


Anarchisme

:\tCll zal zich misschil'1l nog herinneren dat wc een paar maanden geleden
een interviC'\1/ plaatsten met Rudolf de Jong dat handelde over het anarchisme.
\Ve schreven daar toen als redactie bij dat het woord anarchisme tegenwoordig
weer zo vaak wordt gebruikt dat het ons de moeite waard leek er ecns wat
uitvoeriger op in te gaan. \Vel, die belofte hehben we gehoudeTl maar wc zijn
er wat vreemd mee terecht gekomen.

\Ve stelden ons indertijd voor een drietal artikelen te plaatsen, één over de
historie van het anarehismc, en twee, één pro cn ('én ('(mtra, over de huidige
vorm vall anarchisme.

\Ve hebben prof. dr. B. Schaper gevraagd het artikel over de historie van
het anarchisme te willen schrijven en zijn bijdrage vindt de lezer dan ook in
dit nummer. ~Iet onze dank voor de heldere wijze waarop het ondenverp is
behandeld.

~Ict één van de heide andere artikelen zijn we echter stuk gelopcn. De
auteur die het pro-stuk over het huidige anarchismc zou schrijvl.-'n heeft zijn
artikel laten uitlopen in ecn rechtstreekse oproep aan de Nederlandse militair
tot sabotage, muiterij cn spionage. ~Icn zal er, hoop ik, gevoel voor hebben
dat wij dat stuk niet plaatscn.

Niet dat wij exclamaties in bovcnstaande zin al te el1lstig zOlidcll willen
nemen. '''ie 7jch werkelijk met sabotage, muiterij en spionage bezig houdt
kijkt wel uit, om dat van de daken te sehrecuweJl. ~1aar ook loze kreten op
dit gebied willen wij niet plaatsen in ons blad.

'Vaarom eigenlijk niet?

~Icn vergist "jeh als men meent dat wij op deze manier ons stecntje willen
bijdragen tot de bescherming en instandhouding van de ):ederlamlse strijd-
krachten. Daarvoor is de humanistische geestelijke verzorging niet in het
leven geroepen. Evenmin overigens om eens even te helpen die strijdkrachten
te ondermijncn.

\Vij hebben er zeker gecn bezwaar tegen om in ons blad over onderwerpen
als het anarchisme te latcn sehrijvcn. '''erkelijke informatie houdt in clat men
jonge mcnsen durft eonfronteren met de versehillenclc richtingen en stromin.
gen die in hun eigen tijd bestaan.

~Iaar dat moet dan wel blijven binncn het kader van de werkelijke infor-
matie en niet ontaarden in pogingen om menscn een hepaalde kant uit te
drijven. Ego is geen blad voor humanistisdle propaganda, voor actie voor of
tegen bewapening en evenmin een orgaan voor anarchistische agitatie.

De men.'ien die zich aan de humanistische raadsman toevertrouwcn moeten
de zekerheid hehben dat deze hen niet een bepaalde kant probeert uit te
sturen maar hun mogelijkheid tot het zelf nemt'Jl van beslissingen respecteert.

Daarom iJl de humanistische geestelijke verzorging geen oproepen tot
dienstneming of dienstweigering en zeker geen oproep tot sabotage, muiterij
en spionage. \Ieent trouwens iemand in ernst dat in een democrati'iche samen.
leving een blad van de geestelijke verzorging zich zon knnnen cn willen
plaatsen achter oproepen tot onwettelijke en gewelddadige actie?

Op het anarchisme hopcn we nog wel terug te komen.

RED.
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Phil: 'Ik heb
gewoon weinig
schaamtegevoel'
Toen het Haagse fotomodel Phil Bioom

(21) op die historische 9 oktoberavond
de krant. waarachter ze zat, liet zakken.
hield welhaa'.'it héél kijkend I'\ed.crland
de adem in: voor het eerst in de ge-
schiedenis der Nederlandse televisie zat
daar in VPRO's 'Hoepla' een poedel-
naakte blanke vrouw op ons 1>('cld-
schcnn.
De nieuwi!Qtcid zat hem in het hlan-

ke, want negerinnen waren rCl't!s meer-
dere malen ongekleed op het schcnn
verschenen: Afrikaanse dames, dansend
op tromgeroffel. Protesten worden dan
natuurlijk niet gehoord. Immers: onhe-
schaafd bloot is niet makt.
Phi! Bioom staarde ons aan met haar

grote ogen: t'en sfinxachtig: wezen he-
trapt. De camera reed op haar in en ze
'g-roeidc' al groter en groter in de huis-
kamer. Een ongenode gaste. ~laar was ze
ook onwelkom? Hebhen de honderd
vrijzinnige leden die na het bewuste
programma schriftelijk afscheid namen
van de VPRO, het hlote meisjeslieha<tm
onmiddellijk met een haastige druk op
de knop laten verdwijnen?
In elk geval d('('d Phil zonder stof

zt~r veel stof opwaaien. Het SGP-
kamerlid ir. Van Dis, dat kijken naar dl'
televisie üherhaupt al zondig vindt, be-
klom in het parlement zijn stokpaardje
en sprak over het schandelijke verval
der zeden. 'De eerbaarheid van de
vrouw: zo klaagde hij, 'wordt toch al
aangetast door allerlei plaatwerk. Al,; we
zo doorgaan 7.alhet aantal 7.edendelictell
Ilog verder toenemen:

Eerder verlegen
In Hoepla zat Phil in alle één-drie-

kwart meter blootheid beweegloos te
Z\-vijgell.'Ve zochten haar reeds vóór de
uitzendinJ:( in haar Haagse kamer op en
merkten dat ze wel degelijk iets te
zeg/.{enhad. Een meisje op hoge henen,
eerder ietwat verlegen dan uitdagend,
deed ons vrk'ndelijk open, Van haar
hartje maakte ze geen moordkuil.
'Ik heh gewoon heel weinig schaam-

tegevoeL Gêne mis ik volkomen. Ik voel
me uitstekend op mijn gemak als ik
bloot poseer, Miss<..hien i'" dat wat
vreemd, want ik ben eigenlijk wel e<,'n
heetje verlegen, vooral vroeger.
Toen ik nog op de Mulo zat, rt'ed ik

op de fiet'i van Voorhurg naar Leid-
schendam, Onder \\'eg durfde ik niemmHl
aan te kijken. Ik keek naar de grond en
zat doorlopend te blozen. Nu nóg kan ik
om de gekste dingen rood worden. Eell
schunnige opmerking raakt me niet.
lIli•.•.'lr vaak kleur ik om iets vreselijk
onnozels. Vroeger wilde ik dan wel
wegkruipen in een hoekje. Dat is nu wel
over. Zo erg laat ik me nit't Ilwer
kennen.'
Op de mulo begon Phil BIoom met

naakt poseren. Een jongeman wilde zich
bekwamen in de fotografie en zocht een
n<taktmodd, Via de overleden fotograaf
kwam ze in het heroepswerk t<.'recht.De

Haagse Academie voor B<,'c1dendeKunst
waarop ze enige tijd zat, zei ze vaarwel.
'Ik zag er niets meer in. Het was
allemaal zo aftam1s. De hele dag gips-
koppetjes en stillevens tekenen.'

Naakt op Spul
Pltil's blote verschijning was reeds

vóór de twee ~eruchtmakende Hoepla-
uitzendingen (in de eerste uitzending
was ze slechts geklt'<.,d in een bosje
hloemen) te zien: het literaire tijdschrift
Candalf toonde haar, staande voor het
Haarlelllse stadhuis en gezeten op et'n
mini-fiets. Grote aandacht kreeg d{~
foto, die van Phil op een vroege 7.on-
daglIlorgen op h<'t Amsterdamse Spui
werd gemaakt. Ze werd poedelnaakt
vereeuwigd voor het destijds door de
provo's ver buiten onze landsgrenzen
befaamd geworden beeld 'Het Liewrd-
je'. De Amsterdamse vlag met de drie
kruisen, die zij \'oor zich hield, hedekte
haar naakte VOn1WIl nauwelijks. Van
deze foto werd met aanzienlijk sncc<.'s
ecn puzzel gemaakt.
'Die foto werd omstreeks half negen

genomen. Het \vas al vrij dmk op stmat.
De mensen gingen naar de kerk. \Vat
zullen die anl1C voorbijgangers zijn ge-
schrokken! Een grappenmaker heeft later
gezegd, dat een automohilist, die juist
op dat mOlllt'nt passeerde, tegen een

hoorn is gereden, Leuk hedaeht, maar
ht't is gelukki,Kniet waar. Er kwam wel
een tram aan. Ik kon nog net op tijd in
een gereed staande auto springen, Ik
denk, dat de passagiers nog juist m'n
blote billetjes hehben gezien, En wat
gééft dat nou? Dat moet toch een leuk
gezicht zijn: 's morgens vroeg, een bloot
meisje op het plein:
Phil Bl{xJmprijst de VPRO. 'Dat j".,

nou eens een vrije omroep die niet zo
kinderachtig is. Die niet vindt. dat je
nooit een bloot borstje mag zien. I-It,t is
toch onhegrijpelijk, dat er mensen zijn,
die om iets hloots hun lidmaatschap
opzeggen. Dat noem ik belachelijke
schijnheiligheid, De meesten zitten wd
stiekem in hoekjes met hlote dames te
kijken,'
'Vaarom noodzakelijk zb bloot? Phil

BIoom zei ons, dat ze over die vraag
wel eens heeft nagedacht. Een ,~luitc-nd
antwoord had ze niet gevonden. liet
antwoord lijkt niet zo moeilijk. Phil is
L'en kind van nu, Ze vindt het prettig
om mensen te choqueren. ),Iensen. die
dat door hun gehuichel naar haar mt>-
ning verdienen. Evenals vele van haar
leeftijdgenoten wil ze de nog hestaandp.
taboes doorhreken. Zij houdt zich bezig
met het tahoe van de blote naaktheid.

