


Arbeidsvoorwaarden

Kort gcled~1l moest ik Olll \'crscilillelldc rCdCIll'1l in België zijn, cu van mijn
\'crblijf daar heb ik gebruik gemaakt 0111 mel Belgen van verschillcnde levens-
beschouwelijke achtergrondelI Lepratcll o"er de processen die in ue ~ederlallllse
S<lHll'lllcving in !Iet algemecll, cn in het ':--:cderlall(lsc leger in het bijzonder, aan
de gang zijn. :\atuurlijk kwam daarbij de gecstelijke verzorging ter sprake,
het bloed kruipt IlU eenmaal waar het niet gaan kan. In uat gesprek is mij dui-
delijk gcwordell dat, bij alle kritiek die wij hebbt'll, cu bij alle ollvervulde \Vcu.
Sl'1l die cr nog hij ons iCVClI, in Xedcrland toch wcrkvoorwaaruen voor de
geestelijke verzorgers bestaan W:lar 11H.'1Iiu het buitenland alleen nog maar vall

(!romen durft. Het spreekt vanzelf dat bij mij voorop staat het feil dat er
Humanistische Geestelijke Verzorging is in de ~cderlandse strijdkraehten. In
geell enkel land ter wereld beslaat zoiets, en ik mCl'1I daaruit te mogell eOIl-
eluucrell dat de Xederlandse samenleving in dit opzicht eCll voorbeeld is van
ernst maken mel verdraagzaamheid ell tolerantie. Er is alle red ell dat nog eellS
met eell gevoel van voldoening te constatereIl.

In datzelfde gesprek bleek overigens ook uat er hoop bestaat op het instellcn
van iets soortgelijks als Humanistische Geestelijke Verzorgillg in de Belgisehe
strijdkrachtelI, l'll van eell vml de eiselI die door de overheid aall de gccstelijke
vcrzorgers worden gestcld bcu ik lliet weinig geschrokken.

Afzicmle van sommige in de praktijk missdliell himlerlijke verschilIelI in rang-
onderscheiding e11kleur van de uitmonstering, blekelI alle gcestelijke verzorgers
dc ecu vall trouw af te 1Il0e!l'lI leggeil. Dat, zo weru mij verteld, was traditie,
CH als cr Humanistiscbe Geestelijkc Verzorgers zouden wonlcll toegelaten,
zouden ook zij daaraan moetcll Illccdoen.

lk meell uat ik hier mijn aallStaallde collega's ernstig moet waarschuwen, daar-
mee ook tegelijk te kennell gevt'llu llOe gelukkig ik ben met de XederbJl(lse
situatie. ECII geestelijk vcrzorger die officier is, is gecil gccstelijk verzorger
lllcer. Hij zal wel C(,IJS wat gocds kunncn hereikcn, maar daarover gaat het
niet, Voor ecu geestelijk verzorger is cr maar ecn instantie waaraan hij gehoor-
zaamheid versellllidigd is. Afhankelijk van zijn denominatie zal ook de instantie
eCII andere zijn, Illaar de militairc overheid hoort daar niet bij. Ten opzichte
daarvan behoort de geestelijk verzorger vrij te staan, CII niet met door ecn eed
gebonden handen, Overigens IllCClI ik dat dat niet allcen voor geestelijk vcr.
zorgers geldt, maar hijvoorbeeld ook voor artscn, CII misschien ook wel voor de
functionarissen val1 de Sociale Dicnst. Intllss~n zoudcn mijn Belgische vricmlcn,
als zij hun werk liet zo opvattcn als wij, van die ccd cen conditio sine qua non
van behorcll tc makcn.

Teruggekomen bij mijn uitgangspunt meell ik dus nog el'IlS dat de ;\cderlandse
Strijdkraehten, in casu onze ~Iinister van Defensie, ons in dit opzicht behoor-
lijke arbeidsvoorwaarden hehben gegevcn.

~atuurlijk betekent dit niet dat wij in Xcdcrland ous op de borst kunnen
kloppeIl, CIl ons zelf aall de rest van de wereld als voorbeeld. gaan stellen, want
ook hier leven hij de Geestelijke Verzorgers nogal wat onvervulde wenselI.
Pratend over onze eigen situatie wordt nog stceds als een duidelijke achter-
stelling ervaren door Jllij zowel als door mijn collc).!:a's dat wij door ons kleine
aantal niet overal waar we zomlcll moeten zijn, ook werkelijk kunnen ver-
schijnelI. lIet stille verwijt in de ogen van cOlllmandantell zowel als van s01-
uatell moet altijd weer wordcn beantwoord met de opmerking dat je nu eenmaal
maar op een plaats tegelijk kunt zijn.

Door de nood gcdwongell moetelI wij dus vaak eCII keuze doen, daar waar \ve
helemaal niet zoudell willen kiezclI, omdat alle alternatieven even belangrijk
zijn. Ook onze eventuele Belg:isehe collega's zullen in hun aanlooptiju met dit
probleem moeten kampen, omdat men naast de honderd aalmoezeniers, de tiell
Predikanten, ell de eTle Habbijn, ook daar voorlopig cen klein aantal vrijzinnig
Consulenten zal aanstellell. Sterkte, broeders!

11. J. VAN SANDWIJK
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De onnavolgbare Van Morrison JAZZ

In 1f)OB ell 1967 gonsde ons land, al-
thans het popwcT".ldjc, van de geruchten
rond de ~oor<.lierse groep Them. Op de
i.én of andere manier had deze groep
zich in ons land flinke populariteit welp)}
te \'er\\'t'rVl'Il, en toen hij uiteen viel
ontstond cr enige paniek

Them

Them is l'en groep waarvan het verhaal
waars(.'hijnlijk nooit zal \Vorden geschre-
ven, om de doodeenvoudige reden dat
niemand het kent. 'Vaarsehijnlijk omdat
ze niet hadden verwacht zov('c1 Sllcces
te behalen als ze krcg<,'n, hebben de
jongens zich \vcinig zorgen gemaakt over
het zorg\'llldig optekenen van al hun
opnanH'gcgcvens.
Terwille van de eenvoud - maar wie
zegt dat de waarheid daarmee is ge-
diend - houden we het op deze gege-
\"('IlS; Thclll is hcgonll<.'n als een in-
strumentale formatie, onder leiding van
de ,gitarist Billy Harrison, samen met een
hassist ('n een drummcr. Zij kwamen
niet ver, en trokken een zanger aan, na
enkele maanden al: Van )'forrison.
Een eerste plaat de{,d niets, ('('n h\-"ee<!c
- Baby, pleasc don't g"O - maakte een
vreemde kronkel door de hitparade:
To{'n Them na de introductie van de
plaat in Londl'n tl'1euq.:estdd vertrok
omdat hij niet aansloeg moesten ze al na
korte tijd het groene Ierland weer achter
zich laten omdat hij alsnog was gaan
stijgcn,
.\ledio '65 kwam een eerste L.P. van de
g-rocp uit, Angry Young Them.
Van de L.P. kwamen twce hitsingles:
.\lystic Eyes en het tot op de dag van
vandaag beroemde Gloria. De leiding
van de grocp was intussen in handen
gekollwll van .\Iorrison, ('(~nsterke per-
soonlijkheid, een artiest van den bloede
zogezegd, die met zijn nukken en grillen
voor vC(.,1'Spanningen in de grot.,) ;r.org:-
de. Het aantal wisselingen in de bezet.
ting van Them is dan ook niet exact nn
te gaan, cn in 1966 is de groep dcfinitil,f
uiteen gt.'vallen.

ValllMorrlson
'Vip O\'erhleef was Van i\forrison, COI11-
ponist van de meeste nummers van
Them, tocn 21 jaar oud. lIij zag het
allcmaal nid ml't.'r zitten, was el'n ge-
kweld man. Gemchten gingen als zou hij
zich in een klooster hebben terug-getrok-
keil, ziek van Ill't popgebeureu. Geruch-
teil. Zeker is, dat hij in maart 1967 l'('U
tocht door Nederland maakte, daarbij
hegeleid door Cuhy anti the Blizzards.
Kort hierna \'crtrok Van naar de V{'r-
enigde Staten, waar hij met de producer
\'an de Them-platen, Bert Bcrns, hits
ZOIIgaan maken.
Dat viel nllcmaal nogal mc(', of tegen,
net hoe je het zien wilt. maar toen dan
lIiteind£'!ijk Brown Eyed Cid uitkwam
hleek, dat hij tot hed wat in staat was.
De complete L.P. die hij onder leiding

