


Toiletten en
motivatie
Altijd als ik een militair toilet betreed dat vooral gebruikt wordt door dienst-
plichtigen, valt mij het geweldige verschil op tussen dit cn alle andere min
of meer openbare toiletten.
In beide is de drang om op deuren en muren kreatieF bezig te zijn even grool
als die andere, maar cr is een groot verschil in de onderwerpen die tot die
kreatieve uitingen inspireren.
Is het in bijna alle toiletten vooral de sexualiteit die de bezoeker brengt lot
verbale of picturale expressie, in het militaire toilet zijn de drijfveren uitge-
sproken kuis. Slechts het aantal nog te dienen dagen van de betrokken skri-
bent vormen de inspiratiebron en als gemeenste scheldwoord zult ti daar aan-
treffen het woord 'BoU'. Allerlei variaties van dit begrip komen voor en zo
vond ik laatst zelfs: 'Frisse Vruchtl',
\Vaal'Olll vertel ik dit? Omdat het mij verbijstert uat alle driften, zelfs de
voortplantingsdrift, stukslaan op dit unieke feit dat blijkbaar alle dienstplich-
tigen I)ezighoudt, de afzwaaidatllln.
lIet aantal dagen is van belang cn verder helemaal niets, Alle mogelijke auto-
riteiten en functionarissen vragEn zich af Iloe de J'\ederlandse dienstplichtige
te doordringen van de noodzaak van een betere inzet, alles faalue tot nu toe.
Dr. L. ue Jong, u weet wel, de historicus, betoogde onlangs dat we lerin:.;
moeten trekken uit de harde lessen van de geschiedenis.
Er verscheen een rapport van de werkgroep militaire motivatie waaruit blijkt
dat men heel \vel weet wat cr nodig is. De scheidende commandant van de
Luchtmacht heeft er in al zijn afschcidstoesprakcn met nadruk op gewezen.
Maar daarmee veranderde niets. Slechts het aantal nog te dienen dagen teil,
en verder kan niemand ergens mee zittell.
Steeds vaker hoor ik om mij heen: 'liet is typische een zaak van de geeste-
lijke verzorging om daar nu eens iets aan te doen'.
Laten wij nog eens duidelijk stellen dat wij deze suggestie afwijzen.
De geestelijke verzorging is er niet voor om daar waar de staatsburgerlijke
opvoeding faalt, in te springen. De geestelijke verzorging is er voor om die
processen op gang te brengen en te houden waarin diegene die zich aan
haar toev(~rtrouwen de gelegenheid krijgen zich te ontplooien tot een kritisch
en toegewijd deelnemer aan de menselijke samenleving. Dat betekent dat de
dienstplichtige militairen cvcnals de vrij\villig dienende zo behoren te han-
delen als zij zelf menen dat juist is, dat kan een grotere inzet met zich mee-
brengen, maar het hoeft niet.

H. J. v. SAr-.'DWIJK
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Crosby, Stills en Nash

•De hoofdwak voor otlS is een soort
stemming maken; de enige richtli;n bi;
de keuze van muziek is iets te uemen
dat loskomt, je in een hel'oahle sfeer
brengt: (Graham Nas1l)

De muziek op deze plaat is betoverend
nieuw ...
Crosby. Stills & ~ash zijn 'Wij en doen
wat ze willen, met 'vertrouwen in eigen
kracht, de draagkracht van hun muziek.
Stills:
'Polities is 'JUUsl1it,
Ric1wrd NixOl~ iç bullshit,
Spiro Agnew is 'JUl/sllit,
our musje im', bullshit.
Plezierig hewust van hun unieke moge-
lijkheden, bevrijd van de fnt.~traties in
vorige groepen, waar Steve Stills hij
'Buffalo Springfield' twee jaar lang 't
duidelijkst onder te lijden had, wisselen
ze van sfeer wanneer zij dat willen,
cma •.•T verlangend deze blije vrijheid op
de plaat over te brengen. \Vil' had ooit
kunnen vermoeden dat Graham Nash 't
Iiefdesgedicllt 'Lady of the lsland' zou
schrijven?
Nash was een 'Hollie' en draaide mee in
de gTOt-1>s-image,*) Bij 't idee echter een
elpee mei DyJansongs te vullen, reali-
seerde hij zich dat zijn plaats niet (meer)
bij de 'Hollies' was. En David Crosby,
de 'Byrd; die in de groep nid de kans
kreeg zijn politieke houding uit te spre-
ken en door leider Jim ~feGuinn werd
ontslagen. ~Iet Stills & Nash kan dat
wel, ondanks de a.politieke Stills. Een
aanwijzing teme('r voor de individuele
vrijheid hinnen de groq). 'Long time
cOlllin" veracht de politieke activiteit om
de politiek ... 'Hear you must hear what
the people say' . ,. 'You got to :'1wakont
against the 1l1.1dness'...
~laar: 'You know, The darke:-.t hoUT is
always just bdore the £lawn' , ..
Croshy is blij met zijn vriendlv'11,'Dit is
de ~ijjnstcmuziek die ik ooit met andere
mensen heb gl..'lllaal..--t.'
Op de pb,lt laat de lllu7iek ('n de zaeht,
hoogaanzwel1emle, hannoniese zang een
gevoel van zonnige Holijkheid na; een
gevoel waaraan de vrij wanhopige woor-
den van 'Suite: Judy Blue Eyl'.s' nids

kunnen doen ... Crosby, Stills & Nash
klinken gewoon mooi!
Stills, heerser tijdens de opnamen (guita-
ren, orgel, bas), wilde 't be:.te album van
't jaar maken; ongetwijfeld is 't één van
de beste geworden. l':ash: 'Onze voor-
naamste klaeht was dat luj zo g'ekon...•1:ru.
eercl klonk, tc gckunsteld. ~(aar met NeB
(Young) en Greg- (Heevcs) zal dat
veranderen.' (Daarover 1v'Cllvolgend(?)
kt'er meer).
Nash: 'het belangrijkste is mensen ge-
lukkig te maken.' Dat proberen ze, on-
gedwongen, pretentieloos. Henry Diltz
maakte de hoesfoto: relaxend zittend op
een versleten bank "'oor een houten huis-
je met Dallas Taylor (1 van de 2 drum-
mers vnn 'Clear Light') door 't raampje
glurend, laten ze het aan jou over; zij
hehhcn hun deel gedaan en zouden 't
fijn vinden als jij zou willen luisteren.
'Go take a sister, thelI, IJ!I tlw hand.
Lead her lHCily from (llis foreign land,
Far (Jlvay, where we migllt (aug"
again.' . '. Wonden Ship .••.
En als hij toverslag, iets wat 'live' nog
ved :.terker speelt, is daar de harmoniesc
kommunieatie tussen hen en luisteraar,
'Het fijne,' zegt Steve Stills, 'is cen kon-
cert gevcn en 't publiek in plaats van
één grote klimaks, klimaks na klimaks
meegeven. Aehtcraf komen mensen naar
je toe en zeggen - zacht - 'thank you,
man ... thank you.'
Dankjewel Croshy, Stills, Nash & Taylor
voor deze plaat. Danl..iewei.

GEHARD V. D. HEUVEL

Ct) Een groclls.image, dat bijna OIwer-
miideli;k door liers en ll{ateufIIlllltscllllp-
Ili;en als een stolp over de mensen u:enl
heellgezet. Gelukkig u:ordt dit 1111 door
de musici zelf aktief doorhroken; ieder-
eell rlvd wat bi; iedereen ('11/0/ werkt
voor zichzelf.

MUZIEK
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Bij de kaboulerwinsl

De kabouters hebben gewonnen. Zoals
ik dat hier zeg, is dat niet juist natuur-
lijk. \Vant het is nog ~('Cn Feijenoord-
stadion vol geweest, dat hij de onlangs
gehOlH.len gemecntcraadsverkic7ingen
hesloten heeft e<.'11slem op de kleine
puntmutsen uit te brengen. En hoc'\vel
('r hier dus sprake is van een kleine
groep, is het wel zo (bi die groep grotN
hleek te zijn, dan iemand had dIln'en
\'cTllloeden. Zo is - in de Amsterdamse
gemeenteraad - de KVP-fractie terug-
gl-,bracht tot kahoulerproporlies, of als
ti dat liever ziet: de kahoutcrfradie op.
geblazen tot KVP-afmetingen. Eell
bijzondere onhvikhling. De grootste
partij van dit land ('11 de (oorspronkelijk)
kleinste groep in de Amsterdamse ge-
mcentermu! hebhen nu beide vijf zetds
gekregen. .
~Ien kan een dergelijke uitslag- hagatel-
liseren en overschatten, Als we bagatel-
list-'n..'11kunnen we ('nnsta!t:'ren dat er -
als wc het gehele politieke ~1lCdrum
overzien - wdnig tot niets veranderd is.
De deconfessionaliserende trend zet zich
weliswaar lanJ.p:aam door, maar de re-
geringspartijen ,dtten voorlopig nog stevig
in het zadel. Als wc geneigd zijn aan de
uitslagen en met name aan de rdatieve
kahouterwinst meer waarde toe t<.'
kennen, dan doen w(' dat vanuit de
volgende visie:

Elke vernieuwing, dus ook elke politieke
vernieuwing, wordt in haar eerste ~ta-
dium meesta.l in gang gezet door een
betrekkelijk kleine groep. Als er nu vier
jaar lang één zetel door overigens ver-
schillende mensen \lit de kahouter-sfc('r
hezet is geweest en na de \'<-'rkiczingen
blijken de kiezers geporteerd te zijn ge-
weest voor een belangrijke uitbreiding
van dit aantal zetels, dan blijkt - wat in
het begin misschien gezien werd als eeH
grapje - kennelijk toch te zijn aange-
slag('n. Er zijn in Amsterdam verschil-
lende wijken (de oude binnenstad er'
versehillemlc splinternieuwe tllinst('(len)
waar meer dan een kwart van de ki('zN~
haar stem op de kabollterlijst heeft uit-
gebracht. ~Iaar - kan men tegenwerpen
- dat j.; alleen Amsterdam en dat heen
door de eeuwen heen al voorop gelopen.
liet is altijd een rode stad geweest mcl
haar paling- en Jordaanoproeren en in
de rest van ons land zal het zo'n vaart
n{}~niet lopen.
De laatste vijf jaren geven - geheel in
strijd met deze tegenwerping - nu juist
te zien, dat het ook in de rest van ons
land steods sneller ga..1.tlopen. Op zich
zelf lijkt dat een gunstige ontwikkeling,
die voorkomt dat Amsterdam een soort
extreem-links Fremdkörper in deze be-
zadigde moerasdelta zou worden. Zo
zien we dan ook dat het kabouterfello-
meen niet langer - zoals \Tocger in
meerdere mate met Provo - uitsluitend
in de lastige hoofdstad gelocaliseerd kan
worden. De ondcrscheiddijke kalxmtcrs
kregen zetels in de gl;'meenteraden van
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Leeuwanh'Il, Den Haag, Dordrecht en
Leükn. \'oor politk'kc waarnenlers die
belang toekennen aan toekoJllstige ont-
wikkelingen mopt het indicatief zijn om
te zien, dat het percentage kabouter-
stemmers hij (Ie door dc .\'ederlandsc
Jeugd Cemeensehap georganiseerde
sc1I;Hluwverkiezing('nvoor jongcT('1l!log
aanzienlijk .•..eel hogt-'r ligt. Onk dat ge-
geven kunnen wc bagatelliseren als we
Illaar niet nalaten om aan het feit eni.'~c
zeer voorzichtige eOlH:lll.<;i('ste knopen.

