi; mi; a[ dio
lij</al ge;;;;cn Iwd. Zijn Iwud gleed Wil de
.~.toellelllljllg af ell llij streelde Illij" tli;
met de lwwnkallt 1;(111zijll cillgcrs (... )

Aldus eerl gedeelte uit het titdverhaal
in het voorlaatste boek V<ln Jan \\'olkl'Ts,
dl' vNhaIl'nbulidcl 'De houd met de hlau-
we tong', De hij-figuur in het v('rhaal is
dc vader vall de hoofdpl'rsooll, hetg('cn
zoVt'el wil zeggen als de ,'ader V<lllJan
"'olkl"rs zelf. Eelt vader dic ids almaoh-
ti~s he,dt

( ... ) llij kcck mij illcells (1(111,niet {;cr-
wmulertl, lIIallr of !Jij mi; al die ti;d al
gezien llfui ( ... ), ill die allllaclitiglwid
provoctJtie oproept ( .. ,) Ik zag dat hij
droOlrule ( ... ); (.,.) ell draaide de 1111/-
ziek lallgzaam lU/reler ( .. ,), Illaar tege-
liikcrti;d of dak daarop zi;1l liefde tOOlit.
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\Volkers ooit volledig zal slagen, in de 7in
l'•.W kLlarkomen met, ten aanziell van zijn
n~rl("deJl, of Il'n aanzien van zich zelf.
Een volledig slagen zou ovC'"igenswaar-
schijnlijk ecu verder schrijven onmogelijk
mah'Il.) Tc sterk daan'oor lijkt één ele-
ment te overhtc,t'Tsen,nl. de angst. Veroor-
zaakt door hij voorbe<.ld een met de ver-
doemenis dreigende \vat('f. Een t.lrciging
die 1ll{'11in een min of meer volwassen
situatie waarsohijnlijk veelal wel kan af-
doen, kan berl'denercn, relativeren of ge-
woon verwijzen naar het land der fabe-
len, waar men echter als kind alleen maar
grenzeloos benall\vd olllk'T wordt. Vooral
als men het allemaal alleen moet vcr.
,verkeIl.

~len herinnere zich in dit verband
'Dominee met strooien hoed' uit 'Cespon-

, nen suiker', waarin het jongetje \Volkers
zich verzet legen zijn ouders, en zijn va.
der hem bestraffend toevoegt: 'Je handen
zullen boven het graf uitgroeien.' \Volkers
moet zonder eten naar bed, weet beneden
de door hem gevangen hagedissen in de
vuilnisbak, vermoedt dat de bct'Stell nog
leven, zoekt steun bij zijn broer, tever-
geefs, zal de volgende morgen niet op tijd
wakker kunnen worden voordat de vuil-
nisman komt.

Geen oplossing

Ondanks het feit dat 'Terug Haar Oegst-
geest' zeker geen oplossing geeft van bij
voorbeeld het element angst en de daaruit
voortvloeiende reacties en eOlllplexen,
werkt het hoek door zijn analysewnd
karakter ook in dit 0IY.l.k-htverhelderend
en daarnaast ook nog in vele andere op-
zichten. 'Terug naar Oegslgeest' n'r-
klaart velo der voorgaande hoeken van
\Volkers, hun ontslaan zowel als d(~pro-
bleemslelling/benadering erin. Bij Iwt
lezen \.•Ul 'T('rug lIaar Oegstgeest' krij~-rt
men een soort bevrijdt'lHle ervaring" ~Iell

..••••mderkent bij voorbeeld nu (pas) hd ge-

...,oraden muisjes eten in 'Een roos van
vlees', of de overmatige sex in het verhaal
'Kunstfruit' uit Je bundd 'Gesponnen
suiker'. Dat 'Terug naar Oegstgeest' een
soort verklarende roman, sleutel, tot het
vroegere werk is knnllell worden, komt
m.i. doordat \\'olkers (nog) mepr afstand
van alles en icck"n'Cllgenomen heeft, ook
van zieh zelf.