\'an Berns maakte - Blowin' Yom .\Iiml
- hewees dat ('elJs te meer.
Xog ~tCü(ls echter bleef Van om'olg-
baar . .Niemnnd wist ooit ved precieze
llH'deddingl'n o\"('r helll le docn, Il(leh
o\'cr zijn werken l'IJ I('\'en, no('h over
platen en optredens. In 1968 kwam Bert
Berns te o\'erlijdcn, Beflls dil' altijd de
zaken voor Van had opgl'knapt. De ge-
volgen bleven niet uit. De artiest .\for-
rison lag snel weer O\'erhoop met zijn
managl'r ('n platenhaz(~Il, een weinig ge-
schikt klimnat om tut grote muzikale
prestaties te komen.
liet tegendeel bleek waar. lIet kenmer-
kende van .\forrison's stem is de veel-
heid van stemmingen die hij er mee kan
aangeven. Dan weer zacht, zwevend,
dan gekwel(l of gedreven. Vooral in wat
neersbchtiger nummers komt die stem
het heste tot zijn recht. een doonlrin-
gend geluid van iemand die op de i'i'lJ
of andere manier slechte tijden mee-
maakt, Het resultaat van Van's slechte
lijden was el'n prima plaat: Astral
'Veeks,
\Veru hij op Blowin' Yam .\Iind begeleid
door ecn rhythm & hlllesac:htig orkest
dat in alle stemmingen meeging, op As.
tral \Veeks heeft Van enkele ec:hte jazz-
musid achter zich, waarvan met name
hassist Hichard Davis en drummer
CollllY Kay op enige faam konden bogell.
1969 sc:hrij\'en wc nu, en Astral 'Veeks
hdHlort tot de uitzonderingen. Door zijn
kwaliteit, door zijn genre. 'Vant lakn Wl~
wèl zijn, dit was eigenlijk geen pop .
Hier stond een zanger die van de blues
alles weet, en thc hlues-fecling in iedcr'~
noot legt. Het moet dan ook aan Van's
reputatie met Them te danken zijn dnt
hij wordt heoordeeld en gewaardeerd
door de pop-lidlll'bhers die, zou Frank
Simltra een gclijh\'aardige plaat hebben
gemaakt (zou, zei ik) niet eens hndden
opgl,keh'n.

Moondance
En 7-0 komen we waar we nll zijn. De
def(ll~ langsp('ler van Van i\forris(JIl,
i\loondancc ('Vamer Bros \VS 1835).
Een plaat dil' alle goeie dingen \'an de
1\\'('(' vorigt., hedt. en daarhij nog plus-
pnnten. De wat losse begeleiding van
Blowin' YOllf ~Iind en de vlakke van
Astral \\'t'cks is \'('rvangt'n door ('cn
hechte grol'P dil' (x)k weer lIit de jazz-
wereld moet komen, jarl'n '50 zou ik
zeggen.
De eomposities zijn hijna stuk voor ,,';tllk
prachtig, l'n Van zingt als nooit te voren.
Ontelbaar zijn de nuances die hij \veet
aan te ge\'l'n, in klank, in tempo. Nel'llI
daarvoor alll'en al de ('l'rste twee nUIll-
mers van de plaat, ft Stoned .\Ie en
.\loondanc:e. Het l'erste hangt, al swin-
gt'ml, tegen de rhythm & hlul's aan. het
tweede is Iicht\'oetig, vol blijde hoop,
precies wat je je voorstelt \'an "eenprach-
tige nac:ht voor l'en mnondanec.'
Dan These ])reams Of You, met ('cn
geijkt H&B-sax en -orgelgeluid. Brand

Xt'\\' Dar geeft de skllllllin~ van Van
bij lid aanhr('k('1l vall hekre tijden, wat
hem, blijkens dit nummer, nu ook weer
niet ineens aan het juichen zet, hoog-
stens ccn te\T(-'(ll~llglimlach ontIokt. (Zo-
als op de hocsfoto's, waar hij hoogstens
onverschillig, en lIleestal zeer introvert
k;jkl.)
Everyone is l'en van mijn favoriete
nUIlUJlerS,samen met .\foondancc eigen-
lijk.
liet gdH'c1 is pen prachtige plaat, tijd-
loos, plaatsloos. \Vant eigenlijk hoort
Van in de jazz-hoek, of bij de soul
misschien. Dan zon hij hij Stevie \\'on.
der heb hen moeten staan, maar dat kan
niet, omdat die nu eenmaal de beste
is.
Gelukkig dus maar dat Van de popwe-
reld vanuit een amlcre hoek is binnen-
gevallen. Een reuen te meer om hij het
helllisteren van .\Ioomtllll'e met dank ('n
tevff;'dl'nhcid terug te denken aan Them.

JA=" STOOF

Twee leden t:UlI Thcm.
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Humanisten, waarheen? 11

In het vorige artikel heh ik ('en hesehrij.
ving trachten te geven van de maat-
schappelijke ontwikkeling van de laatste
Jaren en van de eonsequenties die dat,
ook w)or de humanistische beweging, in
:\ederland heeft. ~Iijn helangrijkste con.
dusie was dat het Humanistisch Verhond
l'cn bundeling van adie-centra zou moe-
ten worden die zich op gevarieerde wij-
ze zouden IHoc'kn bezighouden Illet het
maatschappelijk Il'Vl'n. Uiteraard niet in
de vorm van een politieke partij lIlaaT in
de '\'onn van een geestelijke en zedelijke
heweging die vanuit ('en humanistische
achtergrond bepaalde impulsen aan de
maatschappelijke ontwikkeling zou kun-
nen toevoeg'en.
Als ecn noodzakelijke vooTwaarde voor
een derg:elijh' ontwikkeling van het Ilu-
manbtisch Verbond za~ ik een duidelijke
scheiding tussen hd Humanistische Ver-
bond als hundelill~ \'an actie-centra en
het omvangrijke werk van geestelijke
verzorging en vorming dat in de loop
der jaren hiJmen het Humanistisch Ver-
hond is tot stand gekomen. Op deze
gedachte wil ik thans allereerst wat Hc'r-
der in~aan.
\Vaaro~n acht ik deze scheiding zo nood-
zakelijk? Omdat m.i. de activiteiten die
zich in de komende jaren hinnen Het
f!1l111,mislischVerbond zouden moeten
ontwikkc,len en de uithouw van het werk
van geestelijke v<-'rzorging en vorming
elkaar \vederzijds in de weg staan. Im-
mers, indien het mogelijk zou hl ijken het
Humanistisch Verbond om te zetten in
een aantal aetie-centra die daadwerkelijk
aan de maatsehappdjke nntwikkeling
gaan deelnemen iu de vorm van actil~s
en uitspraken en wellicht ook in de vorm
van protesten cu demonstraties dan zal
hlijken dat de vastkoppeling van het
llul1lanistiseh Verhond aan allerlei over-
heidsinstituten waarin verzorging en
vorming plaats Iweft, en de daaruit
voortvloeiende financiële relaties een
hinderlijke helemmering vormen, i\'ahlUr_
lijk zal het altijd mogelijk blijven om
rationeel en bewust de versehillende za-
ken te blijven ondersdteiclen maar voor-
al onbewust zal aan een voortdurende
beïm locding lIiet te ontkomen zijn. ~It'Il
kan psychologisch gezien niet tegelijker-
tijd zijn plaats binnen het establishment
verdedigen en révoltercn tegen het esta-
hlishment. Een he\\'<-'l"TÏngdie in vrijheid
haar gang wil gaan om dat te doen wat
in de huidige situatie \';llluit humanis-
tisch oogpunt gewenst is kan en mag
zich niet binden aan de maehtsstnlctn-
ren van de overheid.

Zulgkrach1:
Da..îr komt hij dat de opname van het
werk van geestelijke verl.orging en vor-
ming binnen het raam van het Humanis-
tisch Verhond voortdurenll, zoals in het
verleden is gebleken, een zodanige zuig-
l-.:rae:ltop mensen <-'nfinanciën uit()(..'fcnt
dat allerlei andere zaken l'erst op de
tWl'ede of derde plaats aan de orde
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komen. En dat is een onaanvaardbare
gang vall zaken voor hen die het Hu.
manistisch Verbond willen omzetten in
een levende beweging.
Het is dan ook niet toevallig dat men
vandaag in het Humanistisdi Verbond
nogal eens stemmen hoort die menen dat
het werk van verzorging en vorming,
zoals dat vooral plaats hl'eft binnen
overheidsinstit1Jt<-'ll,fnlstrerend werkt op
de taken die het Verbond in wl'rkelijk-
heid zou moeten aanpakken. i\u zijn die
stemmen er wel altijd geweest maar ze
krijgen 1Il,i. in het licht van de huidige
ontwikkeling stceds IUl'cr de wind in de
zeilen.