De schaduwverkiezingen waren niet
verplieht en het is dan ook aannemelijk
dat de politiek 'udiefsten zijn gaan
stemmen. lId merendeel van onze spes
patriae is vrij behoudend. Er is allerlei
martl.:olldcr.l..oeken cr zijn ook de H"<.>t'utc
uitspraken van senator Van Hiel, die dat
bevestigen. Het lIH.'rendeelv<ln de 16 tot
21-jarigen vindt Lihdle, de THOS, ~fu-
ziek-Expresse, de Telegraaf en EIse\'icr
veel leuker dan Avenue, de VPHO. Ah).
ha, de Volkskrant ('Il Vrij Ne<1C'rlalldOlll



van Omroep 2000, de Groene, dc Nieu-
we Linie en de studentenbladen nog
maar te zwijgen. En toch, er zijn aanwij-
zingen dat die grocp l:lng".l.amerhandbe-
gint af te kalven.

Duidelijkheid
~lisschien h; hel goc'{lom hier nug:even
in te gaan op enkele vrij veel gehoorde
uitspraken naar aanleiding van de laaL~te
verkiezingen. Een erg \.(,.clgchoorde is
deze:'De mensen hebben geen vcrtrnu~
weil meer in de politiek. Ze willen dui.
delijkheid.' Deze vrij obligate uitspraak
lijkt me zeer arhitrair. Ze is tegelijkertijd
gevaarlijk. Want als zo'n uibpraak in
hrede kringen post gaat vatten, treedt er
een verschijnsel van 'selfLfulfilIing pro-
phecy' op, zoals dat in de modeme so.
ciaIe wdenschappen genoemd wordt.
'Self.flllfillinf.{prophecy' is Idterlijk een
zich zelf vervullende profetie. And('rs
gezegd: Omdat een voors11el1inggedaan
wordt, komt ze ook uit. De mensen '\\nr-
den als het ware op het idee gehracht
om haar uit te latcn komen. Ze konden
op dat idee komen omdat z(~ op de
hoogte kw.ullen \'an de voorspelling. Als
we dit hegrip toepassen op 'het ontbre-
h'll van vertrouwen in de politiek' dan
kon het wel eens zijn dat mensen niet
langer vertrouwen in de politiek lJ('hhen,
omdat ze horen (vaak van g-ezaghehhcn-
dc kant) dat het eigenlijk heel- nonnaai
is om er geen vertrouwen meer in te
hebben. De kTant of de televisie zeggen
het immers zelf.
Natuurlijk zit er \vel iets waars in de
uitspraak. De politieke prohlemen wor-
den steeds mocilijh'r en ondoorzichtiger,
van wat er in de Kamer g('zegd wordt
snapt ('{'n steeds ~rroterwordende groep
misschien steeds minder. De mensen wil.
lell wel duidelijkheid, maar 7£ zijn waar-
schiinlijk het gepraat over de wcnselijk-
heid \'an duidelijkheid moe. Eu ze willen
niet allet'n verbale duidelijkheid, maar
liefst ('oncrdc duidelijkheid. De PSP, die
praktisch over de hele linie \'Crlorcn
heeft, heeft in Nijmegen twee zetels ge.
\vonnen. Niet door overduidelijkheid of
heloften te praten, maar door wat te
doen, door huuracties op touw te 7.etten,
door het contact tussen burgers en soci~
ale Zaken te verbeteren. Zo llehben de
kabouters in L-euwarden hun twee 7.e-
tels gekTegen doordat ze zeer concrete
acties gevoerd hebhen. Zo Iweft de CPN
winst gehoekt - niet olmbt ze zo de-
mocratisch zou zijn - maar meer omdat
ze zich in de ogen van verschillende
kiczers juist opgesteld mod hebben in
hcpaaldc arh<'idseonflicten,met name in
het noorden des lands.
Epn andere uit~l)raak is dat de kabouters
hun winst te danken hebben aan de
pllblieiteit. Deze uitspraak is zonder
meer dom. Natuurlijk hceft de puhIici.
teit een rol gespeeld, maar de naag!>1:e1-
ling wordt daarlllt'C alleen maar verlegd.
\Vaaroll1hehben zo veel kranten en om-
ro(~penaandacht heste('{1aan de kabou.

t('racties en vecl minder aan acties van
andere partijen. Dat komt voornamelijk
omdat de andere partijen praktisch geen
acties ondernomen Iwhbt-'II cn anderzijds
omdat de kaboutcracties kennelijk' aan.
g('sproken hebhen. En als ze dat een
groeiende groep mensen doen, dan doen
ze dal ook journalisten. Dat komt omdat
journalisten ook mensen zijn. De pers
heeft op deskundige wijze de groeiende
maatschappelijke relevantie van cIc bur-
gers van Oranjc Vrijstaat voor.l.i('U.En
daardoor mede, maar zeker niet uitslui.
tend bijg-cdragen tot haar \wlslagen.

De kabouter-wethouder
Is ('en kabouter~wethoud('r een contra-
dictio in terminis? Kunnell anarehisten in
de gemeenteraad zitten? \Ve kunnen ons
van de laatste vraag makkelijk afmaken,
dlX)f te constateren dat dat kennelijk
kan. Als wc Constandsc's studie over het
anarchisme bestudef('n, dan zien we hoe
het historisch gezicn vanuit het anar.
ehisme (md name in de Skandina\;sche
landen) volstrekt verdedigbaar is om in
l'('n gemeenteraad zitting te nemen, De
afgelopen vier jaar hebbell geen inkapse-
Iingsprcx:(~Ste zi('n gegeven. De beloften.
dat de Provo's elk jaar van zetel zouden
venvisse1cn,hebben ze waargemaakt. En
je kan van Rod van Duyn niet zeggen,
dat hij net zulke formeel-amhtelijke taal
is gaan uitslaan, als zijn collega's. HoeI
is Rod gebleven en er zijn geen sporen
van beroepsdeformatie zichtbaar gewor-
deTl. Voor wie van de kabouters houdt,
mod dit hoop\.ol stellllllen.
'Vie vindt dat een kabouter niel op een
wethouderszetc1 kan plaats nemen, vindt
misschien ook dat je geen auto moet
hebben om cr voor te zijn, dat die auto's
helemaal of alleen uit de binnemte.den
j.!aan ven:hvijnen. De kabouters hebhen
hun toverformule. Ze helpen bejaarden.
Ze zijn nid gewelddadig, ho(",,,,,'clgeweld
hij hun acties zcker voorkomt. Ze zijn
pluriform: iedereen mag meedoen en er
is meer dan in welke partij ook ruimte
voor vrij ver uitpenlopende standpunt('n,
die niet geto1cf('enl worden, maar die
zelfs in begimel wenselijk zijn. Er is
geen partijtop, er zijn geen saaie pro.
gramma's. Door hun kraakacties wisten
zij na vijfentwintig jaar woningnood te
bereiken dat n. en ,V. van Utrecht en
Amsterdam nu woningen tijdelijk ter be-
schikking stellen, die andcrs jaren leeg
zouden hlijven l':taan.
De kabouters zijn niendelijk en ge7..ellig.
Ze zijn VTolijken 7.c zingen, maar ".c
doen ook wat, Hun ene oude naai-
machine noemen ze de nieuwe alter-
natieve kledinwndm;trie. Dat -slaat na-
hlurlijk nergens op. maar misschien is
het juist de mengeling van nicuwe sc-
rieuze id('Cën, van concrete acties, van
vrolijke brrappen ('n van (Ic bereidheid
om een s1:ukje \'('rantwoordelijkheid te
drag('n, dil' ZOvt,P] lIlens('n he(.ft aange-
sproken.

jA:'-: IlAASBROEK

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUlS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coornherthuis worden re-
gelmatig bezinningsbijeenkomsten
gehouden voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken uver
allerlei levensvragen. Daamaast
zijn er boeiende progranuna''S
over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uit-
zonderingsverlof 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 Marine geldt een aparte
regeling.)

Ondergetekende

(naam, voorletters, rang)

Hegistratienummer

Onderdeel

Gelegerd te

(landm.•'lchtlluchtmaeht)

. (volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een
vonn:ings- en Bezinningsbijeen-
komst van het Humanistisch Ver-
hond in het CoornherthuÎ:S te
Driebergen in de maand

(maand van deelname).

lL'lIldtekening:
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Wat is een geestelijk verzorger?

Valt het 'aksent' op zijn 'Ego'f
Graag maak ik nln het aanhod van
hoofdraadsman Ups gebruik om in Ego
door te praten over de plaats en taak
van de get-ostelijk verzorger. De heer
Lips reageerde in het maartnllmmer
op een door mij geschreven artikel in
Aksent, maandhlad van de prot. geeste-
lijke verzorging. f\ll hehhen artikelen
een kortstondig leven, het zijn een soort
'een-maands-v1iegen' en daarom lijkt het
me niet zinnig beide artikelen zin voor
zin op te halen. Ik wil proheren op de
kem van Lips' kritiek in te gaan en
inzake de kern om 'ver.;chil van inzicht
van mijn kant te verduidelijken.
Aangrijpingspunt Was in het maartnlllll-
mer \'an Ego de 'lo}'aliteit van de geeste-
lijk ver.f.orger ten opzichte van de krijgs-
macht.' Nog afgezien van het feit of ik
die loyaliteit als uitgangspunt voor lu.,d
de geestelijke v('"rzorJ:Pn~stelde, Lips
zijn kritiek gaat veel dieper. Zakelijk
heeft hij hezwaar teg{'n deze InyaIiteit
als algellll;'en uitg:'lI1gspunt, in deze zin
namclijk dat de geestelijke verzorging
znu moeten uilgaan van de {)vertui~ing
'dat het leger nodig is.' Daarmee zou de
basis gelegd zijn voor de geestelijk ver.
zorger als 'morec1<,-offici(,'T';veel kritisdw
vragen zouden dan al hesli'it zijn, die z.i.
nu net open moeten blijven.
\Vaar het mij echter Olll gaat is de
dieper gelegen grond voor zijn kritiek1
Volgens Lips staat (of valt) de g('estelijk
verzorger llltiicl met ;djn strikt persoon-
lijke overtuiging. Voor Lips hestaan geen
standpunten of denkheelden dic do.or de
geestelijk verl:orger als riehL'inoer ande.
ren kunnen worden voorgehouden. Vol.
gcns hem is nu juist de taak van raads-
man, aalmoezenier en dominee de mili.
tair te helpen hij ;:.i;1I sL'1ndpunthepaling.
Het gaat dm om het g('zag van opvat.
tingen, welke dan ook, van de gee$telijk
verzorgers- en van mensen in het alge-
meen. Dit is m.i. het ccntrale plint. Zelf
zegt Lips: 'Alle opvattingen in de wereld
zijn voor mij vrijhlijvend tot op het
moment dat ik ze, na rijp heraad, erken
als mijn cigen opvattingen. Op dat mo-
ment heh ik, nijwillig afstand I-(('(laan
van de 'Tijhlijvendheid. ~lijn onoverko-
melijk hf.'7.waar geldt juist die mensen
die een gezicht zetten of hun keuze ook
mijn vrijblijvendheid zou opheffen.'
'De geestelijk n'rwrger moet belangstel.
Iing: wekken (voor hepaalde zaken j.s.)
zakelijke informatie verstrekken, con-
frontatie mogelijk maken met lX'paalde
standpunten (zowel pro als contra) op-
wekken tot kritisch tloortlenkpn, enz:

Eigen standpunt

Met de7.c kritiek, die tpgelijk uitdrukking
is van eil-(:enslandpunt, raakt de heer
Lips m.i. de Ill('est centrale hn'sties, die
zowel onder humanisten als onder chris.
ten('n aan de orde zijn. Daarhij gaat lid
om het gC:Ulg van 11I('nselijk spreken.
Over de gronden voor onze keuzen.
\Velke hetekenis Ilt'eft de onderlinge
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connuunieatit,. Tenslotte gaat ht't 0111de
vraag; wat is waarheid?
Versta ik Lips A"Ocddan stelt hij: de
heslissen<le instantie hen ik zelf, 'alle
opvattingen zijn vrijblijvend totdat ik
na rijp lwraad ze erken als mijn eigen
opvattingen.' Ieder mens laat wel an-
dennans opvattingen op zich af10111t'n,
lllaar ze zijn nooit alszodanig gezag.
heblwnd. Ieder kan alleen persoonlijk
gezag toeketl1ll'lt aan een ht1,aalde op-
vatting, op grond Vim dgell heraad, kri-
tisch doordenken.
Deze zware nadruk op het zelfstandige,
individuele suhject ligt in de lijn van het
humanistisch existentialisme. IIct is on-
der Illeer een reactie op de vroegere
hUl1lanistisehc opvatting vall een I)()\'en-
persoonlijk t1enk-suhjed als krîtisehe in-
stantie. \Vaarhijmell stdde: "et denken
denkt in ieder lll('ns. Tegen dit denk.
suhjt,<:tk\Vam de concreet levende mens
in verLet. )'Iaar, als ik strikt persoonlijk,
authentiek kies en heslis, komen wc dan
niet terecht hij een volstrekt ,~Ilh;cetivis.
",e? KUIlll('Hwe dan no~ zeggen dat we
met elkaar zoekell naar de waarheid?
Of Illoeten we ('(lIl.<;cquentlid scepti.
dsme aanvaanlt'n?

Ab ieder IIwns vrij 'Illoet' heslissen, hoe
moeten we dan de 'strijd der geestt'n' op
elk gehied van menselijke cultuur zien?
Is het dan eigenlijk niet uwer dan een
ortlinaire machtsstrijd hls"~en allerlt'i
gr()('pen die op politiek, cllltured c.a.
gehieden toch 11lm waarheid tot lIlecr
algenwengeldigheïd willen hrengen?
Anders ~ezegd: waarom ZOl1ik nog voor
een o\"t'rtuiging: vechten, wat kan dat
voor 7Jn hehhen? Bijvoorhedd de over-
tllig-ing van de heer Lips: 'dat alle op.
vattingen vrijhlijvend 7.ijn totdat ik ze
erken als mijn opvatöngen?' Als deze
lIib1,raak niet m{'l'r kan betekellcn dan
('en :••tTiktpers()onli;kc op,'atting, waarom
die dan uitdragen? Sterker: kritisch stf'!-
ltm tegenover een andere opvatting? \Vat
is daar de zin van? ~Jissehien 7.011 het
antwoord kunnen IlIidt'n: het is zim"ol
omdat ('r altijd I1lPIL<;enkllnllt'lI zijn, die
in vrijheid wgg-t'll: IIé ik t1('Jlkcr pr('eh's
zo over. }'Jaar \"IJOrhen \Vas het niet
nodig.
\Vat evenwel zwaanIer weegt is dat m.i.
'-anuit Ups' !"tTondm"ertuiginghet woord
'kritisch' te-veel Zt'gt. Kritiseh \Vil toch,
hoe dan ook, zeggen dat je Illaatsta\"t'n
aanlegt, die voor anderen vcrstaanhaar
zijn, maar ook geldigheid hezittt'n. Er
moet ('en zekere algenweng-e1<lij:dlt'Îrl
meesprek{'n, anders makt het de ander
niet.

Eli wat hetek('ll('n in Lips zijn w(x)nli-n
de tenlwn 'rijp beraad' en kritisch
doordenkon?' Ga ik dan alleen hij mij-
zelf te rade; de heslis.<;ingdi(! ik dan in
vrijlwid neem t.o.v. t'en aantal flpvattin~
gen is die dan Ilog tegenm"t'r en md
anden.'n werkt'lijk te \'Pnllltwoordt'lI?
Om het aangrijpingspllIlt weer even als
voorbeeld op te halen, hoe 1ll0('ten \Ve

de vraag of de staat ecn krijgsmacht
notlig heeft heantwoorden? Is de optel-
som van de indivitluele opvattingt'll van
alle ondenlanen telkclls beslissell(l?
Heeft een oppositie tegen het mcerder.
heidsstandpunt ('igenIijk wd enig recht
van spreken, de meerderheid mag toch
denken zoals zij denkt?
Of leert <1e praktijk ons dat niemand
vrede heeft met et'n toevallige meer.
derheid hetzij 'pm' hetzij ('ontTa'? Leert
die praktijk niet dat het it~dereen ten
dienste gaat Olll argumenten en hegin-
st'len?
;\.Ict andere woorden: dat we wel terde-
ge elkaar onder-vragen naar de gronden
van ieders persoonlijke stellinh'1lUmeen
opvatting. Die kllnnf:'n nooit uitsluitend
gefundeerd zijn in de stTikt individuele
eoncrete ik-heid van de Illt'ns. 1\ls dat
wel zo was, hoe zouden we ons ver.
staanhaar kunnen maken? Elke overeen.
stemming zou volstrekt \ViIlekeurig en
toevallig zijn, telkens verrassend en te-
gelijk lllysterieus.
Overtuiging

Ik geloof dat de heer Lips het volstrekt
subjectivisme niet wil, ik schuif het hem
niet graag in de schoenen. ~Iaar ik vraag
helll wel hoe hij er aan kan ontkomen op
gmnd van zijn duidelijk gefonnlllet'rde
overhliging. Voert hij in zijn artikel
naast (md) de \'t'rdediging van het vrije
suhject, als laatste autonome kritische
instantie, niet tegelijkertijd in de tegen.
pool van dit vrije suhject, namelijk een
hron voor algemeeng-eldigheid? Nood.
zakelijk om liet sllhjedivblllC te ontlo-
pen.
De tegenpool, die de mogelijkheid in
zich hergt om hmggen naar elkaar te
slaan als vrije, zelfstandige mensen, die
t'olllJnunicatie mogelijk maakt. Ik meen
ecn dergelijke basis voor het verstaan
van en spreken md dkaar hij Ups te
pmc"t'n in tenllen als 'heraad en door-
denh'n'. Hij spreekt ook over 'Zakelijke
infonuatie', dit' we kennelijk nodig hd)-
heil om tot ecn keus te komen, en die
infonnatic is in zt'kere zin onttrokken
aan onze vrije heslissing. Ik dacht ten.
minste niet dat Lips zou zeggen 'Zakelij.
ke informatie is voor mij vrijhlijwll{l
totdat ik ze als zakelijke infonnatie er-
kt,u.' 'Zakelijke infonllatic: we gehrui-
ken de term gemakkelijk, maar als we
proheren door te praten dan is die in-
fonnatie niet zo 'zakelijk'. De heer Lips
\Ved net zo gOt,tl als ik dat dit (,{'U

strijdpunt is hinnen de humanistische
denkgemeen.'\ehap (om me daartoe te
heperken) Zijn cr wd 'naakte feiten'? Is
bij het rt'g:istreH'll ,"all zaken de infor-
mant niet altijd existentic(,l Ilt'trokh'n?
\Vaar ligt dc grcns tussen: fdt - zakelij-
ke informatie - interprekrcnde opvat.
ting?
Een \Taag, (lie ik in dit v('rhaml ook
graag wil stdlen is deze: waar kOlllt'1lde
l'crschillent1e opvattingen over aIlerlL,j
'zaken' vandaan' Op het t't'rste geziehl
('en nogal onnozele vraag. ),Iaar ik !)(.!-
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doel dit, wat is de lmm van het verschil
tIlssen mensen, die met dezelfde zaken
in relatie staan?
Als het '''lstzit op het verschil tussen al
die subjecten, menselijke vrijheden, is
dat dan een 'feit' waar we blij mee
moclen zijn? Maar is dat "realistisch'?
\Vaarom dan toch die voortdurende
<1iepemstigeonmst en waarom dan hed
de geschiedenis door \vaardl'-oordelen'
over allerlei opvattingen? Opvattingen,
die op het standpunt van de heer Lips,
al/el/wal hun volste recht hehben, Of
hebben ze misschien niet allemaal even-
veel recht, en wie maakt dat uit?
Voor deze laatste vraag vind ik aanlei-
ding in het artikel van Lips, Inzake de
noodzaak van de krijgsmacht zegt hij:
"Is het dan zo dat uit christelijke en
hUlnanistisch gezichb1)Unt de krijgs-
macht noodzakelijk is. Ik meen dat daar
ollverbloenul en duidelijk "neen' op ge-
antwoord mod \vorden, liet is 01lzirl om
te beweren dat men vanuit christelijkeof.
humanistische beginselen een betoog kan
houden waardoor otlweersprekeli;k de
noodzaak van het bestaan van een
krijgsmacht blijkt, Nahllulijk zijn er wel
christenen en hllmani~'tcndie dat doen,
maar die voeren te'l 011rechte de preterl.
tie dat zij de enige en ware beheerders
van het echte christendom en echte hu.
manisme zijn: (de 'aksenten' zijn van mij
j.'.)
Dit kan niet anders dan het strikt per-
soonlijke standpunt \'IUl de heer Lips
zijn, gezien zijn eerder genoemde opvat-
ting, ~Iaar ontkomt hij zelf in dit citaat'
aan de claim op meer dan persoonlijke
overhliging? Hoc kan hij ooit zeggen dat
iet•• gezegd <moet'worden, dat iets "on-
zin' is of 'ten onrechte?' Hij kan hoog-
stem zeggen: ik zeg nee, voor mi; heeft
het gcen zin enz, Kennelijk hebben voor
de hwr Lips de hier bestreden geestelijk
verzorgers niet even veel recht voor hun
opvatting als zij, die het tegendeel me-
nen. Ik \"oel hier een duidelijke onver.
bloemde tegenstrijdigheid met zijn uit.
ganw>punt en ik vraag Lips naar zijn
'hegill..<;el'waaraan hij het rceht ontleent
te stellen dat er "neen moet geantwoord
worden:

E(~11 andere \Ta.ag: wat houden christe-
lijke of humanistische begi"seieu in? Ten
aanzien van de noodzaak van een
krijgsmacht valt cr niets uit af te leiden,
aldus de het'r Lips, maar wat dan wel,
geven ze op andere punten wel "zeker-
heden', of laten ze alles open? ~I.i. doet
de heer Lips de geestelijk verzorgers die
hij in het gegeven dta..1.t'kraakt' onrecht,
want zij voeren gl-ocnpretentie dat zij de
ware beheerders zijn, maar beroepen
:dch juist op christelijke of hmnanistisehe
bcgil1..'ielen,liet punt in geding is of die
heginsplen mttr dan één standpunt mo-
gelijk maken, Lips gaat daar met een
zekere vanzelfsprekendheid van uit,
ma.'\r (laar gaat het !lUjllist om. Als lll't
namelijk geen 'onzin' zou zijn om te
beweren dat men vanuit zulke begime-

len locn betoog kan houden waardoor
onwl-ocrsprekelijkde noodzaak van het
bestaan van t->enkrijgsmacht blijkt, dan
vervalt zijn verwijt. En dat het onzin is
ponecrt Ups, maar met w('lk reeht?
Ik 7jt met nóg een vraag n,a.v. dit citaat:
'Vat hetekent 'onweersprekelijk'? Zijn er
volgen" de heer Lips onw('{'rsprekelijke
betogen, waar ik in mijn persoonlijke
vrijheid dan toch voor moet buigen?