TE UK VAN DE BERG
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Loop ik op straat eu ,cie kom ik cIam
alll/('rs tegen dfHl de hoofdraadsnw'l nm
het Humanistisch Ver/Jond, die zich on-
handig ver1Jergt achter cell sigaar. Xa-
dat ik hem kel/rig gegroet 1wh, vraa{...>tlii;
mi; of ik ill 2()()() tCOOrdetlwil lIiteeuzet.
teIl lcaarom ik geell fM heil nlll het
Jl,mumistiscIJ VerhOlul, Uit een dikke
portefeuille neemt hi; een hiliet van 100
guldetl cu staart mi; afu;achteml mw. Ik
slik elt aarzel eu Gertel hem tetl slotte
bedroefd dat ik het Iliet weet, ik heb
niets tegetl het 1IIHlI(ltlistisch Verbond.
Dat valt hem rauw 01' het li;f, hi; aarzelt
evell of IJi; hoos uIl ,cordet1, "uwr Icordt
dan toch maar lieeer cerdrietig.

Het calt hem tegen, vertelt hi; mi;,
dat ik nog geeu kritiek op het Hlluumis-
thche VerhOlul hel). Maar ik be" nog
;ong, en tcat niet is kau komen. Het feit
dat ik redactielid he" van Propria Cllres
geeft hem de moed dat ik er tcel in zal
slllgeu op i!Ctl dllideli;ke kritische mmlier
uil de hoek te komelt. Prompt calt me
iets in. 'Ik heb iets: zeg ik tegen hem.
liet IJouderd;e ritselt opgewondetl. 'lIet
t:crvelende Gim het Humanistisch Ver.
hond is dat ;e er bezwaar tegelt moet
hebben.'

Het 1wllllerd;e wordt met afgemeten
gebarell weer in de portefeuille gebor-
helI eH de heer Up,~'hegeeft zich met
sti;ce slaPies op weg. 'Ik ben tegen het
Humanistisch Verhond omdat ik er t1 iets
k,caads ocer kali zeggen,' probeer ik
lIog. Maar hi; draait zich niet mccr om.
Zi;n cr lezers die lIli; kil/men he/pcu (l(11l
hez!Caretl tegen eu slechte erGarillgell
/lid het lIllT1umistiseh Verbom1? Scllriij
ze mc dmt alstllhlieft. God zal u belo-
nen.

Bovenstaand t(,kstje plaatste ik in
Propria eures, een Amsterdam.~ Studen-
lenweekbbd mot 12.000 ahonnees. :-:ie-
mand reageCi'd0, waamit ik kan afleiden
dat ófwl'i het 'blad niet gelezen \voo'dt
ófwcl niemand ver!(xlfd is md een lastig
humanistisch meisje of ingekwartierd hij
een lastige humanistische hospita. En als
het laatste waar is zijn er nog twee
lllogelijkheden waaruit ik kan kie'/.en:

er zijn geen humanisten

er zijn gt"t:'n vrouwelijke hUlllanis-
ten.

Kortom, er zijn zoveel Illogelijkheden
dat ik lIit het onthreken van lezersreac-
ties niets kan afleidt'n. Als ik zeg dat ik
het gevoel heh dat er geen vrouwelijke
humanisten zijn. is dat dan ook niet
llleer dan ecn vermoeden (zoals trou.
wens dit hele artikel uit mijn duim is
gezogen). Het redem'ren over dood ('11

leven. het kijken over de rand van de
afgrond lijkt me een - in onze (:ul.
tunr - typh;eh m:umelijke tak van sport.
De laatsten der :\Iohikanen van het
geloof zullen de vrouwen zijn (ook in de
politiek de meest-confessie-gehonden
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TREKTOP
(mijn
zegen
hebben
ze)
lIet hi;g(l(ltld artikel clIn lImlS
VercooJ't lecerl eell Jlittige - ell
soms geestige - kritiek 01' het
humanisme. Daar is onzerzijds
geell hezlt,'cwr tegen mallr som-
mige uitlatingen cragcn om tegen.
spraak. \Ve zO/uIen cIie cIus van
redactie ll.'ege kWlfk!H schri;t:ell,
maar aardiger lijkt het ons om de
lezcrs daartoe de gelegerl1lCid te
geven. \l'ie levert voor één van
de t.:olgcllde mWll1lers C(lIl Ego
deze tegcllsprcwk?

RED.

stemmers). Er zullen natuurlijk hest
\TOIlWt'l\ zijn die er geen geloof op na
houden, maar h(>t aantal vrouwen dat
Iwt op kan hrengen om van dat onge-
loof een gOl_.d uitgewerkt sysk('m te
maken. lijkt I1W klein. \Veinig VTOuwen
dus bij het Humanistisch Verbond. Ik
wil niet zeggen dat dat een bezwaar is.
maar aantrekkelijk is anders.

Gewoon pesterij

Dieren nemen een uitznnderlijke en
zeer speciale positie in de wereld in.

omdat zij de verleiding hehhen kunnen
weerstaan hun grote hersenen te oot.
wikkel('ll. IInn denkraam is niet groter
d:lo noodz~.kdijk is om aan voedsel te
kunnen komen t'n op gezette tijden d{~
genoegens van de voortplanting te ge-
nieten.

Dieren gaan helemaal op in het lev('n.
ze missen het vermogen tot zelf.rl'flexie
dat hij de mensen zo'n hoop narigheid
veroorzaakt. De dood ondergaan ze met
enige verhazing en ongenoegen, maar
zonder angst. Een enkele Illaal vind je
dat ook hij mensen. Laatst zag ik op de
televisie een oude vrouw van 8.5 jaar die
enigszins verontwaanligd verklaarde:
':\lijn hele leven hen ik niet ziek ge.
weest en nu. op mijn oude dag. begin-
nen mijn henen het im't'ns te begeven:

Ze vond het gewoon pesterij. f\'t't nu
ze wat meer tijd voor zichzelf had.
begon het lichaam kuren te vertonen.
'\Iet de mogelijkheid van overlijden en
de daarhij behorende aftakeling had zij
kennclijl: nooit serieus rekening gehou-
dell,

Alle problemen heginnen op het mo.
ment dat mell het doodgaan als onver-
mijdelijk I:k..~chouwt. \Vie het eell\\;~C
leven heeft of denkt t(~ hehben, zal ge.
makkelijk genoeg kunnen nemen met
wat dat leven te bieden heeft. Al~
dat weinig is ,in een bepaalde periode.
heb je immers nog een eeuwigheid de
tijd om je schade in te halen. ~Iaar ook
wie wel weet of meent te weten dat hij
doodgaat heeft men het leven-zelf meest.
al geen onoverkomelijke lllot'ilijkh(-èen:
het a.antaI zelfmoorden is al met al toch
vrij heperkt.

De Vr.lag naar de zin van het leven is
eigenlijk onzin, liet leven hoeft niet
zinvol te zijn als het maar prettig is. De
vraag naar de zin van het leven is
eigenlijk de vraag naar de zin van de
dóód. Bij het doodga:m lij.,1: het eigenlij.
ke probleem. De kracht van religies Iij.,rt
dan ook niet in het zinvol maken van
het leven. maar in het zinvol maken van
de dood.

Hoc verder de dood van de gehoorte
af komt te liggen. hoe zwakker de
aantrekkingskracht van de religies
wordt. De sterkste behoefte aan een
wapen om d(~ dreiging van de (lood mee
te hedwingen. hestaat in landen met een
lage sterfte-leeftijd.
In het \Vesten met zijn steeds langer

wordende levensduur van dc mensen,
neemt de ontkerkelijking toe. Dat is
logisch. Je heht nll een vrij hehoorlijke
periode, zo tussen het 2(hte en 50sÏ('
jaar, waarin je geen direct levensgevaar
loopt en het dus Illogelijk b om een
gt"Zonde twijfel aan de bestaansgronden
van de religie aan bod te laten komen.
Zodra je dc 50 gepasseerd hent wordt



het uitkijken gehlazen en is het zaak om
zo snel mogelijk de twijfels weg te
werken en in volle overtuigdheid van
het hestaan van een hiernamaals de
dood tegemoet te gaan. Het is duidelijk
dat voor deze tijdelijk afvalligen het
Humanisme op den duur niets te bieden
hedt. Het is te v.lag en te vrijhlij-
vend.