Vrijheid
Het bovenstaande geldt ook in omge-
keerde richting. Voor de ontwikkeling
van \'erzorging en vorming is een blij-
vende, te nam\'e, relatie met het Hu-
manhiisch Verbond ongewenst.
Immers, indien het realiseerbaar zou zijn
om het Humani~iisch Verbond om te
zetkn tot een bundeling van actie-centra
dan is het ongewenst dat de geestelijke
verzorging met deze acties wordt ver-
eenzelvigd. Dl' humanistische geestelijke
\'erzorgillg is er niet om het humanisme
te verkondigen of te propageren of om
adivikitell die van hlunanistisehe actie.
e<-'ntrauitgaan te ondersteunen.
In het vervolg van dit artikel zal blijken
dat wij wel degelijk de geestelijke \'er-
zorging zien als een stimulans tot kri-
tiselw en toegewijde deelname aan het
maatschappelijke leven maar niet in de-
ze zin dat daarhij d(x)r de geestelijkt~
\'erzorging partij wordt gekozell voor
bepaaldl~ opv\\ttingen en activiteiten.
Gcestelijke verzorging is nog altijd in
onZe ogen een proces waarin de geeste-
lijk \'crz.orger anderen behulpzaam is hij
het veroveren van eigl'n meningen, op-
vattingen en overtuigingen. Iedere l~en-
zijdige beïnvlcwwng in een hepaalde
richting is daarbij een helemlllering.
Humanistische geestelijke verzorging die
zic:h leent voor propaganda voor het
humanisme of hd Hmnanistisch Ver-
bond of voor humanistische ac:ti\'jteitl'n
pleegt H'rraad aan haar eigen heginse-
len.
Xaarmate in het Humanistisch Ver-
hond l:entra ontstaan die zich na-
drukkelijker assodi..;ren met bepaalde
nwatschapl1Clijke olwattingen en bewe-
gingen zal de hUlllanistisdw gw'stelijke
verzorging er nauwlett€lI(ll'r op moeten
tot'zien dat zij de voor haar werk nood-
...akelijke 'vrijheid l'll onafhankelijkheid
IK'\\',lart.
D..1t betekent allerminst dat er in de
geestt.lijke H'rJ:orging niet l'e1l hlijwn-
de en intl'nse helangstdling zal zijn
\'oor de activiteiten dil' zieh \.muit het
Ilulllanistisch VerhOll{1 ontwikkelen
maar zij z;lI zieh daar niml1l€'rmee mo-
gen vereenzelvigen,
Voor de individuele gee~1elijke\'eu.orger
hek kent dit dat hij wel degelijk 7.al

kllOJl('n deelnelllen aan dil' actidteiten
die IIl'IlI persoonlijk aanlrekh'lI maar hij
1.,11zich ervan bewust moeten zijn dat
hij niet als geestelijk verzorger is aan-
gesteld om zijn persoonlijke opv.\ttill~cn
te prnpageren.
Gesteld kan worden dat himll'n het raam
van l'en bepaalde geestelijke verzorging
de tllwilttingcn van Cl'n individueel gees-
telijk verzorger gerc1ati\'eerd worden
door het feit dat el'lI andere gl'estdijk
\'erzorger W"l'r andere opvatting1.-'1lh('Cft.
Een werkdijk gevaar ontstaat eerst als
een groep geestelijke verzorgers zich col-
k'cticf met bepaalde opvattingen \'ereell-
zdvigt en deze dan tot uitgangspunt van
de get'stdijke verzorging maakt.

wa1:)(geeS1:elltke verzorglngJ

\Vij geloven dus dat het mogelijk en
nodig is om de g<-'estelijkeverzorging en
\'orming l'n lll't lIuJllanistiseh Verhond
in de toekomst ('<-'nonafhankelijke positie
van dkaar te geven.
Dat :!(JU h.v. kunnen door de geestelijke
n'rzorging en \"()nning uit het Humanis-
tisch Verbond te lichten en onder te
hrengen in ('en apart orgaan, hestuurd
door gel~stelijke \'erzorgers, bestuurlijke
en financil'1c deskundigen 1.-'11door deel-
nemers. Zo'n orgaan zou onafhankelijk
van het Humanistiseh Vl'rbond moeten
hestaan en dus ook niet door mankracht
of financWn vall het Humanistisch Ver-
bond op de heen moeten worden ge.
houden. Daarnaast zon Iwt Humanistisch
Verhond een eveneens onafhanke-
kdijke organisatie moeten zijn die haar
mankracht en financii..;n zou kUlllH'n
aanwenden voor deelname aan hd pro-
ces van maatschappelijke ontwikkeling.
In <-'('ndergelijke situatie zou uiteraard
l'en herijking van doel en methoden van
(Il~ geestelijke verzorging noodzakelijk
zijn.
In het verleden is geestelijkt:" \"('rzorging
als regel gl'zien al.~ ('f"n lJuur levenshc-
seh(luwt'lijh~ taak. Het was M het hin-
nenvoeren hinnen een ix'paaide over-
tuiging met alle 0pv<IWngen van we-
reldbeschouwing en zedelijk gedrag die
hinnen die overtuiging golden (M l'n zo
werd het als regel in humanistische kring
gezien) het behulpzaam zijn bij het zelf-
staTHligz(wken en hanll'ren \.111een le~
\"('nsoverhliging . .\Iaar altijd was lH't gl'.
richt op het ohjl'ctie\"(~en hlij\"('mle, op
God, op de l'('ll\\'igheid, op de mens, op
de blijvcnde waarden en heginsdl'll.
Kortolll het was een zaak V:.lntheologie
l'n/of filosofie en Iwt kOI1zic:h bij wijze
van sprek('n, vollrekken zonder dat mcn-
sen of sanwnll\\'ingsllrohleml'll cr bij be-
trokken ',\"(,)'(len.
Daarcloor werd geestelijke \"('rzorging
yoor vdcll l'cn hezig-heid die zich \"Cr
hil'ld \":.1Il het maatschappelijk geheuren.
VanzelfsprekeIH1 werd de geestelijke
verzorging ongl'looh .•.aardig op hetzelfde
moment dat mensen zich nid Ille<-'rin de
eerste plaats afvroegen of GOl1,de hemel
en alk'ril'i eeuwige zekerlH'den heston-



den maar hoc je je in een bepaalde
conerete situatie zon kunnen redden. De
j!L'psh'lijkeverzorgers die clan Illct hun
gehele hallast van theologisehe en filo.
sofische waarheden l'n waarden kwamen
aandragen wcrden als niet tcr zake
doend aan de bnt gezet.
En daarmede is de geestelijke \'('.17.or-
ging in het slop kreeht gekomen. In
dC"J:l'crisis heeft een heroriëntatie plaats,
Vandaag zijn geestelijke verzorgers als
regel bereid om alle oude zekerheden
aehter zich te laten en zich met de mens
van vandaag onhevangen te buigen over
de concrete situatie en zich af te \Tagen
wat cr gezegd en gedaan kan worden.

Oude waarden
Daarmede zijn de oude waarden niet
zonder meer verloren gegaan. Begrippen
als liefde, gl'reehtigheid en vrijheid gel-
den ook \'andaag- nog maar je kunt er in
zijn algemeenlwid niets Illeer In!"edoen.
Dat w(' liefdevol en rechtvaardig lwho-
ren te handelen wordt ook vandaag niet
ontkend maar de vraag is veeleer: wat is
in een bepaalde concrete situatie nu
liefdevol en rechtvaardig handelen en
hoc komen we tot toepassing daarvan.
\Vaar dan bij komt dat (Ie nwnsen, en
met name de jonge mensen, van van-
daag tot de ontdekking komen dat on-
danks alle gcfilosof('er van vroeger over
liefde, gerechtigheid en vrijheid de men-
selijke samenleving overstelpt is met al-
lerlei situaties waarin \'an liefde, gerech-
tigheid en vrijheid gt'en ~vrake is, En
dat bo\"t'ndien al die vele instituten die
de mond vol hehhen van schone waar-
den vaak de ergste sta-in-de-wegs zijn
voor de realisering van die waarden. Dat
schept het onbehagen en het wantrou-
wen waarin het welhaast onmogelijk is
om op de oude weg \'CK)rt te g'aan.
\Ve hebben als geestelijke verzorgers ook
een aantal van onze eigen Zekerheden
verloren. Ben ik, om slechts {'én voor-
beeld te nemen, er vandaag nog zeker
van dat het huwelijk altijd beter is dan
een commune-samenleving of een vrije
liefde? Zelfs het maatschappelijk nut van
het huwelijk kan vandaag rul-' Ill('er als
zekerheid worden gehanteerd. Als
slechts op dit ene punt onzekerheid was
ontstaan dan wu het waarschijnlijk geen
ramp zijn maar wie weet eigenlijk nog
een terrein te nemen waar de zekerhe-
den nog zonder meer gelden?
Zeker, ik weet dat er ook vamlaag nog
mensen zijn die dl' OIH..Iezekerheden han-
teren met dezelfde vanzdf:.vrekemlheid
als \Toeger maar hen benijd ik aller-
minst. Toch proheer je steeds weer voor
jezelf om onder woorden te brengen wat
vandaag als geestelijk verzorger je taak
is. De d(J(.htelling kan dan niet langer
zijn de directe \'erkondi,l.,ringvan uit-
gangspunten en fllndaml'nten, maar
wordt meer en meer een gd'ngagecrd
meedenken over de leefbaarheid van de
samenleving, een proces waarin uit-
g,mg~1>untenen fundamenten en de fei-

telijkheden en gebeurtenissen van en in
de s<unenledng elkaar wedL'rzijds - en
veelal kritiseh - heïnvloeden. Geestelijke
n'rzorging wordt stl'(,(b meer het op
gang brengen en hOlldEllvan 'n proces,
waarin dl~ jonge mens de gelegenheid
krijgt zich in vrijheid te ontplooien tot
l'en kritisch en toegewijd deelnemer aan
de menselijke samenleving.
De geestelijk verzorger van dit ogenhlik
moet het zelf aandurven te leven met
twijfel en kritiek, hij moet zich h.,lllnen
ontdoen van oude zekerheden en tahoes,
hij moet het experiment niet schu\ven,
hij moet vanuit eigen aandrang de
openheid liefhebben en de ontmoeting
met anderen begeren, hij moet zich
kunnen ontdoen van alle autoritaire aan-
\'eehtingen, hij moet inspraak eisen en
geven, kortom, hij moet een man zijn
van zijn tijd L'n niet van het verleden.
Geestelijke \'erzorging wordt daardoor
van een paternalistische overdracht van
waarheden tot l'en gezamenlijk kritisch
en toegewijd zoeken naar mogelijkheden.