Jan \Volh'TS lijkt vaak o\'('r L'Cnzekere
\Volkers Ic schrijven, Dat dit mogelijk is,
komt enerzijds door het toegepaste pro-
cédé: de hoofdstukken geschreven vanuit
het verleden en 'Terug' kijkend vanuit
het nu op dat verleden wisselen elkaar
regelmatig, en fUllctioneel, af, en ander-
zijds door de levensnoodzaak waarvan
\Volkt'rs zieh bewust is, nl.: Verleden
(schoppend en sehe!dend) constateren
zonder meer, is pas zinvol W:lnncer zij
omgeven wordt door vragen van iederc
dag, met andere woorden het waarom,
wil' ben ik, waarin leef ik, komt centraal
te staan. Dat bij CCD eerlijke benadering,
en \Volkers getuigt m.i. in zijn hele
oeuvre van een bijna onmenselijke eerlijk-

heid, hd sehop- en scheld-element daar-
bij niet blijven overheersen, bewijst \\'01-
kers in 'Temg naar Oegstgeest' zeer zeker
voor eell groot <1ccl.

Om zich zelf zo volledig lllogelijk te
analysoren, henadert Jan ".olkt'l's, gelijk
in het rct'lis vermelde 'Hond met de
blauwe tong', itl 'T<"'Tugnaar Oegstgeest'
zijn situatie zoveel mogelijk \Ta~cll{I('1'.
wijs. Hij analyseert, om daawa opnicuw
te analyst'IPIi. lId is mét deze voort-
durende analyse Y.1I1wie en wat dat Jan
\\'olkers ook in 'Terug naar Oegstgeest'
W('l'Tsluit op fenomenen als dood, l't'n-
zaamheid, liefde, lekort aall liefde, reli-
gie, etc. Xiet nieuw maar \vel schrijllend.
omdal (z{,If) nnalyse reeds eenzaamheid
md zich llleehl'l'ngt.

Geen vrienden

111'Tt'rug naar Oegstgeest' trert men
dan ook n::ul\velijks vrienden (rond de
hoofdpersoon/\Volkers) aan. lIet is in
wezcn het rc!aas van ('cn alleen komen en
gaan, en probCl'l'1l tc hlijvcn staan. Dat
dl' vadt"f hierbij, gelijk reeds min of met'r
gesllggcrt't'rd, een zeer belangrijke rol
speelt, zal wcilligf'n nog kunnen \'erwon-
deren, uiteindelijk ligt de hasis der 7.elf-
analyse daar alleen. Dat wil zeggen bij de
(verwekkende) bron, oorzaak en gevolg
tegelijk in zich drng('1l(1.Valt hd b('gin
weg zonder geheel Vl"fwl'rkt ti.' zijn, dan
geeft dat eerder henauwenis dan vreug-
de. Onheb'Tijpelijk, omdat het tooh het'r-
lijk moet zijn vall alles (h<'l verleden) Yer-
lost te zijn. BC'!,'Tijpeiijk,omdat het op die
manier gel'IJ Vl'r~ of oplossing inhoudt.
Bovendien of lIlt'll PI" nu dom yer- of mis-
vormd is of niet, hel is l'('n deel van zich
zelf g<.."\vorden.Een deel dat tercollt strijd,
verzet oproept. ;\Iaar ook, hoe ambi,,'a-
lent dat moge zijn, at'i een gemis kan aan-
k()lIll'n. Ondanks alle ellende doet het
\\'olkt'rs dan ook \"erdrie! wanneer hij
een bezoek hrengt aan het bijna afgobro-
ken onderlijk huis. Over de wldl'T schrijft
hij:

(... ) Hier ,U/cl ik met mijn broertjes en
zusjes toneelstukjes opgecoerd . .\laar na
het stllk dat <De ho/ l:llll Cethsémllllé'
heette, klcam daar een eind aan. Mi;n
dikke hroertje u:as Malc1lfls. Ik had ecn
gedroogde ahrikoos tegen zijn redlleranr
gedrukt, die er door mijn zusje met een
!wlttell zu;ool"(l a/gestage" moest u:orden.
En dan kwam ik ill een ltmg gewaad,
plakte de abrikoos er u.:eer aan en zei
tegen mHu zusie dat ze lIaar zlcllard in

de schede IIIOC.~t.\'ff'kl'll. '1'01'11mijll nu/er
het lIoorde I:crbood hij mi; de kleilltks
lIIe(~luwr Illij" ka11lL'Ttiete lIemen omdat
ik ze bedierf (, .. ).