Hebben we elkaar ver.taanl
Ik meen tot 1111 toe vragenderwijs het
betoog van Lips in zijn l'ssentie recht te
hebben gedaan, \Vel vind ik het jammer
dat hij het hegin van mijn artikel in
Aksent zo weinig in zijn kritiek heeft
betrokken. 'Vant het dilemma is niet:
hedt A's standpunt meer gW.agdan dat
van B. ~I.a.w, mag ('cn geestelijk verzor-
ger, of welk I1ll'nSdan ook, zijn stand-
punt opdringen, "vcrkondigen.' Zo ge-
steld kan ik mij de verontwaardiging van
Lips over een dergelijke pretentie heel
g(~d voorstellen en zijn kritiek hillijken.

Waar schuilt het mlsversta.nd 1

Volgem mij hicrin dat Lip.• zijn eigen
uitgangsstelling - elke opvatting is strikt
persoonlijk, nooit gezaghebbend voor
anderen, tenzij die ander dat in vrijheid
voor zic.hzelf verkiest - aigemeengeldig
maakt. In deze zin dat elke verdedigde
opvatting per se niet meer kan zijn dan
de opvatting van meneer A of B enz,
Zo gesteld krijgt hij nooit echt contact
met een christen, \vant deze wil nict
heweren: mij,~ chrî:-itclijkeopvatting heeft
meer gezag dan een andere overtuiging,
lIij bellOort - en welke chriskn za]
beweren dat hij deze nonn nooit
schendt? - te zeggen: ik Il('h ('C'ngezag-
hebbend \Voord gehoord, dat zich richt
tot alle mensen. ~fijn spreken is slecht..
l:CrwijzC11d naar het gezag dat hoven ons
allemaal uitgaat, on>;aan"preekt, ons op-
roept. Lips neemt christencn in alle
standen kwalijk dat ze 'boodschappen'
ve-rkondigen, zich missionair opstellen.
muar (lat i..• geen pretenti(' \";l1J vhristc-
nt'n, de grond voor die opskllin!-( ligt
nipt in hen, maar in de Boodschap zelf.
Als hoodschappenjongens staan we
onder het ge-••..ag van een ander.
overigens in alle gebrekkigheid.
En ik heh Lips gevraagd: waarheen
verwijst u, wilt u niet (ongewild) terecht
komen bij het volstrekte subjectivisme,
waarin alle zinvolle mogelijkheid tot een
appèl op mensen onmogelijk is, met
recht onzinig moet heten. Ik heb niet
alleen gevraagd, maar ook beweerd op
grond van zijn woorden dat ook hij ver-
wijst naar een instantie die boven het
strikt indi\;ducle uitgaat, b.V. wanneer
hij spreekt over 'Kritisch door-denkell'.

lIet is naar mijn stellige overtuiging cen
ehroniseh misverstand te stellen: de enl'
gL'CStC'lijkvermrgcr heeft een boodsehap,
en de andere niet (in casu de humanisti.
sche), \Ve hebben allemaal een hood.

schap, maar die verschilt inhoudelijk.
En daarover moeten we doorpraten.
\Vanneer je, zoals de heer Lips, geen
gezag buiten de mens erkent, dan is het
aanspreken van de ander in kritische Zill,

eigenlijk al en wemoverschrijding, In
het woord 'kritisch' zit dan al een aan-
ta,~tillgvan zijn autonome vrijheid, Dat
is het probleem dat m.i. opduikt binnen
dl' opvatting: van de h('('r Lips. En ik
meen zelfs dat hij in zijn artikel inner-
lijk tegenstrijdig is.
Erken je wel een gezag buiten de mens,
en een christen komt daar toch eerlijk
voor uit, dan ligt het vraagstuk anders,
Die erkenning is persoonlijk, authentiek,
maar de grond ligt echter niet in de
mens zelf, Ik weet me werkclijk aange-
sproken.

Volle waarheid

\Ve zonden \'erder kunnen doorpraten
over het effect van Cod'i \Voord op onze
lIleningsvorming, op ons zoeken \'an 'de
volle waarheid' aangaande het rnemelijk
bestaan. Blijkens vele publicaties is de
heer Lips geen vreemdeling in Jemza.
lem en is het \vat hem betreft overhodig
te zeggen dat Gods 'Voord niet 'func-
tioneert' als een axioma waaruit onweer-
spn'kelijk stellingen hmnen worden af-
geleid met hetrekking tot concrete
vraagstukken. liet "werkt' anders, In
ieder geval veel gecompliceerder, wat ik
poogde aan te geven t.a,v. de noodzaak
van een krijgsmacht door te wijzen op
de vele factoren die l'en rol spelen, Een
christelijke bezinning op mem, staat,
recht, bedreiging van het recht. Het
Evangelie geeft ncrgen••definities, maar
geeft richting aan On<> concrete onder-
zoeken van de werkelijkheid. De enig
juiste rkhting. En dit 'juist' is niet te
bewijzen, maar toch zekerheid, geloofs-
zekerheid, slecht•• te 'ervaren', ~Iag: ik
dat als 'boodschappenjongen' zeggen,
om anderen te helpen?
Zcker. in dat onder-zock('n van de wer-
kelijkheid, waartoe ook de staat en de
krijgsmacht behoren, onbnoeten we een
wote verscheidenheid, ook onder chri••.
tenen. Vandaar dat ik schreef: 'Als ik me
loyaal tegenover het leger verklaar dan
betekent dat dat ik op grond van christe-
lijke bezinning op.,: Medechristenen,
die er vandaag anders over denken mag
ik wel vragen hun visie te funderen op
ons 'beginsel' Christus' \Voord: "verwij.
zend, in die richting achtte ieder de an-
der uitnemender dan zichzelf. In die
richting ligt ook het perspectief van
meer eensgezindheid,
Ik hoop niet al te onbescheiden gebruik
te hebben g(")naaktvan het aanhod, wat
mij betreft is dit zeker geen "slotwoord:

J. SNIJDEn
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de ahsunliteilen aehter de linies, voor-
namelijk (10k de ladlwekkende toc~tan.
den dit, gehcur('n in ('en yeldhm'llitaa1.
Aan de hand \"illI dit hoek maaktt,
sdlrij\'er Hkhanl Lardner jr. (.'54) twee
jaar geleden I-'('n briljant Sl'('nario. Tij-
dens de \'OOfvcrtolling bleck alras (bt
een film wel degelijk een goedlopend
'Scenario moet hebhen, want Lanlner
lll"dt een optimaal gehruik w('fen te
makelI van alle foefjes en lIlogelijkheden
die auteur Ilooker hem v(xlrhield.
s(~ïläf"i;l~hrijveTI.;li-"tl,~'O~--;;;;;tc
mocite hel. ik gehad met de talrijke
:>peraticseènL's. Die moesten bloederig en
hard overkomen en toch in het kader van
tie vermakelijke kOllwdie passen, Ik heb
daaf\,(lor v(~el operati(,foto's gezi('n en
met chirurgl'lI gepraat. V(x)r mij lil-,'1het
zwaarste ac('ellt in de film op dl'z() ope-
ratk'scènl-'s, omdat zij de ~rrootste waan-
zin 1-'11 absunlileit van de oorlog verte-
gellwoordig:en. De aaImo(',.enier en de
veldprediker ('11 de chirurgen in het
veldhospitanl aan het front, wnar aan de
lopende b,lIld getracht wordt uit dkaar
ges<-.h(,lInI(~soldat('11 wecr op te lappen,
h"n\ijl eeH paar kilometer \'I'nler 'Steeds
\H't:r nieuw materiaal \'oor hen wordt
gecreëerd . .':atullrlijk, ('('Tl aantal dillg('n
heb ik (lv('nireven, t',\lra dik aallgezet.
omdat lId een kOllll,(lie is, omdat jt' met
suhtiliteiten O\'('r dl' oorlog niet ver komt

Voor het ('eL,t sinds lH'1 jaar IH.'5ï
(Friendly Pl.-'rslIasion) IH,(,ft ('cn Ameri-
kaanse film 'weT ('('n hdangrijke fillll.
prijs gckn'gt,'Il. In Canllcs, waaT in de
eefste weken v<In mei het 23s1c interna-
tionale filmfesti\'a! werd gel10l1(!Cll, wPHl

aau de Amerikaanse n',ldsseur Rollert
Altman \l)(Jf zijn .\IASII de Goml(,o
Palm lIÎtg('rl'Îkt. De jury, lIitf'raan! hl'-
indocd door do intprtlationalc filmkritiek,
producers. filmn.r1111unlers en wat dies
meer zij, he~Atdaartoe unaniem besloten
(de jury 1>('sloll<1 uit Kirk Douglas. Kar!
Hdsz en de ambassadeur '";lll Guatemala
in Parijs, As1urias).
.\IASII (nij vertaald heteh'n! deze
Amerikaanse Icgcnlitdntk1dng 'verplaats-
haar lcgerzickeull\1is') is ('('11 satire op
hd Anwrikaansc k-ger iu ooriog:stijd, I-'U

met nauw dan de oorlog dil' zich af.
,~peelde ('1\ nng: ahlll't,1t iJl Azii.'.

Absurditeiten
J)p film is gemaal.:1:TIaar )I('t hoek van
Hichard I lonker, ("Cn <.'hirurg: die de oor-
log in Korea me{'lllaakl(~; hij beschrijft
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en ik vooral wilde dat het sterk over-
kwam. Over het algemeen is het alle-
IJL.'laltoch wel pittig realistisch geble-
ven.' (Lardner in een interview van Ben
Dun in Het Parool).