Instituut
'Ve hehben in dit hlad al vele malt'n
getoogd dat de geestelijk verzorger in de
strijdkrachten zich niet bdlOort te ver-
eenzelvigen met het militair apparaat.
Hij is cr voor de man en niet voor de
organisatie. Het ZOII haast vervelend
worden als ik dat relaas hier nog eens
zou herhalen.
~Iaar dit keer wil ik verder gaan: in
werkelijkheid kan een geestelijk \'erzor-
ger zich met geen enkele organisatie
n're-enzehigen. ~iet aUL'enniet met het
militaire apparaat maar ook nit't, als in
het gcval van de humanistische raadslie-
den, met het Humanistisch Verbond.
Voor de geestelijk verzorger hestaat er
uiteindelijk slechts één relatie waaraan
hij onwankelhaar trouw moet zijn, n.l.
de relatie hl.ssen zijn diënt ('n hemzelf.
AI het andere komt uiteindelijk op de
tweede plaats.
Daarmede wordt natuurlijk niet bedoeld
dat alle organisaties de geestelijk \'erzor_
ger onverschillig moeten laten, maar hij
eventuele keuze van belangen mag er
voor de geestelijk verzorger geen twijfel
hestaan. \Vie zich dan in de ('('rste plaats
dienaar van een instihlllt of apparaat
voelt is in mijn ogen als geestelijk ver-
zorger verloren. Dat houdt in wijder
verband in, dat de geestelijke vl.-'rzorging
zich cr ook altijd \'oor zal moeten hoe-
den om zich tot het geïnstihltionaliseer-
de estahlishment te rekenen. Zelfs als hij
daardoor wordt be7.0ldigd zal hij zich
onafhankelijk moeten gedragen.

Hetgeen ook inhoudt dat hij in wezen
niets te maken heeft met allerlei ge-
dragspatronen die hem vanuit dat esta-
blishment hereiken. Er kan ge('n sprake
van zijn dat het de taak is van de
geestelijk \"erzorger om algemeen erken-
de gedragspatronen te behoeden en in
stand te houden. Ieder van het algemeen

erkcnde afwijkend gezag~1)atroon kan
even gOl'()zijn!

Gedrag
en bepaald gedrag kan in de ogen van
de geestelijk verzorger nooit vcrk('crcl
zijn omdat het anders is dan de meeste
mensen gewend zijn te doen. Dat geldt
nief al1L'l'n \'oor persoonlijk afwijkend
gedrag maar ook voor maatschappelijk
afwijkend gedrag. Daarmede is nahmr-
lijk niet alle afwijkend gedrag g-oed ge-
praat maar wel gesteld dat de afwijking
niet bij voorbaat verkeerd is omdat het
een afwijking is. \Vaarhij komt lht
skeJs Illeer kritiek ontst,lat op algeml'L'n
erkend gedrag dat soms al sedert eeuw-
en als juist en goed wordt erkend. Voor
de geestelijke verzorger geldt ook hier
dat hij zichzelf vrij en zelfstand.ig zal
moeten opstellen l'n daardoor anderen in
staat zal moeten stellen om kritisch en
toegewijd tot eigen geJragsmoge!ijkhe-
den te komen. Daarhij geldt niet dat
goed is wat algemel.--nl'rkend of afwij-
kend is maar wat in het gezamenlijk en
individuee1lwraad als juist wordt erkend.
Bij de maatstaven die daarbij worden
gehanteerd zal zowel de kern van de
oude waarden als de feitelijke beoorde-
ling van concrete situaties een rol spe-
len.
Dat bij dit alles de positie van de gees-
telijk verzorger zowel tegenover het in-
stitutionele deel van de samenle\ing als
tegenover de cliënt opnieuw zal mol'ten
worden overwogen, ervaar ik als een
voordeel. Voor alles zal de gee,stelijkc
verJ:orging in deze tijd moeten oppas-
Sen voor l'en proees van verstarring.

H. UPS
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Zabriskie Point FILM

IHI DE FOTO'S
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Hon'n: /TI'! 1II1'i.\;<, zoekt ill {Ic tcO{',\tiirl llllar luwr lIl{'ditutif'icrtltlr,

lli-cilt.\: n,. ;(mgell wordt W"lrr('stel'rd Illl 11,.rdlell 0IJ de Imirl'Tsitl'it.

Om/a: D,' iOIl/!ctl is K,"("ll1cllt met 11<'1 r1kK'lIil{, dllt b Kt"laml ;'1 dt, It'ot:.\tiill.

.\Iiehelangelo Antonioni heeft in zijn
laatste film Zahriskie Point al het mo-
gelijke a:mg('gn'pcll om Iwt contact, dat
hij a! had opgebouwd in Blow Up. met
df:" jeugd niet te \'t'r1iczell.
Voor dc/.e film lH'eft hij van zijn op-
drachtgevers vrij mandaat gpkregen,
daarmee {'('Il fiasco risken'nd. Celuk-
kig \OOT hnn en nlOr dl' 10<-,scholl\\'('(
is Zahriskie Point bijna o\'eral geac('{'p-
t('('nl, al zullen ('f enkelen zijn geweest
die gehloosd iwhlll'1l hij (Ie paringsscl'ne
van leden \'an TIl(' Living Theatrc.
Antonioni blijkt ook nu \\'(,1'T zijn ideeën
verrassend te hebhen gelanceerd. IIr.t
spelen met klcur, hd localiseren en si-
tnert'u van achtergrond en personages is
IWllI \"(lflrtreffelijk gelukt. .\ten Illo('f Ech-

kr wel bedenkt"u dat het AlIl{.rikaanse
landschap, waar Antonioni maandenlang
hedt rondgebanjerd, hij uitstek geschikt
is om ('r Ill~t een geH)('lig camera-oog
hij de hand te filmt'll.
Zahriskie Point is lid \'erhaal van een
student aan e('n AlIlerikaanse college, die
het rokken raakt hij een \'l~chtpartij hlS-
sen I)l'tog(~nde stndentf'n en hd venn'cr
van de :\'ationalc Garde. Tijdens een van
dil' 'conflicten' wordt ('('U politieman ge-
dood. De student denkt, omdat ook hij
gewapend was, dat hij het dotlelijkc
st.'hot hedt gelost, en vlucht in een gc-
stolen vliegtuigje. In de woestijn ont-
moet hij een meisje dat daar rondzwt.'rft
op ZI)(,k naar een lIlt'ditatie-leerlll('('ster.
Zij lert'1l elkaar intiem kelUlCn bij Za-
hriskic Point; daar he.~luit de jong('u het
vliegtuig terug te bren geil {'n zich hij de
politie te meld('n. Bij zijn terugkeer op
het vliegveld wartlt hij opgewacht door
gewapende leden van de .l':ationale
Garde en wordt doodgeschoten. lIet
llleÎsrc keert tt'nlg naM haar haas (min-
naar?) en zij wordt daar gewaar hoc
7illloos haar len-'n was; zij ducht en ziet
lbn de luxueuze villa van ha,ar haas
vele malen \'001' haar ogen ontploffen.
De laatste lX't.'lden zijn door Antonioni
1Ilt't popart-achtig:e effecten verfilmd.
Boekenkast{'Il, e('IJ tele\"isil'toestel, kap-
:-:tokken \"01 kleren ('xplodeerden H'r.
traag-r!, de hrokstukh'u dalen als voeder
in ('en \"Îssekom op de toeschouwer neer.
Zahrbkie Point heeft een neiging naar
bll~dradiglH'id. H,d g(.'{lec1ten zijn ,ge.
Inkkip, \"01 \'aart. Een 7.wijn('stal is hd
niet gc\\'ortlen.

PETEH ~IOHr.:E
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• SKOOp. steeds beter

s ,£ a
=
"

...

I kt i.~vrij ongehmikdijk om ('eli Illnan~

<lelijks lIIa~azille en dan nog wcl eelltje
o\'cr film te TèCenS('n'll. Dergdijke tijd~
_~chriften zijn er alletm ter informatie van
1eZ('T, g('ïllt('f{>s.~e('rde en hetrokkene
en niet zo zeef kT Iwspreking in een
(ander) periodiek. ~Iaar dit keer is cr
alle rt'd('Jl toc, want SKOOP - Kritsch
FilmfonllIl, jaarganp; VI-Hummcr .5-6 \)c-
zit ditmaal ,"oldoclltie kwaliteit eH kwan-
titeit, l'CII hespreking \vaard dns.
De T('(1adie (Charles Boost, Boh dn :\Iée
en assi.~tl'nt Ah van Tt'lWren) heeft een
kostelijk nummer dO('11 H'Tschijnen over
de Italiaanse film anno 19ïO. Boost zelf
schrijft ('('11 \)t'knoptc inleiding, ecn
\llorgcsehieucnis, waarin hij mijns in.
zit'lIs terecht stelt dat Italië DE papieren
bezit op cinematografisch gehied. Hij
staaft zijn stelling met hc\vijzcn: Leo-
nardo da Vinci kende lid principe van
de donkere kamer, Giamhattista Della
Porta, {'eli :'\'apolitaan uit de 17dc ecuw,
construeerde een l',,'rsl<' model van de
(',lIJl{'ra nhseura, en Fioteo Alherini. (lie,
op 11 novemher 189ti, opgaf uit\'inder
te zijn van l'en door hem ontworpen
projedie-apparaat,
Gelukkig heeft ltaliti het niet hij deze
uitvinding gelatl'n. Er zijn {'cht wel an-
(!crI' dingen op filmgehied geheurd. hij-
v{Jflrhedd dr_'in HJl2 gerealiseerde h"('e
uur durende \"('rfilmin,1{ van Sienki{'~
wicz' rOIllan Quo Vadis, die in de Ver-
t~nigde Staten een ware open haring
hleek e1l daar de markt openhrak voor
de langere film en zo ook VlUl invloed
was hij de makers van historische spek-
takelstllkken.