Te opperylakklg
Aan de andere kant is het Humanis-

me ook te oppervlakkig van toon voor
hen die met de heste wil van de wereld
de dood niet zinvol kunnen ,;ndell, CKlk
na hun 50ste niet. lIet Humanisme
hemoeit zich nauwelijks met de dood,
en het ontwijkt claardoor de essentie van
het hele probleem van het leven. lIet
Humanisme denkt all("C1lna over de
mogelijkheden die de mens heeft om
zijn pakwer,-70 jaar op aarde zo nuttig
mogelijk te hesteden.

Maar daarin hen ik pas in tweede
instantie geïnteresseerd. Voor mij is het
het helangrijkst dat ik niet dood ga. Ik
heh er geen zin in, en ik zie er noch het
nut noch de noodz..'1akvan in. Ik zou
direct enthousiast worden voor het Hu-
manistisch Verhond als ze stelden dat ze
uit willen gaan van de onsterfelijkheid
van de mens hier op aarde, of tenminste
zover gingen dat ze de mogelijkheid van
cen onsterfelijk mens niet uitgesloten
achtteIl. In L'en dergelijke basis zie ik
namelijk het enige goed houdhare alter-
natief voor hen die van een echt gc100f
niets willen weten.

Alle problemen zijn immers opgelost
zodra we het eeuwige leven op aarde
hebben? En dat behoort tot de moge-
lijkheden, nu nog niet. maar over een
paar duizend ja.ar waarschijnlijk wèl.
Ten slotte worden de mensen IHl al
steeds ouder. cn met het verfijnen van
hevriezingstechnieken en kunst-organen
zullen we nog ('t'n heel eind verder
kunnen komen. Ik ZOII er niet in durvcn
gelóven dat ooit de dood uitgebannen
kan worden, maar er is toch wel reden
voor t"('nhescheiden hoop.
Coed, kan men zeggen. maar daannee

zijn we nu niet geholpen. Dat is waar,
we zijn op het oge'nblik nergens mee te
helpen. Als ratten sten'en we, meneer,
zonde en jammer is het. Maar als we
onzc tijd m~ttig gebmiken, lmnnen we
misschien direct of indirect bijdrngen
aan het {Iiehterbij komen van het mo.
ment waarop er niet meer gestorven
hoeft te worden. Intussen zou het aardig
zijn om een pilletje te ontwerpen waar-
mee doodsangsten verdreven kunnen
worden. Dat bn tijdelijk soelaas bieden
(ligt hier niet een taak van het Huma-
nisme?).

Geen vechtlust
Ik vind dus het liumanisme te Iw-

perkt. liet houdt de moed er in. op een
hasis die me te smal lijkt. Ik mis de
vechtlust ('n de hehoc.fte om de dood te
lijf te gaan. "fen legt zich bij de
heperkte lengte van het lcvl'n ncer e:l
men scheidt wat prietpraat af over zelf-
verwerkelijking en ontplooiing van het
individu in de maatschappij en lief zijn
voor elkaar. Daar kopc'n we weinig V(Klr:
ook de religies voeren deze kretell in
hun vaandel. Geen wonder dat men het
Humanisme een gc1(xlfzonder een G<KI
noemt. Het heeft te weinig eigens. het
komt tot dezelfde slokonc1usies als de
relibties en kan alleen prat gaan op het
feit dat het deze identieke l-'ondllSies
hereikt zonder de hasis van een Gods-
hestaan.
Ik TIloetzeggen dat ik dat wel potsier-

lijk vind a.andoen. Daar lees ik in een
manifest hij voorbeeld het volgende:
'lIet Humanisme acht een waardehesef
dat niet naar willekt'ur kan worden
gewijzigd we-.r.enHjkvoor de mens' (he-
Kinselvcrklaring. eerste vers). Hoe ko-
men ze daar aan, vraag ik me dan af. Is
dat wetenschappelijk vastgesteld of ra-
den ze er lllaar naar? lIet laatste denk
ik. Er is geen reden om te veronderstel-
len dat de mens een lw'paald (aangeho-
ren) hesef hL'eft van 'waarhdd, zedelijk-
heid en sehoonheid'. 'Vel kan ik me
voorstellen dat een dergelijk be,••ef aan-
geleerd is, omdat zonder hepaalde prin-
cipes nu eenmaal geen gemeenschaps-
leven mogelijk is. 1taar waarom staat
het er cbn zo ahsolutistisch, zo van God
geschapen? De hemel mag het weten. Ik
kan me best v(x)rstellen (bt het huma-
nisme hepaalde waarden propageren
wil, maar dan moet men niet oorzaak en
gevolg door elkaar halen en net doen
alsof de mens het daaraan ten grondslag
liggende waardebesef al bij v(Klrhaat
ingeschapen zou hebhen gekregen ('ge-
heel voorzien van ingebouwde waarde-
leidingen'). Door dat pertinent zo voor
te stellen stelt het humanisme zich hloot
aan dezelfde aanvallen als die welke zij
zelf zo graag op religies richt.
Paeifisten zouden toeh óók uitgcla-

ehen worden als ze stelden dat de mens
in wezen vreedzaam is. Humanisme is,
net al.. pacifisme. op zijn best een
politieke of sociale heweging die de
men.'icn wil hrengen tot een hepaalde
gedragswijze in het leven. :\Iaar het kan
niet de pretentie hebben een filosofie te
zijn. m.a.w. een duidelijk wereldbeeld te
hehben net zoal•• de re1h,ties.Daarvoor
houdt het zich te zeer afzijdig van de
kernvraag, dc' vraag na,a de zin van de
dood. Het kan dan ook geen alternatief
bieden voor religie.

Angst voor sterven
Als ik moet samenvatten wat ik tegen

het Humanistisch Verhcmd heb clan is
dat;

het feit dat tegenover de religie
(die het aardse leven als een voorllerei-

ding tot het niet.lichamclijke bestaan
ziet) geen duidelijke tegengestelde me-
ning wordt gezet. Ilct enige reële alter-
natief zou zijn: verheerlijking van het
aardse leven, ('1\ het streVl~nnaar een
onheperkte duur daan"iln. Zolang dat
doel niet bereikt is, zou Illen zich kun-
ncn hezig hOll(len met praktische 'Voor-
zieningen ,.oor diegenen die erg te
kampen hebhen met de angst voor het
zinloze sterven (fahriceren van anti-
angst-pillen, lc~ss('nin pijnloze zelfmoord
enz.).
- het feit dat het Humanistisch Ver-

Ixmd zich zo duidelijk presenteert als
een half-geloof. Het gel(K)ftniet meer in
een GCKt.maar wel in allerlei 'ahsolute'
waarden die daannee, als je lang genocg
doordenkt in feite synoniem zijn.

Dat is wat ik tégen het Humanistisch
Verhond heb. Maar daarom zou ik er
nahlllriijk toch hest lid van kunnen zijn.
Ik ben echter ook dat niet, omdat ik cr
niet tegen kan te discussiëren op de
vrijblijvende h,L••is die je duidelijk proeft
uit de artikeltjes die ik zo in de loop der
tijden gelezcn heb. De l'en zegt dit. de
ander dat en aan het eind van het
gesprek komt de discussieleider tot de
conclusie dat men er niet uitgekomen is
(wat hetekent dat niemand de ander van
zijn standpunt heeft kunnen overhligen)
maar dat het nuttig is geweest om
erover van gedachten te wisselen.
"lij niet gezien. Ik weet precies wat

ik wil: zo lang en zo aangenaam moge-
lijk leven en luid vloekend doodgaan
(vooropgesteld dat het ooit zover komt,
en dat is het straaltje hoop Walmmn ik
me stevig vasthoud).

Op zacht pltle
Ik lll'h er geen hehoefte aan om deze

hoop (cn de angst waarop ze h'Totcndec1s
hemst) te delen met anderen. De mate
waarin ik in hen voor discussies over
dood en leven correiL'Crtsterk met het
alcoholpercentage in mijn hloed. Nor-
maal proheer ik nergens OVl'r na te
denken en daarin sta ik niet alleen (i'(.n
van de vl'rj.,rjssingendie Humanisten en
andere sektariërs maken is dat zij den-
ken dat ook anderen 's nachts over le-
vensprohk'men wakker liggen. Het te.-
.Iwndeel is waar: de llll'este mensen
worden opgevoed in een bepaald geloof.
laten dat een aantal jaren op een zacht
pitje voortsndderen en roepen het weer
wakker zodra het uur van sterven na.
dert. Ze voelen zkh daar wel hij en
hehhen ongchvijfeld gelijk).
Lid worden van het Humanistisch

Verhcmd zou voor mij betekenen dat ik
vaker zou moeten denken over de mo-
gelijkheid dat ik onder een auto zou
raken voordat de medici ver genoeg
gevorderd zijn om me te redden. En dat
zon me vrij snel tot een alcoholist ma-
ken. En zeg nu zelf, wat koop ik
daan.oor?