Behah-e het accent op de vader, \"alt
in 'T(~rug naar Oegstgeest' op, hoc de
oudere hrot'r vall \\'olkL'TS naaT \'oren
komt. lIet is met deze fi~ullr dat \Volkers
de meeste affinitPit ge\'oelt, heh'r: u:il ge-
vo("\t'n. Dt'ze broer vcrtegenwoordigt voor
\Volkers 111.de figunr die hij Wil willen
zijn. Ook hij ZOl! dan in de oorlog kunnen
\'c(lhlen, zich manifesteren. De hrol'r
sterft in 'Tl'TUg lIailr Oegstgeest', sterft
opuielllc. Ook nu, gelijk in 'Kort Anll'ri-
kaans', valt \\'olkers daardoor sterker te-
rug in zijn isolement. Veroorzaakt ook
door het gemis der foto's die \\'olk('Ts om
voor hemzelf ollbegrijpelijkt~ fl'l(k'llt'n
verhl'andell. Aan het slot van 'Terug naar
Oegstget'st' probeert \\'olkers nader tot
zijn hroer te komen. Tc\"ergccfs. lIoc in-
kliS hij ook bij het laatste hezoek aan de
ouderlijke woning aau deze hroer denkt:

(... ) Eell paar dagen coor de lJecri;-
ding lag er een jOlige reiger mU/eT de
bomen Ixm PoeIgeest. Ik durfde hem niet
zo te pakkcm, omdat hi; heftig om zieh
lIeefl pikte. Ik deed de regenias flit en
gooide die orer de reiger heen, ,\Iet een
paar redde slagen vall zijn scherpe snavel
sloeg hij hem (/(111 {fardeu en daag flad-
derend omhoog. De ias was :::;0 kapot dat
ik hcm'uiet meer opmapte. 1let lcas hd
enige dal ik rtl/I mijll broer Iwd. Ik heb
hem daar op de hosgrolld laten liggen
(.. .).
Defintleve slot?

'Tl'ru~ naar Oegstgeest' eindigt gelijk
het bogint, nl. met foto's, familiefoto's als
'onderwerp'. Het maakt de romall rond.
Betekent het ook het definitien' slot van
\Volkers' tocht Ilaar zioh zPlf? Een opcn
VTaag, slechts tt~ h,'ant\vo()T(lell in bij
voorbeeld het volgende hoek van \Vol-
kers, het binnenkort te vL"I'schijnell'\Valg-
vogel'. lIet hoek hij voorhaat te vrezen,
of 'Terug naar Oegstgt't'sl' hij \'oorhaat
af te wijzen, omdat \Volh"fs \Vt~l..'Teens
zeurt over zijn \"0rledt'n, is een mi."ken.
ning. Niet teil aanzit'lJ van \Volkers, maar
ten aanzien van de lezer zeIL Voorwaarde
\'oor zelfanalyse, met als positic\"c conse-
quentic het herkennen van zich zelf en
mede daardoor van de amh'r, is m.i. niet
het wonen in Oegstgeest, het OPbl'foeÎ<.'n
in ecn streng milieu, etc., maar een dluf
zich zelf aan te Tanden op het moment
dat het veilige der gez.'lpigheid zich on-
heilspellend dreigt te gaan manifesteren.

'Terug naar Oegstgeest' als weCT één
voortdurende zelfbeVTooiging van \Vol-
kers aan te merken, sluit de k."Zcrniet al-
leen af van Ct-'nvolgend werk of misschien
wel van alle voorgaande werken, maar
laat dit"'/.elfde lezer ook al'htt'r gelijk
"'olkers in zijn beginfase: Benauwd, ge~
ïsoleenl, tocnzaam.

'Terug naar Oegstgeest' is een uitgave
tan ,\leulenho/f te Amsterdam.

mCK ZAAL
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DIEREN.
KERKHOF
Sinds cCIHoen heeft het dier. en
wel speciaal het huisdier. een
grote betekenis in het leven van de
mens. Soms is hij de enige vriend.
wanneer er geen familie meer over
is. Af aar ook het leven van een
dier is vergankelijk. Daarom is er
in \Vassenaar een kerkhof voor
deze trouwe huisgenoten. Inde
weekends komen velen de graven
verzorgen, als dank voor de aan-
hankelijkheid in betere jaren be~
toond.
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