FIlmexplosie
Echter, pas na 1945 kwam de ware film-
explosie in Italii.:, i\Ien had zich eerst
moeten ontworstelen aan het regime van
~Inssolini, die o\'t'rigcns lIinllller van de
film al.~ propaganc1a\'orm gebruik h('(,ft
kunnen llIah'n, maar de filmindustrie
presenteerde zkll toen (Jok daadwerke-
lijk. Er wa,~ zelfs een soort hl'ginsdver-
klaring vall dl' hand van AlLerto Lattlla-
da in 194,'5 in het jnuillummer van Film
d'oggi: '\Ve lopen in lompen? Laten we
ict1ere{'11 onze lompen laten zien, \Ve
zijn o\"erWOllnen? Laten we naar onze
rampspoed kijkt'n: Etl'., etl'. Daarme{~
was ook de stoot gege\'t'n tot e"'11kana-
lis{'ring "an {'en filmische geda<"hte: het
(overbekende) lH'o-realisme. Bij de Ita-
liaanse filmregisseurs uit die tijd spreekt
eellzeifde mentaliteit als jaren lak,r hij
hun Britse eol1ega's van het zg. goot-
sken-realisme: een fillll~drama dat zieh
ontwikkelde in nauwe S<"1menhang md
hoofdpprsoon 1'11omgcying, de reaeties
uit die omgeving, "lUl med(,-leven tot de
{'rg-stf.l,~raad van oll\'ersehil1i,l.,dll'id. \Vel-
lieht de hekendste film uit {lie peri()(le
is De Siea's Fietsendil'H'll.

Korte bloei
Het nt"O-l"ealiSllle heeft eell korte hlod
gt'kt.'nd. wat ",,,,bkr lIid uitsluit dat deze

stroming van hlijn'nde invloed is geweest
op het verdere verloop van de Italiaanse
film. \Vant hijna alle regisseurs hl'wogen
zich steeds meer de 'diepte' in: het zo('-
ken na<lr een waarlwid 1'11naar een eigell
id('utiteit met een steeds minder wor-
dende optimistische gedachte. of zoals
\'ittorio de Ska het uitdmkte in een
iut<'rview: '\Vij wildell eih"",<larr('eht in
het ;.wzid1t zien en elkaar de waarlH'id
zeggen, ontdekken wie wij \verkelijk wa-
reil en het geluk zoeken'. ~Iaar de film-
g{'lH'ratie na De Ska heeft ook dat niet
gevonJell. I{et 1'.011,zo schrijft eh. Boost
eindi1{en in l'en z\vijnt'stal.
\'ertler in dit tIubll<-'inllllllller van
Skoop ('('11 kostelijk interview dnt de
Italiaans!' schrijver Alberto :\loravia
lwdt gehad met i\IidH'langelo Antonioni
naar aanleiding van diens filmisehc he-
leH'nissen met Zabriskie Point (zie nnk
elders op d{'ze pagina) in Gods {)wn
eountry: de V{'rl'nigt!e Stakn van
AlIlerika. :-'for;lvia weet Antonioni tot
werkelijk zinnige lIit~11raktn te he-
w{'gen, al zijn die niet ,'oor ieder-
{'{'tl te hegriir>t'll. De regisseur is het
duid{.Jijks! md zijn ~telling: ':-'Iijn relatie
tot Amerika weerspiegelt de verdeeld-
heid van het Amerikaanse volk in twee
ze{'r (lllclt'r.~c1H'iden categorit'i.:n: aan de
ene kant, V(lor twee~derde irriterende,
oTlverdragelijke mensen; and<'rzijds een-
denle van geweldige mensen. De {'ersten
zijn middenstanc1ns, de tweeden d{~jon-
geren. Bij de laatsten !Tef je een totale
ollgeillkn'ssecnIheid aan ill geld, dllicIe-
lijklll.'i(l, onhe\"(){)roorc1eeId, revolte en
vernieuwing. De middenstand zou ik 'n
klasse van maatschappelijke gekktm wiI-
h'n noemen, omdat ze nieltegen,~taande
hun \-enTeemding in de grond niet cor-
rupt en vol goede wil zijn. De Europese
hOlln.!;t'oisip is wel eorrupt ('11 dus nid
gek:

Hangijzer
~Iora\'ia snijdt ook nog het Iwte hang-
ijzpr thema-\'t'rhaal aan, Antonioni ant-
woordt dan zeer fijntjes (en wellicht tot
vcrhijstering van iedereen. dit, het zo
geweI dacht te weten): 'Eerst het v{'[haal,
dan het thema. Ik heh hij\'(){)rhccld nog
maar een maand geleden ontdekt wat
lll't tllt'llla van Blow Up was'. (Noot:
Blow Up is in 1968 gemaakt).
~iet de 'groteu' komen in dit Skoop-
llUllllllcr aan het woord, maar wcl de
regis,~eurs van het zogenaamde twcede
plan. Philo Bregstein, heeft een fiks aan-
tal gesprekken gevoerd met dc meest
vool"llitstrevenc1e filmvernietIw{'rs in Ita-
lië. De gehroeders Taviani, Valentino
Orsini, Salvatore Salllperi, Enzo Doria,
Bertolucd, en Pier Paolo Pasolini laat
Bregstein llitH)erig aan het woonL Uit
die hele reeks koos ik Ilt't gesprek dat hij
had met Pasolini als het meest vcrhel-
dcrt'mIe kijkje in de tegenwoordige Ita-
liaanse filmki'nk('Il. Voor liefhebbers is
f .1,2.'5dan ook nipt lc nel.

P.pl.
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Dagboek van Sara en
andere verhalen

BOEKBESPREKING

\Vanneer je de vraag tracht te beant-
woorden waarom en waardoor de ene
schrijver het wèl haalt en de an<1ew niet,
de ene bekend en de andere onhekend is
(en het waarschijnlijk ook altijd zal
blij,'cn), dan hemerk je al vrij snel dat je
niet n'L'! '"L'rder komt dan wat gissin-
gen. lIet kali aan de uitgever liggen die
te weinig publiciteit maakt, aan de
schrijver die te weinig aan de weg tim-
mert, aan de thematiek die te weinig
al!-(cmeen geldend, te lokaal en dns te
heperkt is (dt, streekroman), of te zwaar,
te 'gevaarlijk' is. De lC'l.cr ht'rkent zich-
zelf wel in het verhaal. de no\'".lIc en de
roman, lllaaT deze herkenning is zo on-
aangenaam dat de lezer liever een
hoekje omgaat,

Een misschien wat laf ziehzelf ontlopen,
lllaaT de konfrontatie met (eigen) een-
zaamheid. tekort of almonllalileit kan
immers altijd nog. , . De lezer heeft toch
ook zijn eigen vrijheden. \Vannet:'r hij
net fijn, vrijwd zonder prohlelllen leeft
dan Illag hij toch zt'ker wel zo vrij zijn
zich niet alles hewust te maken. Te-
recht! Zie je het los van de literatuur en
andere kunstuitingen, dan maak je im-
mers hetzelfde met'. Betrek je nl. alle
liedendaagse maat'ichappelijke. p()litit,ke
('n de uit heide voortvloeiende inter-
menselijke prohlemen op jezelf, dan hlijf
je aan de gang. Je hebt, hij wijze van
spreken, nauwdijks nog {'cn (eigen) le-
ven, Daarom, ook al WL'et je hest dat de
klInst in honderd van de honderd geval-
len de neerslag is van die maatschappe-
lijke en politieke konf1ikten, alles op z'n
tijd S.V,p....
Zonder met'r t'pn handige redenering
(wanneer je jt'zelf zo ht'zig hoort, moet
je wel konstateren dat t'r iets in zit).
Jammer alleen dat de kunstenaar, in dit
geval de schrijver, daar zelden vanuit
gaat. J ld is hem Il('t even om iels anders
te doen. \Vaarom, kan de lezt"r wanl1{'('r
hij daartoe toeh de hehoefte gevoelt,
hijvoorheeld vinden op de flaptekst van
n. Hoest Crol1ius' - Daghoek van Sara
en andere verhal('n - . Roest Crollius
stelt daar; '\Vaarde heeft het sehrijver.
sdlap eerst dan, wanneer het surplus aan
Ilitdrukkingsdrang geladen is met een
hoodsehap of met richtlijnen \"l)or an-
deren en uitwegen aanwijst:

Liefde en demonie

Te vaag, te zeer vanuit de schrijver
gf...dacht die vnor menig 1ez('r toch nog
altijd iets te ivorentoren(t)achtig.s heeft,
in dezeIrdc flaptekst kan men o.a. ook
lezen: 'Jll - Da~hod, ,'an Sara en an-
dert' verhalen - leidt Hoest Crollius ons
hinnen in het len'n \'an figurf..'n die door
de omstandigheden g('(lreven wonk'n
naar de uikrste rand van de werkelijk-
heid waar de liefde een demonie is en
de dood een hevrijding. Hij toont ons
hoe weinig mogelijkheden er \'oor SOJll-
mige mensen zijn om uit hun eenzaam-
heid te geraken en hij \'faagt hegrip
voor de soms oll\'crklaarbare dwanghan.
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delingen die de mens in konflikt bren-
gen md de maatschappij f..'1Jdie \'aak
wortelen in het gekwetst zijn \'an zijn
liefde tot dt' anderen:
I let - Dagboek van Sara - (titehwhaal)
gaat Over ('en vrouw die lelijk is,
( ... ) 'Er is in de hele stad, durf ik u:cl
zeg(,!cll, geen vrouw die Icli;kcr is dllrl ik,
\\'(lflllecr ik op straat loop o"tllllllefl de
hlikke" mii duidelijker chm welke ,\picge1
ook Iwc ah'toteml ik l,ctl. Op kantoor
teerk ik iu eell afJart certrek. Mell teemt
llil"t voortdure"d mi;1I lelijkheid te (l(Jfl-

,,"ClIOIIUX'l.In de tram cvd ik hoc IIU'II
mi; aankijkt ob)! ik CCII zeldell wor.
komende diersoort beli. Ik zie hoe de
hlikkell zich 01ltllllht a!{Cellllell. Eli het
OIltga(lt me niet dat killdercll, lemllieer
ik itl IlIlII buurt kom, ilwelP CrIl\'tig wor-
dc" en schuw ,war mi; kijkeml g(J(Jfl

flllisterell ("')'.
AltItLs lH't begin van dit ,'erhaal. J kt sjot
is een korte aantekening "all de sehrij-
ver; 'Christine Elita DOOnT1Un(de ware
naalll van Sara) henam zich in de nacht
"an 22 op 2.1 decemher 1958 het leven.
Zij werd ht'graven op de Algemene Be-
g-raafplaat"i aan dt~ Kf..'rkhoflaan te Den
Haag. J Itc,t uril-,rilH'd vall haar aanteke.
ning-en is in het hezit van de ht'f.'r C. Th.
van \Viitzhof te Delft:

Taal, koel en zakelijk

liet is vrijwel de enige keer <lat de taal
in - Dag:hoek van Sara - koc,l en zakelijk
is. Nil't /.<l "t'f\\'nndl'r1ijk Willlm'('r men
h{'delJki: dat <Ic ,veg die Sara aflebrt voor-
dat zij in een psychiatrisehe inrichting
knmt, er ('('n is vol g('miste kansen.
Ondanks haar lelijkheid nl., krijh't zij cen
verhouding (haar lif..'haam is mooi, zij
weet dat thwr haar ogelijkheid ligt) met
de man André. Of zij wel of nid ,'an hl'lIl
houdt is Illoeilijk te hl'palen, maar voor
Sara ook niet zo hf'langrijk. I-Iet gaat haar
om de mogelijkheid eindelijk el'n lind op
de wereld te zetten. Een ilIusit,. E<'llmaal
samen naakt op !led, hlijkt dat hc,t Iiehaam
van André mismaakt is en "tot geen daad
in staat' (pag. 20). lIet ed.~e dat nog r('st
is de dood. André zowel als Sara aan-
vaarelen <lat. Op het moment l'chter dat
André Sara en zichzelf het leven wil
ontrwlllell, ,'erschijnt de politie. Andn',
wordt ~earrestet'rd, Sara opg('sloten in
haar eigen kamer. In plaats van met
.André, slaapt zij in met haar strijkplank,
die zij ooit. het moet lang gelt'(len zijn,
gehrnikte om haar hlouse te strijken,
zich mooi makend voor Andd'. Kort
daarna wordt Sara in de inrichting op-
genomen, waar zij zoals [{'eds opg{'-
merkt, uih'inddijk zelfmoord pleegt.
[[oe zij dat dnet vindt men niet in dit
titcl\'{~rhaal. lIet waarom is aan de Iczl'r
om te bepalen. ~I.i. is hl't langzaam
maar zeker \"t'r1iczen van c.lke identi-
teit ('én der hoofdoorzakt'n. Daarnaast
het volledig onthreken van kommunika-
tie met dt, antier(' patii5nh'n. 11(t nid
npklllllu'n tegen lH't H'rplegt'nd pl'r~:o.
ned, en, en waarsdlijnlijk is dat toch

1l0~ het allerwczenlijkst: liet niet bnger
aecepteren \"an het eigen lot.
- Daghoek van Sara - is een verhaal
van Illen;.;ebjke ("t'nzaamheid, zó trie~t en
ellendig, dat het soms nauwelijks ge--
loofwaardig lijkt.
Behah-c - Daghoek van Sara en ant1t're
verhalen - dat in 19fi2 werd hekroond
met dt' novellt'prijs van de ~emeente
Amsterdam, zijn in de hllndt,l van Roest
Crollius nog vijf n'rhaJeu opgenomen.
- liet onderzoek - en - Stadhuis -
handelen heide O\'er de benauwende
macht van de amhtenarij en OH'r de
onmogdijkheid vall de mens om wezen-
lijk \"Oor zichzelf te kiezen respcliievelijk
zich (daarna) te handhaven. In - \\'nr-
gen - heeft de liefde bijna alles van de
dood, en omg(.keen1. In - Badplaats-
geneugten - hehhen pen aantal hotel.
gastt'n. eenmaal heseffend dat zij in hun
vakantieverblijf zijn opgeslokn en g"eell
eten meer krijgen, aauvankelijk wat
moeite zich in hun lot te schikken, Illaar
lIloden dat uiteindelijk wd, meer dood
dan lewnd als zij zijn. Een geweldig
H'rhaal tlat hehah'c in dit hOl,k, ook in
een n:-rzamelllllndcl sciencc-fiction past.

Menselijke eenzaamheid
- Pianoles -, het laatste en kortste ver-
haal, onderstreept de menselijke cen-
zaamllt'id zó intens dat het slot uit dit
,'erllaal, een pianoleraar rt'aliseert zich
dat zijn vrollw een minnaar heeft (deze
zit hellE,den, gezellig hij haar andere ver-
iaardag:\\"isite) en zijn jeugdige leerlin~e
haar t'ig('n vriend hf..'eft, m.L niet melo-
dr::lInatisch genoemd kan worden: ( ... )

'lIi; zag (hIt zi;" nOflw naast 11001'mi".
luwr zat ell J.,!rootplezier met lIem lI(ul.
Zijl1 billllc"kolllell r;iel Iuwlcelijks op,
Iemand die dic111bi; ult 1L:ee\'luwr CC"
lege stoel. Maar de lJiarlOleraar t:erlict
.mel lwt certrek. llii kOIl het op dit
ogenhlik nog lJiet lUW. lIi; wilde eer.~t
zichzelf meesh'r wonlclI, IClwt aliecll
daardoor kOIJMi de .<;itl/atieoccrrCÎIlIIC'1.
lIij gillg "aar ziill 1<,,\.kamcrwaar, heel
f/allletjes 'lOg, de J,!cur hing WH het
meis;e. Hi; lelUule door ll<'t rrUIIII"aar
hUÎtCIl in de ICarf/le zomcrar;()"d. Voor
het 'Hlis slmulcl! tlcee 111('11<;('11 met de
armen om elkaar. TOCHzijl! ogen (lall het
ehmker lt.:elTellgelcend herkeIlde Ili; het
mei,\1e. Snel trok hij zich tenlg. met eell
harde hOIlo; ziill hoofd stotClld aau de
ol!derkallt ca" het raam. 1Iij gillI:! zilte"
OIJ de ..,toel IC(WTOIJliet mei'ie had ge-
zeten, stclltl(le zi;1l hoofcl op zi;n homlell
en tciM geclt raad cml ccrdriet ( ... )'.
- Da~l)()ek van Sara en ,1Ildeff..~ver.
halen - is {'('Il navrant h(wk, waarill
maar enkele fignren het in het leven
lijken te halt'll. B. Hoest Crol1ius is een
nnaangemlam, onl){'kellcl, misschipn ('cn
ids te fantastisch of lf..'vf.."elnaar de wer-
kelijkllt'id strc\'t'IHI schrijver, maar dt's-
ondanks van {'eu zodanige importantie
dat dp uitgeverij Contact {'f"'1ljuiste elaad
sh,lcle door dt'ze "erhalt'n (opnif'lIw) te
bundden. Die1\: ZAAL



Aad Veerman
de
benjamin
onder
de boks
promotors

Af/rl V('('rmml

SPORT

Dl' .\l't1cr!ant1s(' ho1..:sweTe1t1 heeft eT
sinds januari ("('11 nil"UWe hokspromotor
hij. De (ll'rtigjarige Hottcrdammer Aad
Veerman, zelf eens ecn talentvol ama-
teur, ~,;pottemet alle va..~tc principes. I lij
kwam, zag en overwon. 'Vant tot nu toe
trekken zijn programma's iJl Hotterdam
en Den Haag \'('rreweg de meeste toc-
schomV{'rs. Aad Veerman is 'in' zogc-
Zl'j..((1.~Iaar !l'\Tl'den?