Plots en gags

En regisseur nohert Altman heeft
dankbaar alle opgeschreven plots en
gags dankbaar aangegrepen om een gaaf
werkstuk te maken. (Zo blijkt alweer dat
een regisseur niet alleen een film máál"t.
hij valt en staat met een sympathiek sce-
nario). Aan ,MASHwerken volkomen on-
bekende acteurs en actrices mee, geluk-
kig maar, want bekende gezichten zijn
er te over op het witte doek. Echter,
door deze film zullen Don Sutherland,
Elliott Gould, Tom Skerritt, Sally Ke]-
lerman en nog een paar wel voldoende
bekendheid krijgen.
Altman hield zich aan de afspra..'lkmet
schrijver Lardner over de plaatsbepaling
van de film. Voor wie het boek gelezen
heeft blijkt duidelijk da,t het verhaal
(eigenlijk anecdotes, die tot een geheel
zijn gecomponeerd) in Korea speelt,
Lardner en ook Altman hebben er een
voldoende hint aan gegeven wat betreft
de situatie aan het Vietnamese c.q. Cam_
bodjaatlsc front. Doch minder scherp en
pijnlijk, want zoals Lardner verklaart:
. '. "wij waren het cr over eens dat ik

het toneel niet naar het actuelere Viet-
nam wu verplaatsen. omdat de oorlog
daar nog volop bezig is en een komedie
daarover voor de ouders en vrouwen
van die 'SOldatenmisschien niet w aar-
dig wu zijn .. .'
Afgezien van het verplaatsen van de
scènes naar dit oorlogstoneel, is ,MASH
een formidabele lachfilm geworden. Een
aaneenschakeling van dolle situaties, die
steeds grotesker vormen aannemen, deed
mij schuddebuiken van de lach. De in~
houd is tamelijk verward om - ook be-
Knopt - na te vertellen, maar het kOmt
hierop neer dat drie jonge dienstplich-
tige <.,hirurgeu,elk g~l>ecia1iseerdop zijn
eigen terrein, de oorlog in worden ge~

stuurd. Bijgestaan door een rits mee- en
bijlopers en de nodige channante ver-
pleegsters, worstelen zij zich door alle
perikelen.

Bloederlr
De operatiescenes zijn inderdaad bloe-
derig genoeg, maar dat bloed blijl.-t na
meer dan op;>ervlakkig kijken, stromen
tomaten-ketchup, er worden pijnlijk
nauwkeurig houten benen doorgezaagd,
. ribben korter .~emaakt. schedels gelicht.
~Iaar ook wordt er een stevig potje ge-
vrijd, alles krijgt gelukkig niet de tijd om
serieus te zijn. De preutse verpleegster-
kapitein wordt bekwaam gevloerd in het
bijzijn van de voltallige medische staf;
de kolonel-chirurg blijft in bed met .zijn
liefje, ook al is iedereen in paniek; de
homofiele tandarts blijkt na een wilde
b(.'{l~nachtzo "gezond' al<i een hetero,
enfin <1ulkomi.schesihlaties genoeg. Een
oorlogsfilm met een bijzonder tintje.

PETER MOR£E
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Het authentieke niets

In haar voorlaatste hundel - Onvoorzien
- eindigt de di<:htercs Hanny ~Iichaelis
m".t een gedicht dat gaat o\'er iemand
die sl)rekend op haar lijkt, op kantoor
zit, brieven sehrijft, hoodschappen doet
en met mensen omgaat. \Vil' de hl.-,tr<::,f-
fende persoon is, zegt Hanny .\liehaclis
niet. \Vat geen slordigheid is, maar {'en
fllnktioll(.-"Cl weglaten. En wel, omdat,
zoals uit de navolgende rf'geis blijkt, ook
een naam, hijvoorlx"(.Jd (!) die van de
dichteres zelf, het \,(.r1eden nid me('T
ungedaan 7..al kuullen maken: ( ... ) "eli

gaat / md mCHSCfl 011/ precies als ik I

r;oordllt ik srektm IJlce! I iJl het eer/edclI,
ongCL'ecr / 0l' het PlIllt IC(/(l( ie OgCH /

m(' streng etl somber l,jllllcfl(/rmlf.!,cll /
als mcwWIl die met dodelijke / trefzeker-
heid iels in me raaktc/i. / l'allisclie se.
cOllde gestold / tot barre eeuwigheid(... r
\Vat was is en zal zijn, \Vat voor
OnVOOndl"n inhoudt: liet moment op.
roepen waarop 'hd" voor de l'er~te (r)
maal zichtbaar en voclhaar werd. liet
moment ook dat vcnvaeht had klllllWIl
worden, maar desondanks niet voorzien
werd. \Vaarom en waardoor niet? \Vat
was er te weinig, wat teveel? El'n expli.
det antwoord geeft de dichh'res niet.
Het is haar onmogelijk. liet verleden
herlx'levend, doet daan'I}()r bCJ.,"rippl'n
als eenzaamheid en men~elijk tekort te
duidelijk een \\'ezenlijke realiteit zijn.
Tenslotte legt Hanny ~lichaelis zich
erbij 1lf..'CT.Er moet immers, ondanks
alles en die iemand, vcrtler geleefd wor.
den. Hoe onaanvaardbaar dit ~()IllSook
moge zijn, zoals uit dit gedicht bijna
konkreet hlijkt:

\Vaar iii IIU bCllt
is het lJ;omle'T dali hier
CII een !lIlr lafer. Soms
is hel of ik je zie lopeu
(/(111 eell slmrul dar ik likt keil,
.\1isschitm licfkozclI je gedllchtell
me zoals l)roeger je liclwllill.
\Vallrschi;'llijk 'liet: bi; iou
is het cel! flllr l.atcr
dml hij mi;'

Een ervaring djkt'r, l'l'n bllmlcl wijzer, is
hel nauwelijks te verwonderen dat Han-
"Y ~lichaelis In ar TCcente humlel -De
Hots van Gihraltar. hesluit met:

Een lic/uw/n cerfrOflll.xl
(;{m l)e/e vorige /lac/lfen
dat flankt cn olitspmllll'/l
ill zijn slaaf> het mij'IC uwkt
Eerl hand liefkoost duchtig
mijn hellp. Ik voel me
wouder/mar/ijk bec(lorrecht
en nllgstlcekke1U1 k,cest/}(l(lr,

Iloewcl de slotregels uit dit gedkht l'en
andC're lIanll)' ~licllUelis laten zil'n, lijkt
het mij onjuist om van een exish'ntide
verandering te spreken. Haar \;sie in.De
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Hots van Gibraltar- kan men hoogstens
iets minder somher noemen. En, afga:.m.
de op de onderwerpen in deze bundel,:
Haar aandacht is iets mCt.'r naar buiten
gcrkht, zonder dat dat o\'l'rigens hete.
kent (ht haar werk nu direkt onder de
lliskutabelc nocmer -geëngageerd. valt.
Evenmin heilOort Ilanny ~1ichaclis plot.
seling tot de Zestigers, wicr ideaal het is
om de wt'rkelijkheid.st'c aan te reiken,
waarbij o.m. Ill't \"ermijtien van pt'rsoon.
lijke gevoelens fundamenteel is. De poë-
zie van lIanny ~lichaelis dan maar
trachten onder te brengen bij de Zen'n-
tigl'rs, die zich dl' i\ïCUWl' Homantici
nOl'lllen of vintlcn en o.m. het happy-
end voorstaan, is, Illl'n Icze hd laatst
geciteerde gedicht nog t.'en keer, ook al
niet lllogdijk. .
Tot \velke groep of beweging Hanny
~lidl<ll'lis wèl 1)l'!IOllTt?
Antwoord; Baar poëzie lezen, vergeten
dal poëzie pas poëzie is wanncer zij in
een hC'paald vakje kan worden gestopt,
en hopelijk, konstateren dat de gedich.
ten van Jlanny ~lichaelis vrijwel altijd
zo'n authenticiteit hezittl'n dat elk ont-
komen uitgesloll'n is. Vl'roorzaakt door-
dat haar wl'rk, hoc ouderwets dit ook
moge klinken, ontmt'rt, Hoe he\'ig en
waard(}(lTnu precies kan men al!l'('n zelf
ervareJl.
Ook nog wanneer men dc volgende

woorden van lIanny ~1k:haeJis (Nieuwe
Linie 4 april 1970) ldterlijk nt.'Cmt: 'Ik
heb een hekel aan het theatrale, de re-
toriek. Ik heh de neiging m<'Ï mijn ge-
dichtl'n de mensen iets aan te reiken dat
ze 7..c1fmoefc-'ninvullen, zelf moeten af.
maken, ik dwing mijn lezers niet in een
Iwpaaldt: richting. De lezer mod zelf
maar schudden aan het gl'oicht, zoals ik
vroeger aan het I-rlazendoosje, met het
glazen dekseltje erop, waarin twee speel-
goed muisjes zaten of bolletjes, die je
dan tegelijkertijd in twee gaatjes, in de
hodem van het doo~ie, mocst zk'n te
toveren. El~n heidens kan\'ei, na een
lange tijd lukte het, dan was ik blij, dan
roldell ze weer weg. Bij mijn gedichten
heb ik - na er lang lIl('e bezig te zijn
gewel'st - ook vaak het gevoel; l'r staat
eigenlijk :\fIETS, helemaal niets.'
Ten,slotte uit -De Hots \'an Gihraltar-:

leder Ol' ci,.Wll kracht
hals over ko" lemg
'uwr de eigen get:angl'tlis
om dl' eigcll u;o"dclt re likkeIl.
Struikelcmlover her pui"
tÄlIl de grote herse/l.,>chilllml'll
Z4lCkeli we ste!lU bij de kleine:
als ik een kopie koffie
gedronken heh cod ik me
misschien heter.

[)ICK ZAAI.



Pele kan nog jaren mee

lid wonderkind \'all Brazilië heeft zijn
naam in ~Iexico W('i.-'r alle ecr aange-
daan. PeIl', de afkorting voor een haast
nid uit te spreken naam is eT in ~Icxico
in geslaagd om het tocmooi om de wc-
rddbeh'f ongeschonden door te komen.
Ditmaal viel Peil' niet ondcr het grove
geweld van zijn tegenstanders. In Lon-
den en Chili waar de hVL'C vorige finales
om de wcreldlwker werden ge!';pce1d
(l9G6 en 19(2) haalde PeIl' de finish
niet. Cckwctst verliet hij in dl' ('eTste
wedstrijden het veld.
Trouwens Brazilië haalde dl' streep ook
niet. lIet was alsof het verlies van PeIl'
als een verlamming: doorwer1dc op d{~
rest van dl2:ploeg. Brazilië de toenmalige
regerende voetbalkampioen, vertrok ont-
luisterd naar huis. ln Londen zongen de
Engelsen uit volle borst het 'God save
the Qtlecn' en ccn.len zij hun b'Totc voct.
balleider Sir Alf Hamsey,
Hoe anders liep het af in ~[exko. Want
daar op de hoo~vlakten van het grote
land waar de sombreros nog in zwang
zijn verloor Engeland zijn titel en kwam
Brazilië als cl'rste in het bezit van de
Coupe J !lIes Himet. De drie keer dat
BrazilW de wereldbeh'r won waren vol-
doende om dit hegeerde kleinood V(lor
altijll in Zuid-Amerika te houden. De
FIFA is op koskn gejaagd.