!lAKS VER VOORT
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Het anarchisme in het verleden

\Vannecr zich in onze tijd symptomen
voordoen van een '\vedcroplcving van
het anarchisme en deze ons onwillekeu-
ri~ dwingen ons met de historische
vcrschijningsvonnen daarvan bezig te
houden, hehoven we daarhij niet lenig
te gaan tot Methusalem. \Vant al is het
verzet tegen allerlei vormen van organi-
satie en gezal-('van alle tijden, het ,mar-
chisme als politieke en sociale ideologie
dateert uit de l8de eeuw, die trouwens
van vele ideologieën de hakerm..'lt is
geweest.

De moeilijkheid zit hem in het
oll,l:t"rijpbare karakter van deze ic!eülogie
en dc daanloor geïnspin'crde i>cwcbrin-
gen, die uit hUil aard een grote mate
van individuele variabiliteit vertonen.
;'\Ien moet dan ook bij de anarchisten
geen gesloten, systematisch samenhan-
gende leer zoeken. Elke anarchist is wat
dat aangaat 'Soeverein in zijn eigen sfeer.
Dat heeft uiteraard de werkzaamheid l'n
invloed van de anarchisten hl'moeilijkt,
het maakt ook een historische analyse er
niet gemakkelijker op.

Om toch enigenuate de gedachte te
bepalen is het misschien goed als een
soort definitie van anarchisme voorop te
stellen: 'een streven. rechtvaardigheid in
~le zin van gelijkheid en wederkerigheid
lil alle menselijke relaties te vestigen
door een totale of zover mogelijk gaan-
de opheffing van de staat en de vervan~
ging daarvan door een volkomen vrije
en spont'we samenwerking tussen indi.
viduen, groepen, landstrekt'll of volken'.
~Iaar een anarchist ZOIIzich zelf ontrouw
zijn, als hij niel tegt"n een of anden'
term in een zelfs zo algemeen gehouden
definitie zou protesteren.

Eerste theoreticus

Bij de rerste theoreticus van anarchis~
tische opvattingen, de Engelsman \Vil-
Ham Codwin (l756~18:J6) vinden we al
enkele trekken, die hij latere aanhangers
teIke~ls temgkeren. \Vant naast zijn ver-
werplllg van alle gezag. zowel Vl.lIlde
staat als vall sociale instellingcn als
t"igendom, huwelijk en alle wettenrecht
treft men bij hem ('cn typisch 1&le:
('l'IlWS vertrouwen in de macht van de
rede aan, benevens l"t-'nvast geloof in de
volmaakbaarhl'id van de melis.

Dat deze be!-,"Ïllselen.waaraan de leer~
stellingen van Jean Jacques Hallsseau
!liet gehed vreemd waren, ook wel eens
('en heel andere kant zouden kunnen uit-
gaan, zouden rL,<"Is in Cotiwins eigen
tijd <Ic Franse Hevolutie en de daarin
voorkomende Jacohijnse terreur, bedoeld
al de noo:h•.••kelijke leiding van een
wl'lgezinde minderheid, bewijzl'll. :<'faar
mell mOl't Codwin ten goede houden,
da hij zich nadmkkelijk tl'gen de Ja('o-
bijnen heeft af~~czet.Godwins invlocd is
overigens, behalve in zijn naaste Olllgc~
ving, waartne o.a. de heroemde dichter
Shel1ey, zijn schoonzoon, behonrdl', niet
groot g(,Wl"t-'st;pas aan het dml van de
19r1et.'cuw i's hij heronhll'kt.
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Dat geldt ook voor de hyper-indi\'i~
dualistische "-Iax Stirncr (1806-1956),
die in zijn 'Der Einzige und sein Eigen~
tum' de volstrekte "soevereiniteit van het
Ik tegenovec elke sociale moraal verde~
digde. ~lerkw3ardig is, dat dit in<livi-
dualistisch anarchisme naderhand nogal
opgang zou maken in Amerika. Op psy-
chologischc gronden zou het helemaal
ldet vreemd zijn, als in onze tijd <lit
extreme individualisme, met zijn filoso.
fisch op H~gel geïnspireerde achteq.,rron-
den, nog weer eens Z01l worden opgc-
rah,I<I.

Europees feder:illisme

Pmudhon, de Frallse \"(_'rtl'gl'nwoonli~
ger midden 19de eeuw (lH09-1865),
heeft zijn n300rlogse rage reed" aehter
de mg: hij werd -een dl'r heiligen van
hd Europese federalisme. ~Iaar met
Proudholl, de man van de geruchtma-
kende formule 1(1 1,wpriété c'est ie vol
(de eigl'lHiom is diefstal) kan men alle
kanten uit. Zelf heeft hij h.v. de (-'igl'n~
dom evenzeer verheerlijkt al.. ....eraf-
sdmwd. In zijn sociale theorie: hd
UllliuellislIle, een sociaal bestel op COll~
tractsvcrhondingell tussen vrije en ge-
lijkwaardige personen herustend, waarbij
wl'(lerLijdse kTl"t-lietverlening essentieel
\\-'as,vindt men l'en typische weerspiege-
ling van de op atdier.nijverheid en klein
i)oerenhedrijf gehasl'erde n'rhoudingell
van de 19de~Cf'\lwsc Franse maatschap-
pij. Dat verleende hem nogal wat invlocd
op dt.' Fransc sociale l)('weging in later
tijd, maar betekent ten'ns, dat hij voor
de oplossing van de problemen van een
hoog geïndustrialisecnle massasamenle-
ving niet veel te bieden hedt.

Dom('[f/ "'îclltt'('111I11is

J loewel (lok Proudhon en zijn volge.
Iingen een rol speelden in revoluties als
in 1848 en in 1871 (de Commulle), geldt
de Ru".• ~Iichael Bakoenin (1814-187(j)
toch als de vader van het revolutionaire
anarchisme. Atheïsme, terrorisme en ni~
hilisme war('n de hoofdbeginselen van
zijn geloofshelijdenb. die culmineerde in
de speculatie op de zegenrijke werking
van de revolutionaire Kladderadatsch.
w'l.tamade wereld als een foenix uit haar
as zou herrijzen. Ondanks constmdievc
denkheelden overheersten bij hem toch
de destructieve trekkeiL Hij bracht meer
dan enig ander lH't anarchismc in con~
tact md de massa's van arheiders l'n
!x)eren, al wart.'n dit dan VOOl"l"t-'rst
hoofdzakelijk de ambachtslieden van de
Zwil'ierse Jura. Bakol'nin wordt de grote
tegenspek.r van Karl "-Iax in de Eerste
lntemationale. die hij mede hielp uit.
eenspatteil. Voortaan zou in beider
naam l'en gigalltisehe worsteling om de
geest der opkllmende arbeidcrsklasse
worden geleverd.

Koortscrisis

Bakoenin triomfeerde vooral in wat
men toen de ()l1dcr~ontwikkelde iamien
van Europa kon noemen, waartoe men
tot op zekere hoogte nl. in indllstried
opzicht, ook Frankrijk moet J'l'kenen.
Daar speelde eehter ook de Latijnsl'
geest zijn rol, zoals in Amerika evenel'IIS
bijzondere omstandigheden de tijdelijke
hlod van het anarchisme aldaar verkla-
n'n. Die hlnei hereikte in Europa zijn
hoogtepunt in de j<tren 1890, het zgn.
/ill de siècle, toen de Europese eultuur
in ecn soort koortscrisis verkeerde. liet
anarchisme in zijn verschillende ver~
sdlijningsvo!""lllt'n,van een pathologi'Sch,
half misdadig terrorisllle, het 'anarchisme
v<ln de daad', tot een edel ideali~llIe
zoals van de Russische prins Kropotkin.
met zijn aanhang in een hrede zoom
Vl.lIld(~ intellectuele l'n artistieke elite
van Europa. was daarvan een duidelijk
symptoolll.

Van l'en samenhangende politieke
beweging kon men echter nauwelijks
spreken. Als zodanig fungl'l'rde het ('n-
keI al'i een hestanddl'c1 van de, op
vakheweging en economische adie ge~
rkhte, beweJ.,"Ïngvan het anar(,'ho.syndi~
calisme, die vooral in de Latijnse landen
nogal wat invloed zou \"erwerven. Ook
in ons land heeft dit syndicalisme, onder
im"loed van figuren als Domela l\ieu~
wen huis, Corndissen l'n Sneevliet, nogal
wat onmst tewf'egg"l'!lT:lChtin de vroe-
gere arbeidcrsbev,.:eging. Op den dllnr
echter is ook deze loot aan de \"eeltakki~
ge stam van het linkse radkalisme ver-
drongl'n door hel hardl'n' hout van het
m;lrxisme l'IJ aanverwante vertakkingen.