':\('(': .stdt hij. 'De ~BB - :'\\.dl,r1andse
Hokshond - trekt vcel te ved vall mijn
illkolllsten af. Als hd zo door moet gaan
zie ik cr geen kans meeT voor om goede
partijen te organiseren. Ik moet mijn
hoksers, goede dan, ook betalen. En is
hd geen mooie reclame \'oor dl' hoks-
sport? :\Oll dan.'

De kOIHst van Veerman zaaide onrust in
dl' gelederen van de oudere en hekende
hokspromotors, Theo Huizenaar en Piet
Tenneulen, die jarenlang in een rustig
telllpo wedstrijden organiseerden, voel.
den zich in kork tijd in een hoek ge<1rc-
ven door deze jeugdige ambitieuze boks-
liefllt.'bher. En wat helangrijker was,
Veerman hl'cj..{ de heroepshoksers OIJ

zijn hand. \Vant ook die zagen dat cr
met Veerman geld te verdienen was en
dat zij in een }litlig tempo aan de slag
kondcll blijven. In korte tijd organiseerde
hij zes boksprogramma's.
'Een zeer hooj..{aantal ja: zegt Veennan.
'Eigenlijk abnormaal hoog voor :-.Jedl'r-
landse begrippen. Vijf keer zat ik finan-
l'iepl j..{oed.In Eindhoven werd het een
flop. Eell finalJcWle flop.'
_\ad Veerman heeft 'led teg:enwerking
oll(lervl)ll(len. .\fen accepteerde hem niet
ml'!e(,ll. De angst van de hestaande
promotors dat hij snel de macht naar
zich toe zou trekken was er reeds voor-
dat V('('rman zijn licentie had aange-
\Taagd.
\'l'l'flllan: 'Toen ik mijn aanvraag voor
het prolllotorschap indiende, gaven ze
deze slel:hts voor een keer. Iets wat
volgens de reglementen niet kan. Daama
IU'blwn ze g('('n hezwaar llleer gemaakt
toen ze inzagell dat ik toch niet van mijn
stuk was te brengen.'
Aad V('ermall hleef ook na dat moeilijke
h('gin zijn eigl'n gang gaan. En dl' revo-
lutie in de bokswercld was op gang
g('zet. :\ad Vet'rm:m was de hoofdman
van ('eli jongere g('II(',atic die de zaken
('ens andl'rs wilde gaan aanpakken.
Volksjongen

Aad \'e'('rmall is ('('U typische volksjon-
gen. In de spedfieke Hottenlamse huurt
Croos\vijk groeide hij op. '\[aar Croos-
wijk levcrde !Hcer hokstalent. Rep van
Klaverell ('11 Lul' van Dam hebhen nl('.
nigmaal de buurt in opsehudding ge-
hracht al" ze \'oor gcwddig"e resultaten
zorg<1('Il.En in (lil' naoorlogse jaren he-
gon Veerman belangstdling voor de
hokssport te krijgen.
<:\'n beleven we met die Europa Cup

van Feijciloonl ('en voetbalrage, Toen
was hoksen slcl:hts in tel. :\'aar gevech-
ten van Van Klaveren en Van Dam kwa-
nl('n vijftien_ tot twintigduizend mensen
kijken. Ik herinner me nog het gevecht
van Luc van Dam tegen Johnson. IIet
wa.s op het Sparta-terrein. Ik hoop nog
eens dat wc <lergP1ijkc tijden terug-
krijgen.'

Aad V('erman is commerCÎpel genoeg om
('('U goede opzet te vinden voor een
dergelijke toekomst. Naast zijn activitei-
ten aIs promotor zegt Veerman dat hij
l'en goed lopend in- en exportkantoor
hedt.
Zelf zegt hij: 'Ik ben altijd iemand ge-
W('Cst die op het goede moment neus
kreeg voor zaakj(.,"S.Tocn Thc() LascrOllls
uit Amerika terug kwam zag ik handel.
\VC zetten samen drie zaken op en nu
het uitstekend loopt ben ik cr uit ge-
stapt. Ik hou van nieuwe dingen. Ik kan
me niet ergens op vast prikken. Zo ook
met mijn programma's. Als de een een
succes is geweest moet de ander nog
heter worden.'

Weerzin

Dat stre\'en \'an Veerman Olll indenlaad
hetere programma's te brengen, heeft er
toe geleid dat Bas van Duiwnhode weer
lust heeft gekregen om in eigen land in
wedstrijden uit te komen. En wat be.
I;mgrijker vo()r de boksers is, zeker voor
de profs, de gages zijn hnger.
Veerman heeft over dat punt een duide~
lijke Illening: <Vroeger werden ze minder
betaald en kwamen ze nooit in de ring.
Jan Lubbers is daar een mooi voorheeld
van. Hij verdiende het zout niet in de
pap. Erger die jongens vl,rloor j(~voor
het profhoksen. Ik heb, toen ik mct dit
\•...erk begon, aan Ajax gedacht. Daar
wordt ook goed hetaald en wat is het
gevolg; ze spelen al jaren aan de top.
Ilet puhliek k.Tijgtwaar voor zijn geld l'l1
de artiesten zijn ook te\'reden.'
De oudere garde in de NBB vindt Veer.
lllan cen revolutionair. De mannen die
n'eds jarenlang op de overbekende ma-
nier hun hoterham in deze sport ver-
dienen, zien in hem l'ell groot ge\'aar.
Veerman namelijk heeft lak aan heilige
huisjl"S.Hij g:('dt lik op stuk en is hereid
zdf (x,k iets te llell1l'Il, 'Dat heh ik in de
jaren geleerd dat ik zdf nog in de ring:
stond. Ge\'en en nemen. Eigenlijk lweft
dat hetrekking: op aJle facetten in het
le\"en.'
Aa<1Veerman l'en nerveuze, nagelklui-
\'ende boksprolllotOr. Ku reeds heeft hij
het in zich om de <macht' naar zich toe
te trekken. V('erman echter heeft nog
en'n geduld, 'Je moet niet alles in ('en
klap willen. Als je snel op het hoogste
paard zit, donder je ook gauw naar be-
l1eden. Ik wil lang hlijven zitten, begrijp
je.'

wnl JESSE
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Communes in al hun vormen

Twee maanden geleden verscheen het
eerste nummer \"all eell Engelstalig, pc-
rio(liek verschijnend blad, een commune-
bulletin. Een dik pak papier afkomstig uit
Genl-België (Jozef Platc<1u"traat 63). lIel
is een overzicht van de historie van de
communes, van bestaande communes,
van mensen die hezig zijn met de opzet
van een commuue. Een ecr .••-te poging
om een relatief groot publiek op v('rant-
\Vnorde wijze te activeren-informeren
over COIlUllunes.
~a de boel dubbel vertaald te hebben
(uit het Engels, de lIloeilijke woorden)
is een helder OveT7Jcht zichtbaar op de
mist waarin het ver.sehijnsel commune
zit. Ik laat dit periodiek venIer met fUSt.

Jan Publiek vindt dat mensen die met/in
communes bezig zijn, aan veelwijverij
doen, viezerikh'll zijn, de burgers trei.
teren door hun verdiende huiselijke rust
te willen afpikken, lang haar hebben.
~Ict een ontkenning of afwijzing van dit
H)oroordec1 zijn we er nkt. In l'en on-

beschrijfclijke algcmcl'lIheid hebben 'de
mensen' gelijk. Commune-mensen heb.
hl'n lang haar, zijn er op uit om de
huiselijke nIst ter diskussie te stellen
(zacht gl'zegd), ze stofzuigt'n'l\ nid dh'
dag van huis en van l'cn 'on'rstapje' zijn
ze niet \'Îes .
.\I('ns('u die in/md l'Olllmunes fllndio.
neren zijn verwikkeld in grote ideolo-
gisehe conf1ieteu, ze VTl'tell dkaar hij-
kall.~ op. Zodat tW('(' zakelI te onder-
scheiden zijn. Een levensgroot \'oor-
oordeel van het publiek tegen het ver-
schijnsel commune en de conflicten die
er zijn tussen mensen die met communes
bezig zijn.

Vooroordeel
Het grote vooroordeel is onderdeel van
een heel groot vooroordeel van de 'ge-
middelde' Illt'ns tegen een ied('r dil' zich
bezig houdt met het ter discussie stellcn
van zogenaamde algemene waarden. lIet
is een tragisch conflil't, zeker niet nieuw,

maar wel urgenter dan ooit omdat l'en
stabilisatie van omlijnde Icl'fvorml'u nog
nooit zo concreet was. Dat vooroordeel
is gebaseerd op tWl'C dingen.
Ten eerst(': el'n gdlrek aan communica.
tie, en kn twecde (min of llIecr als
gevolg op 1) een andere ledop\1ltling.
lIet eommunicatie-naaj.,(stuk is hanker-
baar omdat onze Illassa-COllllllunieatic-
middden ter got'1I('1" trollW zijn: niet gt'-
nlanipu1cenl worden tE'n gunste van all.
dere zaken (de dh'crSt' conccntratics Cll
vuiligheid jes ten spijt).
De wil van de pers om goed te \villcn
informeren is "I", alhoewel je je af kunt
vragen of de pers die professionele
lllogdijkheden hedt om de infonnatic.
overdracht z() te regelen dat de infnr.
matie ook door komt. Dit is c\'cnwel ('eu
verhaal apart, het hcdt ('chter in zoverre
met het ondel"\\('fl) eomllllilles te maken
dat wanneer (Ic (:ommllnicatiemiddelcll
er niet in slagen dl' mensen die met
COlllmlllll'S bezig zijn 'over Ic brengen",

111sl'ptelllber begint een nieuwe kursus voor dc opleiding van:

a. geestelijke raadslieden
b. vormingsleiders
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STICHTING
HUMANISTISCH
OPLEIDING
INSTITUUT

De kursus duurt dril' jaar. Gedurende twce jaar worden van septcmber tot ell
met jUlli kolk'ges gl'ge\'en in Utrecht, 's zaterdags om de veertien dagen van
14-18 Ullr. 111het derde jaar valt ('eIJ stage. De kursus houdt ('f rekening lllee
dat de kursisten doorgaans een dagtaak vervullen.