Brazilië is de warc werddk:unpioen. Er
is al vcd ovcr geI'l,dctwist en gesduc-
ven, de groohnL'"Cs1ers uit Zuid-Amerika
verdienden de hoogste voctbaleer. Brazi.
Iië hedt zijn wereldtitel nid hehaakl
met ren uitgebalanceerd elftal. \Vant
vooral het sluitstuk van de ploeg, de
dl'fcnsie, vertoonde dermate \'l'eI zwakke
plekkl'1l llat de voethalgeleerdl'n het
vooraf nog niet wisten.
'Tegenwoordig,' zo sprak men, 'kan een
ploeg of landenkam geen grote presta.
tics IIll'l"r le,.eren als de defensie ram-
melt, De verdediging i.~ de basis; dan
pas kan men H'nkr denkt'n.'
Brazilië heeft gedun'nde het gehele
toenlOoi, maar vcx)ral in de finale tl~gcn
Jtaliü duidelijk gemaakt dat deze stelling
alwcer verouderd is. De aanval van de
Braziliancn, met Jairzinho, Rivclino, Tos.
tao l'n niet te vergeten PeIl' had zoveel
in zijn mars dat Zl.1fSde ijzeren italiaan-
se ring niet hestand was tegen zoveel
raffiIwlll('nt. De Italianen zijn de aller-
hl'.~te venie<ligers van de wereld. Dit
spe!type, dat hangen in het eigen straf-
sehopgehied is de Italiaanse profs jaren-
lang bij~ebracht. En goed want Engelse
maar ook Nederlandse clubs, denk maar
aan Ajax tpgen AC ~lihln, waren nil'! in
staat 0111 zelfs een geringe achterstand
goed te maken.
ltalW hedt die krachttoer niet in ~Iexico
kunnen verrichten. lil'! henlchte 'cate-
naccio-sy!-Ït'l'Ill' faalde tegen dl' sotlples-
Sl' '';lll dl' Brazilialll'lI.
En wil' kan l'r onderuit; l'en groot dl'd
van het Braziliaanse StlCl'CSmod worden
afgeschoven op de prestatie van Pcle,

Zijn spelinzicht. zijn snelle manier van
el"U situatie overl:it,u en daarna hande-
len, bepaalde meestal het spel van de
Brazilianen. De meeste aanvallen lil'lll'1l
OVer Pele en mocht de huidige nestor
van het Braziliaanse voetbal eens minder
schitteren dan waf("11 lor ZOVt'el anderen
dil' zijn dOlllinewllde rol kOll(lcIl over.
nemen dat BrazilW nimmer in gevaar
kwam. Brazilië en zeker de nieuwe trai-
ner Zagallo die zijn t."erstc optreden als
coach meteen met tOen wereldbckl'r he-
kroond zag, ziet niets lim.er dan dat Peil'
ook in lB74 wam1l'l'f de finales van de
WK in 'Ve....t-Duitsland wOI'<ll'n ges-peeld
van de partij is. 'Zijn eonditie is nog zo
goed,' zei Zagallo, 'dat hij fysiek daartoe
in staat i~. Alleen weten wc nict of hij
zdf nog wil.'
Inderdaad, Pele kan nog jaren mee,
~laar dan IIip( als v(x)nlitgt"S("hoven post,
!lil"t als de man die de doelpunten moet
fabriceren. :":ee, Pele kan voor Brazilië
nog van grote ,vaarde zijn als hij achter
die pionnen gaat spelen. Op het lllid.
den veld ligt dan een werkterrein. Daar
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waar (Ie H'rschrikkelijke mandekking
nid zo zwaar is kan de frêle meester
zich uitleven.
.\fexico is V(Xlr de voethalsport van on-
schatbare waarde gewf:'(."st. En dan den-
ken we niet alleen aan de enerverende
wedstrijdl'n die de TV naar Europa
overhraeht; m'e ook het feit dat geen
enkdl~ ~peler weJ.{cns wangedrag van het
H'ld is gestuurd. In 32 we<lstrijden is dat
niet gebeurd. Een werkelijk unieke situa.
tic. 'Vant als wc even terugdenken aan
Chili ell min of meer ook aan Londen
dan zien we een beeld voor ogen van
ruziënde spelers onderling en met de
sdlCi(lsreehter.
.\lexÎco 1970; een daveR'nd slot van de
wereldkampioenschappen waarin Neder-
land zoals bekend in de voorronden
' ••...erd uitgeschakeld door Bulgarije. Heel
simpel is het, nu Bulgarije er in zijn
poule niets van terecht bracht te stellen
dat Nederland eVl'nmin iets gl'prcstcenl
ZOII hebhen. :":og steeds geloof ik dat het
Oranjeteam dit jaar el'n prachtige kans
gcm.ist heeft om niet allccn Europa
maar ook de hele voetbahvereld te la-
ten zien tot wat men in Nederland in
staat is. I)e K;'\'VB hedt stl'lIig zijn les
gell~'f(1. Over vier jaar moet Oranje er
bij :lijn.

WI~l JESSE
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School in Tunesië

In mlJll vorig verhaal over Tunesië heh
ik even dat schooltje g<-'lIocmd in Sidi
Ron Ali. Vlakbij het kamp W:lar 'de
jongens met de gOUdl'U handjes' woon-
<1('117.0 noemde hun eOlllm<lm!ant, de
Jllaj~or Schokker, hen, lag l'cn lagere
school. Op een stille zondag hebhen de
;\'cderlamlse '.~oldaten dat schoolplein
geëgaliseerd, en daarover was dat
schoolhoofd zo verrukt, weet ti nog wel,
Il'zer? Dat schooltje bestond lIit tWft~
haaks op elkaar g('plaatstc gehouwen,
met ('en poort en een klein gebouwtje,
van wit gepll'istcrde IllIITen. Aan de
straatkant zaten er gewone sch()()lramen
in, die v.ijd open stonden, ook al was het
fl'hruari, en aan de kant van de specI-
piaat •• lagen er galerijen langs met gmtc
hogt'n.
1\1l weet u intussen al \Vl,l dat ik uit het
onderwijs afkomstig hen (~n ook hij mij
kroop het hloed waar het niet gaan kon.
Dat hetekende in dit geval dat ik razend
nieuws~rjerig wa..•naar Iwt (('ilen en zpil-
en van dit sdHxlJtje, U hegrijpt dm; dat
ik op een stille morgen, gewapend met
fototoestel CIl tekenmateriaal in de rich-
ting van de speelplaats zwil'rf, in de
hoop wat Illeer te zien en te horen van
de g-ang van zaken.
Toen ik op het sdlOolplein aanhvam, via
een achterpoortj(', zag ik dat het nog wel
wat Fran'> zou zijn, want op het pleintje
stond zo'n toiletgehouw met halve deur-
tjes en sta-w.c.'s zoals in elke Fran ..•c
school aanwezig is. ~Iaar L'r werd ge-
\H'rkt in de sehool, dus heil ik rustig in
een hoekje op de grond gaan zitten om
een schetsje tc maken van de gdxlUwelJ.
Daar zat ik dan, in Afrika, op peil
schoolpleintje, en afgezien van de zon en
de wannte, ZOII ik mij hij ecn I\L'der-
lands dorpsschoo1tje kunnen \vanen. De-
zelfde sfeer stond rondom mij he('n, die
ik zo goed gekend heh, Uit de ramen
klonken hier cn daar in koor opgedreun-
de zinneljl's, die precies leken op het
tafels-opzegg('n. \Vat er opgedreund
weru kon ik niet verstaan, maar dat zou
ik ook niet g(.kund hehben als ik in
I\'ederland W:L<;gew('est, want klassikaal
tafeL<;-opzeggen of jaartallen of rijtjes
aardrijkskundenamell, is ook alleen voor
insiders te be!"rrijpen.Plobeling- schiet de
stem van een onderwijzer uit en zo te
horen krijgt een kind ongenadig ervan
langs. Zeker zijn les niet geleerd, of zijn
boek vergeten. On'ral ter wereld zijn
dat schoolse halsjcs.misdaadjt'S.

Sf•• r veranderd

Dan komt een meneer uit een hijge-
houwtje en klapt ocn paar maal nadmk-
kelijk in zijnhanclen. Als hij towrslag is
de sfct'r veranderd. \Vie zelf in e('n
school gewerkt heeft, weet wat ik hf'<loc1.
De bel voor de pauze klinkt en in('ens is
alll'S anders. Er ontstaat geroez('moes,
stoelen worden verschoven, hi('r l'n daar
gaat een deur opell. Daar komen ze de
klassen uit, de speelplaats op, en in ('('11

oObrwenkstaan er rijen voor de w.c.tjes,
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rij('n van jongetjes cn Illeisjes, waarin
gehuppeld wordt en g-euuwd en waarin
kinderen met benauwde snoetjes de
h()gc nood ~taan op te hOIl(1<'n.'Kun je
nou niet even wachten, het is zb speel-
kwartier', heeft de juf natuurlijk gezegd,
in het Tunesisch, maar evengoed zit zo'n
kind daar dan mee.
En daar hehhen ze mij ontdekt. Een
grote groep kinderen komt op mij afge-
zwenlHI al<; f'en troep mllssen op een
korst hrood. Op een afstandje hlijven ze
staan en kijken mij aall: 'Een vreemdc,
witte man, in een groen pak, die op de
grond zit en tekent'. De hrutaalste jon-
gem: komen kijken en dan staat al vlug
de hele school om mij he('n. Een paar
Frallse woorden vallen ov('r en weer,
maar dan komt daar de olldcrwijzer, die
de wacht heeft op de speelplaats, en die
\"('nmdersteld wordt toezicht tc houden,
kijken wat er aan de hand is.
Ilij zid mc midd('n in de groep zitten,
komt op mij af ('11in voortrdfeliik, hoe-
wel niet accentloos Frans, stelt hij zich
voor en nodigt mij uit hij Mom;ieur Ie
Directeur te komen. Aangt'zien hij
daarmee mijn verlangen vervult, hoef ik
niet te aarzelen, maar wandel md hem
mee, en hoop in stilte op een directeur
die l'en hedje toeschietelijk is. Ik heb
het wel gctmffen! ~Ionsi('ur Ben Ifassan
11{,diblijkt hij tt~ heten en hij is een
hijzond('r aardig mens. Als wc eelllllaal
van elkaar olltdekt heh1>('11dat opvol'-
ding en ond(>rwijs om heider grote he-
langstelling Il('hhen, onl<;taat cr een ge-
sprek waar zich ste('{1s mf'er collega's
mee gaan hemoeien, en na ('('n poosje
zitten wc op en o\"(~rhet bureau van dc
dir<'Cteur heftig te discussiëren over de
prohlemen van onderwijsvernieuwing, dc
dinde nwthode bij 11('t onderrieht in
vreemde talen, enz. ellz.
Ik word Illeegetnxmd naar de kJasseloka-
len, mod zien Ime ze in de ('t'rste klas al
Frans gaan It'renj ook lezen en schrij-
ven! Dat laatste mod toch geweldig
moeilijk zijn, want het Arabisch schrift
gaat van r(,l'hts naar links en hestaat
voor on<;uit onherkenhare haaltjes, md
stippen ('rhO\.en en eronder. Die anne
kindeH'1l moeten ons schrift leren in de
t'erste klas van de lagere school, begrij-
peil dat er klinkers en meti(,klink('I'szijn.
en daarbovelI ook nog eigen Arabisch!
In één kl:L<;zittcn soms wel wat veel
kinderen, maar dat verbaast mij als Ne-
derland('r nid, want in dat opzicht zijn
wij ook nog een onderontwikkeld gebied.
\Vij weten all('maal heel goed, dat voor
verantwoord onderwijs vijftien leerlingen
het mooiste aantal per klas zou zijn,
maar ja, dat is toch wcl erg duur en
zO\'t"l,1geld is ons onze j('ugd nou ook
w('er niet waard. (Dit moest ik even
zeggen in de hoop dat u zich eraan
stoot. Geeft ti onze minister IlII niet de
sdmld, het is onze schuld, wij hehhel1
gewoon nid g('lloeg geld HIOl' onderwijs
over.)Na een soort rondleiding door de
school, die anlloedig is toegerust, geen