In Ruslalld, Bakoenills gelx)()rteiand,
dat mentaal en stmctllreel voor anaT~
ehistische stromingen scheen voorbeste~
md en dan ook al vroeg symptomen
daarvan \'ertoomle, zou teil sloul' het
leninisme over de 'killdcrLiektl'n', zoab



door prol. dr. B.W. Schaper

Hoofdstraat 84 - Driebergen

wenst deel te nemen aan een Vonnings- en Bezinningsbijeenkom'St van het
Humanistisch Verbond in het CoornherthuÏ's te Driebergen in de maand

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

Handtekening::

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

(landmacht/luchtmacht)

(volledig militair adres)

(naam, voorletters, rang)

Een beketld Frans anarchist uit
de ;arell '90, Emile Henri), lIeeft in
een brief aan de directeur van zi;n
gevangellÎS de anarchistische leer itl
zevclI pUIlten samengevat:
Vri;e groepcring der individuen

door sympathie ell geestverwant-
schap zmuler lvetten en leiders.
GeTllectlSchap van goederen. Arbeid
en verlmlik volgens indivMucle iJe-
lwefteu. \'ri;e huu;cli;keu. Cosmo.
politisme. Geen godsdienst eu meer.
Vri;e ontwikkeling der tceten-
schap.

Kortom: geen beletselen meer
voor de VTlle ontwikkeling der
menseli;ke natullr. (Ontleend aan
]. S. Bartstra, f[{wc11JOek tot de
staatk. geschiedenis etc. dl. IV,
1'. 245).

of sancties' evenals die van een samen-
leving zonder regering of geregeerden
altijd wel hUil aantrekkingskracht zullen
oefenen. Zodat elke genemtie wel weer
haar eigen soort 'anarchisten' zal opleve-
ren. :'\Iaar dat hoeft nog geen helofte in
te hOluIen van een herleving van het
anarchisme als sodale en politieke idf..'O-
logie en daardoor geïnspireerde bewe-
ging.

Ondergetekende

Gelegerd te

Registratienummer

Onderdeel ..

Zekere attractie
Als individuele protesthouding jegens

en eventuele (mtvluchting aan de mo-
derne gemechaniseerde en gebureaucra-
tiseerde samenleving kan men zich voor-
stellen, dat het anarehisme, in zijn incli-
vidualistische verschijnings\'Onll een ze-
kere attractie oefent op de wereld van
beatniks, provo's, hippies en dl' daarbij
zich aansluitende artiesten kringen. :'\Iaar
hun gehele, op volstrekte uitleving van
alle instincten en hegeerkIl gerichte,
levenshouding verschilt nogal wat van
het oH'rwegend puriteinse karakter van
het revoilltionaire anarchisme.
Terecht hesluit een modern historicus

van het anarchisme, James JoH, zijn
verhaal met de uitspraak. dat de idee
van een 'moraal zonder verplichtingen

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

gelijkgestemde idealisten. In de 20ste
eeuw onthreekt daarvoor de mimte.
Als politieke en sociale ideologie is

daarom het anarchisme, althans in zijn
traditionele vormen, als een anachronis-
me te beschouwen. Voor zover het zich
in de ontwikkelingslanden V(xmloet, ver-
toont het b.V. in India, hij Narayan of
Vinobha Bhave, een eigensoortig karak-
ter. Het meest ve"vant betoont zich nog
de id{'Ologievan de 'volksoorlog' in de
Zuid-Amerikaanse landen, voor zover
daarbij van een idede achtergrond spm.
kc is.

Lcnin het noemde, triomferen. Behalve
dc verwante sociaal.rcvolutionaircn. eni-
ge tijd partners in de Sowjetrc"olutie,
heeft tijdens de hurgeroorlog enige jaren
in de Oekraïne een anarchistische
strijdmacht onder leiding van een min
of meer legendarische figuur 11ádmo
een rol gespeeld. Spanje zou echter
vooral het land wurden, waar anarchis-
me en syndicalisme bij alle spanningen
nauw samengaand. in de praktische poli-
tiek moesten tonen, wat zij waard war-
en.
Welige voedingsbodem

In Spanje vond Iwt anarchisme zowel
op het land (Andalusië) als in de steden
(Barcelona) een welige voedingsbodem.
De traditie, temggaand op Bakocnill,
dateert al van de jaren 'ïO in de 1ge
eeuw, bereikte L-'('n eerste hoogtepunt in
de 'scmana tragica', de tragische week
(zomer 1909), maar haar climax in de
Spaanse burgeroorlog. Geor~aniseerd in
de anarchistische FAI en de syndica.
Ibiische eNT, met dicht in de huurt
de Trotzkistische POU11, beliehaamde
dit links extremisme met zijn massa-
aanhang een behoorlijk df..'t'l van het
revolutionaire Spanje. In sonlll1i~e epi-
sodes en landsdden, zoals Catalonië,
trok het tijdelijk de macht aan zich. liet
manifesteerde daarhij zowel zijn
negatieve, terroristische aspecten als zijn
constmctieve.
Buitenlandse waarnemers als Geor~e

Orwell werden getroffen door expen-
ment{"ll,zowel op economisch ah, op cul-
tureel gebied. ~Iaar vcr vóór de Burger-
oorlog ten einde was, waren de anar-
chistische en syndicalistische elementen
uitgeschakeld of gelijkgeschakeld. 11en
kan voor dit falen niet enkel de, imler-
daad bmtale, activiteiten van de hand-
langers van :'\foskou aansprakdijk stel-
len. noch de oorlogsol11standigheuen,
waaromier dit anarchisme moest opere-
ren: tf..'nslotte had het toch altijd zijn
hoop op gewelddadige revolutie en bur-
gerkrijg gevestigd.
Historisch echec
Het historisch echec vun de anarchis-

tische revolutie ligt dieper. De tragedie
van het anarchisme is, dat het de aan-
sluiting op de moderne technolog"isch
hoog ontwikkelde, uiterst ingewikkelde
georganiseerde industriële maatschappij
heeft gemist. :'\Ien heeft het wel geka-
rakteriseerd als een combinatie van de
18dc-ecuwse Verlichting met ha<lr
onhepcrkt vertrouwen in de mens met de
afkeer van de 19de.eeuwse Romantiek
voor de mf..'Cstedingen, regeringssyste-
men inhegrepen. die de mensen tot
stand hehhen gehracht. In beide opzich.
ten is het daarom in de 2{hie eeuw cen
anachronisme, d.w.z. uit de tijd. In de
19de eeuw kon men nog proberen, aan
de grft..p van de indmtriële samenleving
te ontsnappen, door een vlucht, een
'eontracting ouf in de vornl van land-
houwkolonies e.d., \'an kleine grof..'pen
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THEWARGAME
delijke spanningen. Spanningen over
rang en stand, blank en bnlin - omdat
de Engeben nog lang niet heseffen wat
hen in de meest letterlijke zin boven hd
hoofd hangt.

\Vatkins rc~streert g<-'nadeloos de
geweldige Ill(wite en het' gering(\ dfed
van de BB.acties. Immers, voor de aan-
val za! er slechts een waarschll\\ingstijd
van twee of drie minuten zijn. Als de
atoOlllaanval vanaf omler ..•.('eëers wordt
geleid en plaats vindt sleehts enkele
St'("ont!en.

Alarmsituatie

liet leven heflK'<-'mtin deze alannsi.
tuatie zijn gewone gang. Een
dok1t'r - ing~'schakeld hij de RR - be-
zoekt een ziek kind. Tijdens zijn lw/.oek
loeit plotseling de sirene. Iedereen weet
wat Ilt't hetekent, maar weinigen realise-
ren zich werkelijk wat er (ook op 30 of
zestig kilomett~r afstand) kan gehenren.
~faar het geheurt. De lichtflits. de
schokgolf, de vuurstorlll en de fall-out.
Dat alles t'Îst zijn onverhiddelijke tol.

FI LMBESPREKING
Scpt{'mhcr 1967 - volgens !'dl"r \Vat-

kins zal het gt"ell hvee jaar meer duren.
De Chinezen intervcnii.'rt'n in Vietnam.
De HlIssen durven niet a<:hter te hlijven,
grendelen Berlijn af en pogen de weste-
lijke kant van de stad te anllexeren.
Twee I'\ATO-divisies pogen een door-
Inaak te forceren. TactisdlC kernwa-
pens - waaronder Ilonest Johns worden
gebruikt. De Bussen kunnen alleen nog
maar vooruit. De esealatie is een feit.
De tientallen doelen in Engeland krijgen
voltreffers van 'kleine' megatonhommcn.
liet aantal elndt'Tl is schrikwekkend.
11aar afsehuwt'iijkcr nog is het aantal
overlevenden, J.{ctcisterddoor brandwon-
den, shocks, honger, ziekten en een
t'ntwertung aller ,verten. de moraal
en het moreel van de (bnrgcr)hevoJking
is totaal vemieti~T(l. Rovers en mOOl'de-
naars - tot voor kort 'kcuri~e' mensen-
vallen de politie en het leger aan. De
doodstraf is ecn nauwE'lijks-afschrikkende
straf.

lIet geschiedenis hoekje van Peter
\Vatkins ziet cr gruwelijk uit. maar
gmwelijker nog zijn de heelden lIit zijn
documentaire die hij in opdracht van de
BBC maakte.