Vakken zijn: humanistiek, filosofie, andragogick/pe<.lagogiek, groepswerk, kennis
van het christemlolll cn de bijbel, kennis van de lIiet-westersc religies en
sodologie. In O\'crleg tussen docentcn pn kursiskn kUImen ",'ijzigingcil ill
het vakkenpakket aangebracht word('II.

V('ft'iskn zijn: een middelbaw schoolopleiding en enige jaren \'oortgezctte
studie. Leeftijd hij voorkeur tussen 2.5 en 35 jaar. E('n humanistische in-
stelling.

Een 10e1atingsl'olllmissie heoordedt de aanmeldingen.

~logdÎjkheden bestaan voor lH't v('r\'1I11('1I\'an vrijwillige of professionele taken
na afloop van de studil'.

Kursusgeld: f 400,- gedurende de ('erste twee iaar ('11f 200,- gt..-ourende het
derde jaar.

Inlichtingl'll en aanmeldingen bij het IllStituut, postbus 114, Oudegracht 152,
Utrecht, telefoon (0:30) 24641.



de discussie over COlllmunes in die mis-
tige ~feer blijft zoals die nu is. \Vnar-
mee ik niet wil bc,veren dat die sfeer cr
dóór de P('TS is.
liet is wel zo (we moeten mct onze
beide benen op de grond blij,"cn staan)
dat de groepen die bezig zijn met het
zoekeJl "an e('n altematieve leL,fvorm
nauwelijks geregistreerd zijn (het bovcn-
gcnot~mdc bulletin probeert o.m. tot die
inn'ntarisatie k konwn), ,,,'einig of geen
contacten met elkaar hehhen L'n wann('er
die e:-r al zijn, zijn ze een bron van
Lcrmate eTllstige en vaak banale me-
ningsn'rsehillen dat ze alleen uit oog-
punt van openlwitl het daglieht verdie-
nen.
lIebben de din~rse comnllmes er he-
hoc,fte aan met elkaar in contact te ko~
men, elkaar te infonneren, wat sl'elregels
op te stellen, dit alles beogend te komen
tot cen vorm van alternatieve leefvorm?

Wat Is een communet

\Vat is een commune en wat wil men
met een comTmme?
Een commune is een samenlevingsvorm
'"an tenminste meer dan hvee personen
die het doel hehben met en hij t,lkaar te
len'n. Door dit doel na te stren'n door-
breken zijn het traditiun!::le gezinswr-
band. In het oog springende nadelen
van dat gezinsverband zijn: de mensen
leven in een gcïsok-erdc woon\"orm, die
'onnatuurlijk' is in het licht van de 'on-
bcperkte' samenIcving, In een gezin
het'ft het individu geen optimale kansen
zic.h te ontplooien omdat hij toegespitste
n'rantwoordelijkhedcn m.b.t, èén per-
soon heeft. In een gezin ook, is de kans
op ('en on'rheersing of ecn o\"erheerst
worden tamelijk groot. Veel ,'an tlcze
nadelen gelden niet \"oor eL'n salllL'nle-
vingsverhand dat 'vat breder gerieht is
dan liet gcZill. VeranhvoordelijklU'den
kunnen gedeeld worden en de kan.'i op
o\"erlwcrsing is onlwtwist kl(>iller.Daar-
komt hij, als gunstige factor dat het
leven in CL'ncommune-vorm economisch
aantrekkelijker is.
'Vat wil men met een cOIllIIHme?
Allert'erst kan tOencommune doel op zich
;,rijn. :\Icnsen kunnen in ('en commune
gaan omdat zij niet in staat zijn met één
partner te le\"en, ~Ict mcer mensen kun-
nen ze zkh beter ontplooien en waarom
zou je dan niet met j(' \Tienden bij
elkaar blijven. DL~commune in deze
vorm is een zelfstandig deel in de maat-
schappij die anders gericht is. De men-
sen van een commune kunnen in zo'n
situatie gelukkig zijn, ze kunnen er ook
ongelukkig in zijn. Bijvoorbeeld wanneer
ze de deur uit gaan en ze gL'confronteenl
worden met een maatschappij die er
w('zL'nlijk anders uitziet, Ik noem de
door mij geschetste communevorm, een
vrienden-commune, Doel is niet de
maatschappij te veranderen maar om,
ordinair, met een paar mensen gelukkig
te zijn.

Tegellow'r deze conllllUne-\'orm staat de
cOlllmune die een middel is in ecn actie
tegen de huidige maatschappij. De
commune is «an een aktiecentrum \'rm
waaruit hij,"oorbeeld demonstraties ge-
pland wor«en, \Vaar et'Jl stuk scholing
plaats vindt, waar L'en nieuwe samenle-
vingsvorm Ilitgetest wordt, \Vaar groeps-
solidariteit het meestal wint van vriend-
schap.

Risico van mislukken

In beide communes is de bns op mis-
lukken groot gebleken. Is het risico van
Jwt mislukken van een hvec-verholHling
al niet gering, Je kans dat ('en samenle-
vingsvorm van meer dan twee personen
lukt is nog kleiner. En zoals in twee-
verhoudingen, de \.erhoudingen knappen
meestal af door ecn escalatie van klei-
nigheden, Nieman« heeft zin om af te
wassen, iemand geeft het kind van (,CJl
ander een lel. Botte jaloeziL',loollvcrschil
etc, En dit geldt voor hdde commune-
VOTll}(..n, T,a.v, de aetifcommune komt er
nog bij dat politieke oplossingen f1L'xihel
zijn en dat de methodiek nlll de aktie
kan vcrschillen. Daarom heeft een
niemlcn-commune meer kans \'nn sla-
gen,
Xu is het niet zo Jat beide soorten
COlllllllllles tegL'IlO\.er elkaar staan. lid
komt de laatste tijd steeds meer voor dat
Je selectie 'professionelt'r' wordt. Het is
geL'n m()dc mcer om in L-encommune te
gaan zitten.
Deze trend is niet te «anken aan de
publiciteit maar meN aan de ervaringen
die men inmiddels opdeed en toch ook
wd 'n stuk lllunanisering" bij de IllL'nSt'Jl
die in eerste opzet gdoofden dat een
aktiedoel voldoende was om een ge-
••laagde samenlevingsHmll te \'inden.
Tot nu toe heh ik het hij het overle-
vingsproc('s steL,ds gehad over de per-
SOlll'1len niet over de omstandighc<1('ll
die beslissen over L'en al of niet slagen.
Die olllstandiglwdt'Jl COlll'L'ntn'reTlzich
\"ClOralop hd probleem van de leef-
woonruimtc.
Het woninghestand laat aau duidelijk-
heid niets te wensen OH'T. Voor ('om-
IllUJlt'Sis in ons land geen plaats, DL'
huizen die gebouwd worciL'n, zijn voor
het gezinnetje. Per persoon, per leeftijd
een aantal viL'rkante meters. Huizen
worden alleen maar H'rhuunl aan ge-
huwden. Een muur wL'gbn'kell is er niet
hij. nJij\"en owr de oude huizen. De
huisdgenaars, dic liever niet aan woon-
gemeenschappen verhuren, vragen
krankzinnig hogt, hllTell. Ze leggen flinke
hept.'rkillgen op en \-erzaken het onder-
houd ...
Er is moed H)Or nodig om alleen al te
komen tot een gc<!aehtenwisseling over
een sanwnle\"Ïngsvorm die niet geba-
seerd is op het gezin. Doet men de stap
dan dient beseft te worden dat 'stappen"
\Wlr i(,der mens \"erschillend is.

IlEi\K \\'ILLE~ISE

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUIS'
Iloofdstraat 84 - Driebergen

In het Coornherthuis wonlen re-
gelmatig bezinningsbijeenkomsten
gehouden voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken uver
allerlei levensvragen. Daaw,w,st
zijn er boeiende progranuna"'S
over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uit-
zonderingsvcrlof krijgen.
\Vie iets voelt voor deelname
aan zo'n bijeenkomst vuIle het
onderstaande fonnulier in en
sture het op naar het Coornhert-
huis.
(Voor de ~\larine geldt een aparte
regeling.)

Ondergetekende

(naam, voorletters, r3.n~)

Regi..•tratienumll1er

Onderdeel

Gelegerd te

(landJnachtllu ehtm acht)

""" "(volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een
vormnngs.... en Betinningsbiieen-
komst van het Humanistisch Ver-
bond in het CoomherthuÏ's te
Driebergen in de maand

(maand van deelname).

Handtekening:
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