vl'lcrhedekking, twee-persoons hanken,
verveloos meubilair, kale ramen, een
zw:utgcverfd stuk muur in plaat" van
schoolhord, gaan we terug naar de
werkkamer van Momieur Ie Dirl'('teur,
Ook zijn vrouw is er inmiddels hijgeko-
men met hun docht('rtje. ~Ievrollw is
ook onderwijzeres aan dezelfd(, school,
ondanks haar twee kinderen. Iloe ze dat
organiseert weet ik niet, liet zoontje is
nog een baby en die heh ik niet gezi('ll,
het doehtertje is een soort engeltje met
donkerbruine ogen, en allemaal krulletjes
in het haar, een plaatje Olll zo mee te
nenlen.
Ze pra<lttc alle('n Tunesisch, dus veel
meer dan tegell elkaar lachen konden
wij tot mijn spijt niet, Als ik owrigens
de salarissen vergcli\'k met de onze
wordt het mij duide ijk, dat man cn
vrouw beiden voor de klas staan. De
jonge onderwijzers zijn niet getrouwd
omdat ze nog te weinig: verdienen. Ei'n
van hen H'rtclde me, dat hij ook de
studie van zijn zevell hroertjes en zusjes
moest hetalen, dus trouwen ZOII er wel
nooit hij zijn. J let was zeker niet (1<~
min••t enthousiaste voor zijn \'ak en van
hem had ik sterk de indruk dat hij 7.ich
ook als men" wegcijferde voor de nieuwe
genl-'ratie, I lij was een jongeman zoals ik
('r nog niet vaak heh ontmoet, zo een die
vast geloofde nog te zullen meemaken
hoe zijn land tot de leidende natie...•van
Afrika zou behoren en die ecu speciale
hlik in de ogell had, waamlee hij feil-
loos meelHle profiteurs te 1....•mnt:'11on-
derscheiden van ('ehle werkers.
:\adat het gesprek wat algemener was
geworden, kreeg ik de moc<l om vragen
te stellen naar aanleiding van dingen die
ik rondom mij heen zag staan. Zo stond
('r een soort zure-haringpot, gevuld met
slangen ('11schorpioenen, Op mijn \'Taag
naar de onden.viiskundige hetekenis van
zo'n pot ratjetoe, legde ~Innsieur Ie Di-
recteur me uit dat de b('docling j.!ehee1
anders was. Het kwam een enkel keer
voor dat een van zijn kinderen geheten
of gestoken werd door zo'n griezel, ook
al omdat vel('n op blote voeten liepen.
~fomieur Ie Directeur sneed dan per-
soonlijk het wondje open md een
sdleermesje, liet het flink hlo(,den en
dan ging er een watje op, gedrenkt in de
soep uit die pot. 'Vergif moet je met
vergif hestrijden.'
Hoewel cr nogal wat gifslagen en schor-
pioenen voorkwamen in deze stf{~cken
dus ook nOJ.{aleens slaehtoffertjes van
heten ('n sh,ken, kwamen ernstige vergif-
tigingsgm'allen dank zij of ondanks die
prop watten niet voor. Ik kan hierover
geen oordeel uitspreken, Illaar ik was
wel \'l'rhaasd. lIet is hegrijpelijk <lat de
hoeren uit de omgeving geweldig hang
waren voor dit S(Xlrtdieren en met ste-
nen, stokken en nwssen alles olllniddelijk
(1fx)dsloegenom dan pas k kijken of hd
dier gm'aarlijk zou zijn g('wee;st. Vlakhij
de verhindingsauto 1ag('1ldan ook twee
doodges1a~cll slangen, waarvan ik niet
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wed of ze genwrlijk waren, Illaal" die,
\ulg'-'Il'i de tOt"SdlOlI\\'t'fS hij d" moord
groot ontzag ill!lOt:'Zt"IIl<l('lIhij dl' llloor-
(1l'Il<lar.'i.

Met kroontjespen
Op deze sdlOol schred il'(lert'{'1l nog
met kroontjespeIl. Ik was daarO\t'r wel
wat \"er1laasd omdat halpl'1lI1t'1l hij ons al
hijna geell \"efzet uwer OIltmoeh'n. :\1011-
si('ur lt. Diree!t'Hr legde me uit (bt voor
de ontwikkeling \'all lwt handschrift ('('11

kroontjespt'l\ vt,,,1 heter was ('n dat dik
en dun voor het Arahiseh schrift essen-
tieel waren. Of dat zo is weet ik nid,
Illaar ik heil dergelijke hdog("j •...df ook
!!:l'hondcn, terwijl ik dit stukje /lil schrijf
met zo'n gesmade II,uHlselirifhTrklloeicr.
Ovcrigt.'lls is Iwt l't'n wonderlijk gezicht.
schriften di,' achf<->r.-;tevorl'll opengaan
md L'en etiket op de rug.
Voor deze school wilde ik toen al graag
wat oDen, maar ja, wat ZOII ik kunnell?
\Vij hebben elkaars aoressl'll genoteerd
en heloofo elkaar te zullen schrijven,
tenvijl ik van mijn kant daaraan toe-
voegde dat ik de leerlingen van de Pat.,•..
dagogische Academie \"an de p\wt...; waar
ik woon en die voor ('en det,! nog les
van llIij krijJ.!:clI/-nu inh'ress('rert 'Voor eCIJ
nadere kennismaking. Tot lllii11lliet ge-
ringe \Tl'ugdl~ ik mij dat gelukt. I),laraan
Îs natutlrlijk nict VI"I't'11HI.dat s01lllllig('
Ic('rlingen nlor hUil ('xamt'1I T:lI1t'sië als

spcciaal hL"Studeenl land gl,kozt'n had-
den l'l1 \'an mij hiizomkrlH'den 1100pkn
Ie verkrijgl'll. Zo maakkIl dl' ieer1ingell
t'PIl Iij.~t md nagt'll, waarop het hoek
get'll antwoord gaf. Ei'n zo'n \Taag luid-
de: I\:w('ekt men Ill'llllt'P in TIIll('sii.:?
Lah'n we hOIlt'1l dat het t't'1J aeadellli-
whl' I)t,langstellillg is, die h('n deze
\Taag hedt ingegeven. liet alltwoonl
I\lidde natuurlijk, dat de V('•.hOHW \'all
ht'tlIlt,p stn'ng vt'rhoden i'~, ('11 dat ni •.-
maT111de \l'rdon'mle llliddpll'll g('h"llikt
die vall deze plant afk(lIl1stig zijn. Of ik
dit antwoortl gl'het'i Ill(Jd gt'loH'n wel'!
ik lIid.

Rijke Nederlanders

"1I1~ \'ragen w('HII'u in het Frans \"{'r-
taaltl I'n de eerste hrief werd \"l'rstllllrd.
niet zonder erhij te VOl'I!;l'1ldat wij rijke
;\"{'tler1ander,:,; wel \\ral "-"lId('IJ \\;11('11

doelt om dit kleine dorpsseliooltje te ple-
zit-'Tt'II. Xa l'en paar weken kwam hd
anlwoord. j\id alleen warell alle aar-
drijkskllndenagell 7.('I'r nauwkl'llrig he-
antwoord, maar ook kwam ).rollsiellr Ie
Directeur met het \'l'rzlwk of wij zijn
school niet eell handrecorder zouden
kUTIII{'n gc\"en. lIij noemde zelfs het
merk er!Jij, Philips. Erg aardig. Hij stel-
tie zieh \"oor Illd dit' h"min'coT(lt'r IlIO-
dern talenontierwijs te kllllllt'U g('\'eTl,
maar dat was toch nid hC't helallgrijkslt'.
I lij ZOII hl'! Ii"fste balltljt,s maken I'n

uitwis ...den md OIlS, zodat \\.1' Int'('r \"all
elkaar aan de wed zonden kUllllen ko-
llIen en eeu nauwer contad konden Il'g-
gen. Op zichzelf \.ind ik dal 1't'11 Icuk
idel' ('n ik heb het verlangelI 0111 dl'
wells \"all dat schooltje te \"ervullt'll. )'kt
de leer1ing"('11 van die Paedagogiscill'
Acadell1ie allel'1l zouden w(' dat hest
klaar knnnen kJijgl'n als we dal zoudell
willen, maar zouden OIlZ(' militairen
eigenlijk nid meedoen? \\'aarom zou
elh~ soldaat niet (-{'ll duhheltje aan zijn
raadsman .. gen'u? Dan krijgen \H~ dal
gemakkell]k \'oor elkaar, IJ) 11handrecor-
der md alles erop en eraan. Zullen wc
dat Illl eens doen? ZuIlelI we samen I.-'L'n
piepklein adidje \'oerell, eentje dic ('L'II
duhheltje dl' man kost? En zullen Wl~
dali via de TllnesjsdlC amhassade ).1011-
sieur Ben IIassan 1I{'di l'en bandrecor-
dl'l" sturen? Zullen wc samen dat school-
Ije t~'ns blij maken?
Dus geen grote bedragen, gel'll g"ewt'1-
dige adil'S, gt'en perst'<l1llpah'T1eS, Illaar
gewoon t:-{'n duhheltje a<ln de raadsman
w'n'lJ, en dan zonder talll~tam één
schooltje \"01 kinderelI blij lllah'Il, t'n
trots op hun :\'('(lei-landse \.rit'lHl(,ll. D(,
alloop komt in I~CO te staan, dal Iwlo(J!
ik, ('n als Zl' l'cn handje maken voor ons,
kan dat lilt'! dl' raadslit'dt'1l mee rond.
DOl'tl we het?

11. ). VA:\ SA:\D\VI)K
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Ad Dekkers en zijn kunst

KUNST
Over Ad Dekkers hebben talloze men-
sen S(.'hatcrend gelachen. Hij maakte
houtreliëfs en nauwelijks hing hij ze op,
of de gncgemeentc haalde de :,t,akdocken
te voorschijn om zich de tranen uit de
ogen te wissen. Hij speelde met cirkels
en vierkanten en visualiseerde de wet-
matiglwdcn van de wiskunde en i<-,der-
een proestte het uit. Dat heeft tot zo'n
vier jaar geleden geduurd. Toen begon-
nen wc eindelijk aan zijn stugge doorzet-
ten en suggestieve manier van werken te
wennen en zie: Dekkers behoort op het
ogenblik tot de internationaal IIlL"Cst
vennaarde modeme kun•.•tenaars. Geen
galeriehouder, waar in Europa, zal het in
7.ijn hoofd halen zijn ' ••..crk te weigeren.
~tl't honderden verdwijnen zijn polyes.
ter reliëfs en vlakken naar de hllis.
wanden van de kunstminnaars.
Een vriendelijke man, Ad Dekkers, 32
jaar, woonachtil-{ in Gorinchem. Eigen.
lijk zou hij liever niet geïnterviewd wor.
den, want zijn werk moet je zien, vindt
hij, en het uitleggen ervan kost hem
zwoctparels op het voorhoofd, ze~t hij.
En als je hem in zijn hart znu kijken,
zei hij door de telefoon, :I,OU hij het
liL,fst zelf ops(..hrijvell, wat hij allemaal
bedoelt. Verwacht wl'rd slechts een
eerste \"faag onzerzijds.
Ziehier dus. Over Ad Dekkers' mathe.
matisch systeem van werken is \TL"!ge-
schreven. Kan hij iets vl'rtdlcn over
waarden en ()ntwikkeling(~n onder dat
zi<.'htbare thema?