The \\'ar Camc is een gruwelijke
semi-documentaire. Ew'n gruwelijk als
de incidentele foto's. die de :\azi's
achterlieten van de 'ex<-'clltie' van lmr-
gers in concentratiekampen cn op de
randen van mC'Ordkuilen. \Vc weten dat
er zes miljoen Joden vermoord zijn.
maar het beeld van i.i'n zo'n slachtof-
fer - vlak voor zijn dood - zegt llI<-~r
dan getallen die in de duizend('n, in de
miljoenen lopen, De dood, het ongeluk
V;:~nt'-én mens grijpt ons aan - de slach-
ting van miljoenen zegt ons even
veel- of even weinig.

Onvermijdelijke spanningen

\Vatkins heeft voor zijn korte docu-
mentaire duidelijk gemikt op <Ie
overtuigingskracht die 'jollrnaalheelden'
hehhen: zijn visie op de atoomaanval op
Engeland is die van een filmverslagge-
ver, die Illet de camera in d<~hand in
€ol'Tl van de evacuatiest.eken (Kent) op
onderzoek uitgaat. Uit de grote steden
worden de vrouwen en kinderen (in
tweede instantie de zieken. in derde de
zwangere vrouwen. De mannen blijven
aehter) geëvacueerd. De inkwartiering
alleen al geeft aanleiding tot onvermij.

D(, doktoren die het o\"erieven, moe-
ten dl' gewonden in drie categorieën
scheiden. De zwaarste gevallell worden
'opgeslagen' om te creperen. Verdoven-
de middelen hlijven gereserveerd voor
gevallen die te 'redden' zijn. En wat
blijft cr dan Ilog van llt'll over? \Vande-
lende lijken. Ceschokt en gehavend.
Dan bcgimlt'n de aftereffects - de na.
werkingen - hun tol te eisen. Plundering
van \1)<-,<lselopslagplaatscn. Executi('s.
~foord en IllllitCrij.

Dat alles weet \Vatkins in l'nkele
minuten te tonen. \Voorden? De bios-
coophczoeker kijkt vragend in het
duister om zich h<,<-'nen probeert zich
Vntl1litdeze gruwc1-rcalih.'Ît het leven V:ln
alle dag daM huiten. op ('nkele meters
afstand in de straten voor ogen te halen
en zichzelf gerust te stellen. 'liet zal
zo'n vaart niet lopen .. :

:\Iaar ook het le\'en van hier ('n !lil
haalt \\'atkins angstwekkend dichthij:
~foeten we - zo vraagt hij - tt'rugslaan
als de Russl'n ons l11('t atoomhommen
hestoh'n? De antwoorden van Engl'lsl~
hurger.~, niet \,,'etend in welke context ze
zoud('n komen te staan, zijn ang'4wek-

Gruwelij ke til m
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kl'IH1. ZOlld,~r l:ilzOlldt'rilli! - zij Ill't soms
aarzelend - is het antweord: natuurlijk.

Britse bOlllllll'llWeT{WrSnadeH'1l - zei!t
de gei.;lIi!ageenl(, COlllllll'ntaarskm - de
Hmsische i!rCliS. Hllssische sledell zullell
helzt'lfde lot ondel"i!aan als dl' EIli!els('
nll ("IJ dl' Skei"11 Drcs(\t'n en Iliroshima
vall tOl'Il, Totalt' \"('rnif'tiging. Is hl'! Jlug
waard in ZO'Il wereld h:' le\l'n?

Aangrijpende behandeling

:\aast dc i!rmwlijklH'id \'an het on-
derwerp ell dl' aani!rijpendt' hehandt,-
Jing: el"\'all, leNt \\'atkim ons 1l1l'1 zijn
film l'ell andere lI's: we Jt'\'t'n in ct'n
atoomtijdperk en Wl' kllllllt'll de klok
niet !l'nti!timait'n, Betl'kl'llt dal. dat \V('

'md dl' l;OIll zullen moelt'tl lerell Jt'\"{'n?'
AIIt'I"lllinst - Illaal" d,' kop iJl Ilt't Zillld is
zo Illogelijk nog ge\'aarlijkt'l".

Daarnaast wil ik lUI en op dl'ze plaats
i!een L'onciusi('s trek keil lIit de t'lllOtÎO-
l1eel-\'erschrikkt'lHlt' en rationed-lll'aIH,(-
sligt'nde film nUl \\'atkim. Ook bij {'{'n
\"TailJ.,(slllk als de atoomlwwapenilli!-
juist hij \Ta,q.!>tnkkt'lI dil' :-'l'hijuh,~,lr
zwart-wit li.i!i!Pll- schn'('Il\\'t tlt' W('-
I"eld om ('('Il illlli\idllele Iwnad('l"illi!,
Ieder lllod \'oor zichzelf llitlllakt'l\ hOI'
hij l'r 1t'g"llO\'er :-.taat. .\laar hij lIlod er
0\"('1"tlenkcil. En al tlt'nkent! komt Illen

tot H,lt, cOlldusit-'s (dadlt ik) dil' \\'at-
kim ook gl'trokkt'll heeft.

Et'lI ('1"\'<111is. dat d" schijllzekerhdt!
die dl' BB (of het Engelse equivalent.
dt, cidl t\t,ft'llse) OIlS hicdt. g"eell oplos-
siJl!.!:is, Desondanks Ill'eft lllen \\'atkillS-
filn-l lIil'! op tel,'\'isie durvell uitzendell,
Dt, Engelse RH {'n alle allde\"(' Ilt'trokke-
IIl'lI opfel\{lt'n skrb' dmk uit. \\',Itkins'
heeld zou {'t'n vertekend h'eld zijl\.
.\Iaar iJl tIp salllt'llstdling maakte hij
slechts zelden gehmik vall niet-offkii.qp
hrollllt'n, Zijn a('klll".~ WMeil (om alle
schmiert' lIit te ~llliten ('n l'en zo anthen-
lil,k mogelijk het,ld k W'\'l'n) amakllTs,
Zt' door1(,(,fd('11 hUil rollell l"Il aan dc
angst lt, Zil'll dil' ze O\'{'rhl"l:'lIt.(:t'nis lH't
nid te hoppn dat ze hpt ooit i"cht zullelI
hoeven ll1eemakell, Ceen t'nkele lIlens
lllag H'roonh-l'ld wordell tot l'ell derge-
lijk lot. \Vimt t'r is cell esse:ltied ver-
s{'hil !llssell l'en kogel uit l'en gl'wel~r-
loop of eell megaholll uit eeH vliegtuig,
Xi et \'l'el voor dp doden en gl'womh-II
zullen cynid opmerkell, .\Iaar hl'l gaat
er hij \Vatkins minder 0111de gruwd('l}
van dt, dood als wel dl' allg.~taal1jagellde
consetpl{'llties \uor de 'oH'rien'mlen' h'
tOllt'll.

Neus op actualiteit

Dl' BBC mocht de filtl1 nid llitZt'll-

dell. In de Engelse hiosl'Opl'1l had dl'
film ('t'n 'geweldig Sll('C('S,' lipt is te
hopl:'l1 dat al dit, mensell dil:' de film
C;l:'zit'u heblll'll er nid \'oor l'en l)<\i\r
Illiml!t'u over aan het dl'nkell zijn gesla-
geil. maar \\'atkills' toekomshisi(' pt'r-
malll'nt nu't zich ll11'edragt'IL :\atuur-
lijk - (lok kanker is gruwelijk en W('
kunnen ('I" nil't dke minuut \,111 cle dag
aan denkt'Il. Vanze1fspl"ekeJlt! - ook
g('l'sklijke ah,,'ijkingcn H'nlicJlCIl onze
aandacht. Zo ook met 'The \Var Call1e,'
\VI' hOl'H'll t'l" ,!.!:{'ellnachten OH'r wak-
ker te Jigg('n, .\Iaar als Ill't cr op aan
komt - eH op sOlllmig" mOlllt'nten (vl'r-
kipzingt'll, politieke v('rg,HIering) kÓlI1t
het er op aan - moeten we derg('lijke
dingl'l\ uit ons achterhoofd wt'!en op te
diept'Il,

Je kornt er 'doodziek"

uit

Dp BBC hceft dl' film \'oor bios('oop-
H'rtoning \TijgegcH'II, maar \l'rhicdt el-
ke Yllrlll van tl'1t'visit'vertollÎllg. CofiJt,x
in Drielwrgen Ilt'l'ft tlt' film IIU voor
:\(,(\t'riaml gt'kocht. Hij draait voorals-
nog iJl de Cineac-hioscoop ill Amster-
dam. lId is dl' \"faal.!; of hij mt'pr
tlwalers, Jlwer plaatsen zal halt'll. \Vant
Ilt't is gl'{'n onlspallllt'lHle film, Je komt
er 'doodziek' uit, ~Iaar het is wel \"('1"-
domde gocd, tlat t'en man als \Vatkins
0I1S zo nu en dali 1lIt't dl' neus op de
actualiteit drukt. die zo dicht hij eIJ tod I

zo ollzkhthaar is.
111'::\1-: J. \11':11':1\
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Poolse actrice
Ida Kaminska
vijftig jaar
op
het toneel

I

KUNST
Aan het ulo Królewska, nummer 13, in

\Vafschau wordt feest ~evierd: Ida
Kaminska is vijftig- jaar hij het toneel.
lIet PanshvO\vy Teatr Zyclowski im E. H.
Kaminskiei, het Joodse staatstheater van
Polen, hrengt ('en juhilelllllproJ;(fam-
ma - delen uit het Joodse stuk '~lin.lc
Efros' en '}'lutter Cour:lg"c' van Bl'rtold
Brecht.

Ida Kaminska (68) is ook iu ons land
geen onbekende - ze vertolkte de
hoofdrol in de Tsjechische film 'liet
winkeltje aan het Corso' en gaf zo'n tien
jaar geleden een serie voorstellingen
met haar gezelschap in het Amsterdamse
ean'{', Voorts speelde het Jiddische
the<ltcr in Bel.'{ië, Engeland, Latijns-
Amerika en in de Oost-Europese iand,,'n.

Sinds de dood van haar moeder Ester
Hachd Kaminska, naar wie het theater is
genoemd, heeft Ida Kaminska dt~
artistieke en 7.akelijke ll'iding van
het - door de Poolse staat geslIbsi-
dil'erde - toneelg(",l:dschap. Zij \'('Ttolkt
in vrijwel alle stukken de hoofdrol, ver-
t.'lalt moderne werken in het Jiddisch en
bewerkt oude Joodse manlIScripten. Zelf
schreef ze twee drama's.
liet Kaminski-theater staat in Iwt

ccntnllll van \Varschau; aan de ene
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zijde vall het uI. Królewska verheft zich
de achlerkant van de Grole Opera, een
enonn brok harok, aan de andere kant
hevindt zich de bescheiden ingang van
het Joo(1.~e Schollwhurgje, De familie
Kaminska (Danny Kaye is een nt"Cf \'an
Ida en hce---teigenlijk KaminsJd) vonnde
tot 1913 een reizend tOflf_"eIgezelschap.
Daarna werd een vaste standplaats
gevondl'n in de Poolse hoofdstad, van
waamit to('mre's \!'!erden gehouden in
de provincie.

In de jaren voor de oorlog heeft het
Kaminski-theater een bijzonder moeilijke
tijd gehad. De stemming in Polen was
in die tijd onhetamelijk anti-semitisch.
i\a de oorlOg werd dat anders. lIet
theater kreeg -staatssteun; het werd een
prestige objed \'(x)r de regering in \Var-
schall. een cultuunnonument.
IIet publiek dat de \'oorstellingen en

dl' Jiddische liedjes verstomloverleefde
de Tweede \Verddoorlog evenwel g(lt'd-
tlt.,e1s niet. Sinds enkele jaren zijn er
daarom in het theatertje geluidsinstalla-
ties aangebracht. Tijdt'ns de voorstellin-
gen wordt df.:'Jiddische tekst voor niet-
Joden vertaald in het Pools.

Begaafde actlrice

liet Kamimki.theatl'r i.~niet uwer dall

l'en symlx>ol; het voert een langgerekte
doodstrijd. Aan Ida Kaminska is dat
overigens niet te merken. Zij inspireert
ht"t gezel~chap, waarin ook haar dochter
Hllth Illeespt"elt. Haar rollen vormen
altijd het hoogtepunt van de voorstellin.
gen. \Vant Ida Kaminska is een uitzun.
derlijk begaafde actrice. In Polen wordt
zij hescholl\ •...d als de beste toneelspeel-
ster. hoewel zij zelden of nooit in f.'Cn
Poolstalig stuk optreedt. Voor het eerst
gebeurde dit in 1963. De toneelwereld
van \Varschau was er een half jaar vol
van: Kaminska vertolkte de rol van
Otylia van I"mnk V van Dürrenmatt, als
gastactrice van de Nationale Theater
van T€'atr Narndowy. De triomf van
J)ürrenmatt werd de triomf van Ida
Kaminska.

Deze nog hijzonder \itale vrouw met
haar zilverwitte haar, vriendelijke onder-
zot..kende ogen, klein van Shlk, stelt haar
geweldige tOlwl'!t.'llent evenwel voor.
namelijk in dienst van het J(xldse thea.
ter, haar eigl'll gezelschap, haar ideaaL

Zonder Ida Kaminska zou het Panst-
wow)' TC<ltr Zydo\vsky im E. H. Ka-
minskiej al lan1o"(ter ziele zijn. oVl'rheids-
suhsidie (Jf niet.

BOB VAN OPZEELAi\'D



Dokter Rolink: KNWU op verkeerde weg

'De K:\\\'U is op tIe \'erhl'rde \n'g.
Zo kan het nid langer doorgaan. Iedere
kecT walltwer ik iets ovcr doping Il'{'s,
krijg ik L'L'I1 \'icze smaak in dl' mom!.
I lOl' vaak komt het h'gt'llwoonlig voor
dat renncrs, die lHlsehlll11ig warell toch
g{'straft werden. Luister, ik kan t'T zo
enkele opwwmen. E,,{'rt Dolman tOt'll

hij Nt'dt'flan<!s kampim'll op de w{'g hij
de aluatl'llrS wenl, BOllgt'r.~ afgelopen
zomer. Van der J forst en ga zo lllaaT

door. Heir;; wallllC'er de Unie geell wa-
tenlichtl' maatregelen trdt hij het 011-

d('rzoek naar dopillgcehrllik. sta ik ('T

llid aehtt'r.'

lJokt('1" Holillk. c1uharts van Iands-
kampioell Aj;l\: Cll VOOTvelt. wieirenll,'fs
1I0P; steeds dl' medische vraaghaak anl-
woonlt zeer 0pPllhartig. Ilij zegt:

Proefmonsters
'In dt'ze ka.'i! achtl'r mij .'itaan tÎt'ntal-

len proefmonster.'i llll't middeltje.'i . .\lijn
patii5ntl'n krijgell ht't in sOlllmige geval-
len \'oor,lJ;escilrt'H'n. Als {'pn wielr('nner
of l'eu andere sportman hij mij komt en
ik schrijf hem iets dergelijks \'oor. loopt
hij de kans dat hij na onderzoek gestraft
wordt wegens dopinggebruik. Belache-
lijk! Zoid.~ gaat H'e1 te \'cr. Hier lH'cm

1111dit middel: Tou:wrnL Gewoon om
iemand van een lastige prikkelhoest af

paald(~ stimulcf('nde mitlrlelell gell1'1ti-
~('I1,)

Positief advies
~og steeds sta ik achtl'r deze woor-

I1Pl1. Hd gehruik van doping is levens-
gevaarlijk. AmphEotatllitH'n zijn ong('OOr-
loofde middelen. Het {lwrmatig slikkell
IJlOPt \'('["1Joden \Vorden, \\'e zoudpn al
CCII heel eind op Wt'g zijn al'S de artselI
in dl' bondt'n ('en vooriiehtingsfllnetie
zr,lldell krih~ell, \Vaarolll moeten de
f('lIners op dg'en illiti:ltief hij mij kOlllen!!
Dl' arts mo;.'t voortchlf('IHI aanw('zig' ziju,
om ('('H positief advies te kunnen ge\'('ll.
Dan krijg je nid dat er g('mpngl! ('n
g('romnwld wordt,'

Holillk is niet de ellige dit, dt, Illaat-
reg(,len \.,lIl de Vuil' hestrijdt. Ook dok-
ter Eheling'. H'rhond('11 aan lH't militair
hospitaal te OVl'l",een. is het met de
w('fkwijzt' \'<111 de K~\\'U niet e('I1S,
'Schrijf maar gerust dat ook hij meent
dal hl'! onderzoek nid sluit{'nd is, .\taar
geloof nOl] niet dat \ve de \Verkwijn' van
pl1lfessor D(, Vlet'sdlOllWer in Cent ook
maar {'{'n s('t~JlIde in twijfel trekkell. Dit,
lllau i.s inlegt'r ('U brellgt zo zuiH'r
lllogelijk rapport uit. Om ht'zwaar is.
dat onschuldigell ge.straft wonlt'll. Op
die manier kom je er nooit uit.'

De historie van l1('t dopillgg'ebmik in

de sport is niet hij henadering na lP
gaan, Hedt de wit'1t'rsport altijd eell
b.•'ade lIaam gehad?