Ad Dekkers (wie het wil lezen, dicnc cr
even rustig voor te gaan zitten) sduijft:
'Ik bell nogal emotioneel. Als ik van-
daamit 7.o11 gaan werken, dan wor<1t
mijn werk, dat weet ik uit ondervin-
ding, al gauw een O\'('H'1l1otioneiebrij.
ik zocht naar een IIlt'er gt:."übjedivt't-,rtic
methodt', die ik denk gcvom\('11 le
hebllt'Jl in de COIlstnlctivistis(:hcmanicr
van werkt"n. De meerwaarde hierin
voor mij is, dat het l'ollStrlletivistische
ideaal, zoals hij het Bauhaus, gdegcll
is in ,hl't sociale bewustzijn.
liet hielp mee tot l'en zuiv("ring in de
archikdllllf, de industriële vormgeving
d(~ typografie ('n de heddende kumt.
.\Ib'sehien wt'rkt het ook wel zuivert'ud
op je denken, wat ~Iolldriaan hij voor-
he'cld dacht.
.\lijn \verk . '. na een a-synundrisl'he pe-
rimlL' in mijn w('rk (l!:.l.'59-'G3). intuïtie\"('
h{'lIadt'ring van het evenwieh~. hen ik
symllletrisch gaan werh'u (1963.196.t),
('{'n zo groot Illogdijke ohjectie\'(' wd-
matigt' \wnad{'ring van hEt {'\.t'llwit:ht.
\Vat ook weer prohl{'llIatisch \H'rd, om-
dat symllletrie alleen als zodanig ervaren
wordt op een plat vlak. -'laar ik werkte
in drie dimL'nsi{'..;, dan \'(,rit't'nt Iwt licht
symmetrisch karaktN. Hi('rna \"llJldik ah
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de symmetrische vonnophouw een a.
oplossing (t.'Cnoplossing die waarschijn-
lijk ook wecr tijdelijk zal hlijken te zijn)
de wetten, wetmatigheden die al aan-
wezig zijn in de vonnwereld van de
geometrie, Deze wdmatighedell staan
los van mijn persoonlijke v,.'ilIt'h'ur, voor
zowr dat mogelijk is.
Vóór deze ontwikkeling naar L"enwebna-
tige vonnophouw was mijn werk nog
L,,<-'nvariatie op de willekeurigheid, want
het herustte op een compositie, die in
wezen een gesllhlimeerde willekeurig-
heid is. ,\Iu weeg ik geen teg('llstdliugt'll
(gnxlt tegen klein of rood tegen wit)
meer af, maar werk met al de ,HUlW('.
7.igewetten. Bij voorheeld met een vier-
kant lwb je twee mogelijkheden. Je kan
een ingeschrevell als ook ('{'n omgt'-
sehn'\'t'1l cirkel trekken. Die cirkel kan
je \H'er gaan onderverddt'JI in ('eu aan.
tal fasen van wording.
Dit alles was reeds in de wiskunde he-
kendo \Vat mijns inziens nieuw eraan is,
is de visuelc uitdrukkingskracht di(~
deze wetmatigheid in mijn werk kun-
!lcn krijgen. \Vant het is Hooit mijn he-
doding- gewecst om wiskundig-e waag-
stukken te \'t'rdllidelijken. Dan haal je
namelijk twee onverenigbare c1l'lllenten
door elkaar: wiskunde en visuele rc-
search. Als llitorlijkc verschijningsvorm
lijkt het tOt."valligwat op dkaar, maar
!laar inhoud niets,
lIet gaat mij om de visualiteit, om uit de
chaos van mogelijkhedC'n een helder en
direct afleeshaar produkt te maken. Te
ondermeken hoc het lieht zich gedrauJ.,rt
in een gleuf of op L'cn rand of opper-
vlakte. Door gebruik te maken van losse
dementen, die ik opstapel, f;L"e \'00:-
fasc, krijgt'n de hegreuzingsvormell de
fundie van skelet, die met het wit die-
nell om Je oppervlakten ('11 het totaal

tc .scunder('Il. Hierdoor werkt het reliëf
zowel lineair als plastisch:
Ad Dekkers werkt dllS met de oudste
hegrippen ter wereld, de lijn, het vier-
lmnt, die hij laat verschuiven en rou-
leren over het platte vlak tot een ~TMn.
ningsveld, dat \•....ellicht wat koel ('11

clean aandoet, maar dat hij Je het('rt'
verstaander en bes<..houwerL"enhijzon-
dL'TC emotionaliteit achterlaat. Dat
blijkt. \Ve laten Dekkers nu de pen neer~
l{'gg('n en vertellen.

Uit snobisme
Bij zegt: 'Ik proef heel vaak relaties, als
mensen naar mijn werk kijken. Natuur.
lijk, cr kopen er veel uit snobisme, maar
dat mogen ze van mij, want het is toch
nodig dat je behoorlijk kan leven, Maar
afgezien daarvan: er worden mensen
gewoon geil op dit soort werk. En \I,.'aar-
om niet? 't Is compromisloos werk, het is
allemaal zo duidelijk en helder gesteld,
daar kan je Iwle fantasie bij openbars-
t-cn. De een "l.t"J.,rt:zo'n lijn op ecn vlak
aanbrengen kan mijn schoonmoedcr ook.
De ander zegt: ik zie de functie hele--
maal, zo voel ik hd ook aan:
Mjjn werk bestaat uit heel eenvoudige
accoorden net als bij Thc neatles en de
Stoncs. Ja, ik geloof, dat ik, wanneer ik
mij op mijn manier niet had kUllnen
uiten, mijn agressiviteit en gevoeligheid
ook' in de muziek had kwijt gekund. De
neatles en Stalles ... het gekke is dat zij
gehlagdheden in het geluid tocpass('Jl.'
\Ve maken de cirkel rond. Ad Dekkers
schreef hoe hij zijn kunst aanvoelde, hij
zegt wat hem in die muziek hoeit. liet
antw(x)rd is eenvoudiger, maar \'erklaart
\'(_'(.1:'De tijd wordt zo gOL'd in deJ".t~
muziek uitgedrukt, Jekker lijfclijke mu-
ziek, maar zeer gevoelig. liet bestrijkt
<-'enhoevt"Clheid onderdrukte instincten
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We lachen
niet meer om
hem

zoals hegl'crte. !taat, H'r1angcll, llIe!an-
dlOli(', lil,fde. lid drukt /('('1"' gpdiHc'n'll.
til'l'rd de 1llt'lb uit. En dat zoek ik.
('('II\'oll(lig 1..!Fz('gd, ook in dl' lwl,ldl'll-
de kuw;t:
Zijn wcrk is erg stil. \Vil' eT l'CB ('('rstt'
hlik op slaat, zal eT gel'n (,Tlkt'le l'lllOtÎ('
ill c)lId'ó'rkelllll'n?

Dekkl'rs: 'Dat ilO!'ft ook helemaal niet.
lid is ook geen 1'lIlotionalikil. alsof je Îl'
hart aan hd luchten Iwnt. Dat doe ik
tegell niendt'll, niet tegell de \\'aIHL De
lIlf'meTl, die het et" wel in ziell, kan je
\\'(,1 als vrÎ('nc1(,1l bes('holl\\"('n: ze blijkeIl
L'en zelfde soort gevoelsleven te lH'hhen.
\lijn \\Trk, ja, je kan het zo omschrijvell,
j ••• ('Pil itllq,(I'rdeT luchten \'<ln dl' PlliO-

t jes.

Ik zd ll;l eindt,lno.s gt'ZI'llf ('1\ dt'llkcll

('cn stuk ilJ f'lkaar. Alle llloJ.({,lijklwd(,1l
II!"(,II,~ik in l'!'n OlU!l'r. :\ielll;llld heeft
hd gl'pn'~ttTrd om md zo \\-t'illij.! ieh

ZO'II kracht te j.!e\('ll en dal ",il ik. \\'\,
It'\('11 in t'l'H l'haoti .•dll' ",{'wIl!, ik fi!1t'r
lIil ('11 Silllp\ifil'(,l'f, 1':11als it l1l<lw[ z~'gl
dat ht't lIid <lrlbtiek is_ kan ik ;tlkt'll
maar Iadll'll. Arti~ti!'k ids makcn is lIid
l-:(,z('l1ig it'ts makeIJ, _l!:t'lo()fik, Et'll hltJ('-
IlIdl(' \'t'r\'ell of zo. Ik gt'!oof nid dal dat
zO\"f'el invloed hedt. ~ld l\:ndak-co\or
kom je uuk al een 1ll'e1 eind, ~laar dat
\,}('gt llie\5 wt'zenlijks tot', Dal Iwh ik
allanf.! doorgeslikt en "'t'er uitgespuwd,
\\'al ik IlH dOf' zijn lIit'H\\"{' \-isllt'!e 1tlO-
gt'lijkllcd('Il.'

Prijs

Dl'kkers w('rkt op het ol!E'nhlik aan ('eli
'ruimtelijke COIlstrnctic' "CJor prins Clau';
en prinses Bealrix, die in dt' tuin van
)rakC'Stein geplaatst zal ",ord('IJ. Verder
maakt hij tekeningen eTl laat <-,('11proen'
uit zijn w{'rk drnkk!'ll in hoek!'l!. \"(lor
('('Jl ervan kreeg hij rt,('(l~ ('('n prijs. Zijn

ontwerpen bat hij tegenwoordig H'elal
nih.ot'ren door ('('n as~ish'llt, omdat hij
dt' hO('H'l'lIlt'dell, dil' ";lil I.ijl1 Illuliplt's
gl'naaL!;d worden, nall\\'t,lijks Ill('('r zelf
kan hijhellt'n,
SlohTaag: llt'eft hij nid Iwt ge\'ol'l ('I 'liS
\'LIst te IOIll'1Irnl.-'tdit werk?
Dt'kkt,rs: 'I)at genJl,1 Il('dt ieder mens
wel ('('liS. Af {'Tl toe zie ik het ook wel
('('IlS nit't lIlt'er. Dan zit ik zo v('rstrikt in
dl' prohlt'matiek, dal ik lid allemaal
nauwelijks meer weel. Op ZO'II 1Il11lll('nt
zit je moeilijk, dat heb ik 1lI(' goed gPrt'a.
lb\'l'nL Dall ••top ik cr ('en helt' tijd HWI'.

\-mig jaar Il(>h ik hij yOtJriJee\t1 zo'n
illzinkillg gehad, Ik he], li('ntal1ell aan-
\Taj!t'1l \'o()r t'xp()~ili{'s {'IJ zo afg{'slal!t'll,
Ja, want waarom /.Oll ik ZO\Tl'1 ding:ell
aalllllab'n? Olildat ze Dt'kkt-'rs lllt'\"allil!
h,ltk \'illdl'1J? Ik pil,ker er likt on '1"".'"
1111)('1dit \\l'rk ,t!('\\'{'!t'llsyol dOl'n:

BIE" BOBIJ"S

}lij 11, f"I,,",,'; Uil!;.': TIlt/i, I 1101"11; E,'nl, fas{' 1'(1JI ,.,." cirkd "lIIlr C,'" 1 i,'rl.'/'II. 1'/(;.';. Cull,','li •. Sin/dijk ,\fIl_""'II!!, ,\1/I\'I.-rdI/IIl, I l,i"k.I lIIi(/I1"I(;
,\d Drkh'n 1/1/111",1 'I'<-rl.-. I Ikl"l,/.\' midd,',,: '"l<'ri"lIr !'I1r! ~ii'l h"i,kl/I/I('r.
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