Overmatig gebruik
Holink: ';,,\'('. ik wil }ll'r SP lIid hewe-

ren dat hd dupinggebruik in de wicl{'f-
sport is hegonnell. Euige deeellnia ge-
ledell werden \\.e voor hel {'('rst met
doping geconfronteerd, \\'t'1 hracht de
ontwikkt,ling van dp wit'1erspnrt lllet
zich Illee dat ('f eell overmatig' gehndk
kw,tlll, lId is ('en zware sport. ZO'II
TOllr de Fmnc{' is een llloordend kar-
wei, Dan is het nid te vermijden. lid b
ht'kend. alle grote profs pakkl'tl. Latcll
we t'r niet omhcell draaiell. De helangt:'tl
zijn zo g'root, dat f('llllerS t't}Onn£.' risico's
tl('l1WTl.Simpson hij \'Oorheeld h(,t,ft dit
Jl1<'tde dood Illoden hekopt'n,

De dos('s dip ze innelllen worden
steeds groter. Op een gegeven ogenblik
helpt lH't niet llleer en wordt dl' pf('sta-
tie zelfs minder. \\'at ze de vorige
maantl md Anquetil hel)hell Ilitgehaaltl.
viml ik onIllt:'nselijk. De".I.e man dil' een
groot wielrennt'r is. haddt'n ZP. omdat
hij zich nid wildt' laten olHierwerp('lI
aau ('('tl dopingcotltrolt, nooit dat uur-
record mogen afpikken, Op deze manit'r
\'t'rlllo(Jf(lt mell dl' wit'1ersp011.'

WI~I JESSE

SPORT .
te helpen, Ik verz£'ker je, als je dit
middeltje als paW;nt innecmt {'n je
wordt gecontrol('cnI, krijg je een schor.
sillg aan dc brot,k. Gewoon, omdat ze
vreemde afvalstoffeIl in de urin(' vinden .
.\Iaar waar d(, sporeIl \'andaan komen
weten z{' niet. .\!{'n neemt aan dat lie
h{'\\'lIste atleet e('11 amp1Jetaminenpr{'.
paraat geslikt heeft. En ja, amphetami-
nen staan op de verbodell lijst bij de
Unie.'

Dokkr Holink hceft in de vele jaren
dat hij tllssen de wit'len is gt'weest t't'll
('nOfllW ervaring opgt'(laan, Vrijwel f{'-
gellIlatig werd hij geconfronteerd met
een OH'fllwtig dopinggebruik.

Holink: 'Deuk nou alsj('hlieft nil't dat
ik dopinggehnlik \'('f{let1ig, Kijk wat ik
('(']l'; gese!m'H'n Iwh Gver doping. (In
feit(, i~ dopiug te beschouwen als {'en
onhevo{'gd nitoeft'Jl('rl \'all de gpnees-
kunde in d(~ sport, met diell verstande
dat men in dit ge\'ul nid te maken h{"dt
met lll('nSen dit, in de Illening \'{'rkt'rC'n
d.lt ze zit,k zijn {'Il hij dl' afts gem'/.ing
kUlll1Cn vinden, maar mt't gezonde
Sl)(lftlll'od('lla::rs, (lip H'l"lmderstpll('ll cIat
zij llH'l'f kUlll-:('11prestereIl ab ze hc-

11



Geestelijke verzorging in uniform

Vooral nadat dominee Bartlema uit
Vli.•sill~cn 'de knuppel in het hoender-
hok had gegooid' door als soldaat 'niks'
in de kazerne te verschijnen, is cr binnen
en buiten de strijdkrachten veel gespro-
ken en gcschrc\-'cn O\'er de positie van
de geestelijk verzorger in het leger. De
meningen van de geestelijke verzorgers
zelf hierover blijken nogal sterk uiteen
te lopen, wat ertoe heeft geleid, dat het
hinnen de geestelijke verzorging nogal
eens flink 'gerommeld' heeft.
liet rapport dat door de Synode van

de lIcrvomldc Kerk is uitgehracht t.a,v.
dl' organisatie van de geestelijke verzot-
ging in het leger is door een aantal
predikanten heftig aangevallen voorna.
melijk voor wat hetreft het al of niet
dragen vall uniform met of zonder ran~-
onderscheidingstekens. liet ziet cr dan
ook niet naar uit. dat Ol) korte termijn
een voor allen bevredigende oplossing
"oor dit vraagstuk te verwachten is.
Maar hoc staan nu de dienstplichtig

militairen, voor wie uiteindelijk voor een
belan!-,-rrijkdeel de geestelijke verzorging
is ingesteld tegenover de geüniformeer-
de en met de officiersrang beklede do-
minee, aalmoezenier of raadsman. Voe-
len zij het nu als een bezwaar, dat de

01' gezette tiidell word ie als
soldaat afgevoerd IUwr een geeste-
liike ver:::.or/.!,er.Of ie er 01' dat
aidsti]) nu 'Je/lOe/te aan hebt of lIict,
of ie er iiherluHlpt behoefte aan hebt,
is niet bckmgriik: ie moet 40 miflli-
ten geesteliik tcorden verzorgd.

De kells is er in eerste instautie
tussen de domiflee en de 'aal' hoewel
er soms. tUl veel moeite tcel cellS
iemaml op de gedachte komt dat er
ook nog zoiets is als een naadsman
Wtl hei llUf1UlIIistisch Ver1JOfld (vaak
ergens achteraf ;'l een klein JlOk;e).
Nu is, GruliJllks dit ieitCat delligre.

rend hegitl. de g.V. voor de militair
(cel uitermate belangriik, al u:as het
alleen maar wor IlCt gezellige uur/ie
afwisseling. Vooral in de basisti;d,
Ic(wr ie als rekruut geplaatst beflt itl

eeu volkomel~ andere omget:iflg dau
die u:aarlllm ie beflt gewend, is dit
uurtie als tegenu:icht tot het eetlzi;-
dige militaire leven eetl 0 zo t1ood-
zakeliike ademl}(lu::e.
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J.!;eesteJijkeverzorger hen als officier ge-
kleed tegemoet treedt? Ik dacht het
niet.
'De jongens' bezien dominee, raads-

man of aalmoezenier immers met geheel
andere ogen dan ze de met gelijke of
hogere rang beklede compagniescom-
mandanten bekijken. Alles ham!;t af van
de wijze waarop de geestelijk verzor-
gers met de dienstplichtigen om weten
te gaan, en degene die de juiste wijze in
praktijk weet te brengen zal met de
militairen hetzelfde contact in dezelfde
deer hebben of hij nu als genera:l1 of
als clochard gekleed gaat. En die nr-
zorgers waarbij dit niet het geval is
horen mijns inziens niet thui.s in de
strijdkrachten.

De voorstanders van het handhaven
van het uniform voeren als argument
aan dat zij en de dienstplichtigen zich
dan meer tot elkaar verbonden voelen
dan wanneer ze geen uniform zouden
dragen. liet is echter de ,"raag of de
dienstplichtigen zich zozeer tot elkaar
verbonden voelen ,'anwege hetzelfde
'pakje' als wel vanwege het feit dat ze
allen in het zelfde schuitje zitten. Ik
vind het daarom een zwak argument.

Maar wat zie ;e dan? Ecu matl in
een fraai tmi/orm met veel goud.
Icallrvau ;e tlOg niet precies weet tcat
het betekeut maar wel u:eet ie dat
het iets hoogs is, tcant ie eigeTl Com-
lwgflies-Cotlltllatulant heeft er min-
der en dat is al een halve J!,od. En
deze militair, deze hoge officier zou
ie geest moeten verzor~etl? Is de
eerste en ot,;erllCersellCle gedachte
Iliet dat dat tcel eeu militaire verzor-
giflg zal worden, gericht Ol' moreeh-
versteviging Cfi op het opvoeren t:llrl
de gevechtberddheid? Zou zo'n m(m
het tegenwicht moeten ziin t,;oor al
dat militaire gedoe van een hele
tceek?

\Valllleer die mcm, reeds ;aren in
het leger tcaar M; eell goede
positie heeft gekregen (let tcel, uiet
veroverd) dau ook nog bestnet is
door de militaire samenleving en
lan/.!,zamerlumd, ongemerkt militair is
geworden, dau zijll de vraJ!.el~ van
hierboven helemaal niet zo gek en

Oe met rangonderscheidingstekens
getooide raadsman, aalmoezenier of do.
minee zal echter wellicht vaker wat
meer bereiken bij de commandanten
van de dienstplichtigen ten behoeve van
wie hij een hl'roep op dezen doet als
wanneer hij altijd in burger zou lopen,
daar veel commandanten bepaald er~
~evoelig voor balken en sterren zijn. Dit
is echter e"eneens een zwak argument,
daar natuurlijk weer veel afhangt van de
persoon van de geestelijk verzorger.
lIet wcl in uniform gekleed gaan

doch zonder rangonderscheidingstekens
vind ik slechts een gedeeltelijke en
enig.~zins irreële oplossing.
De geestelijk verzorger moet geheel

lo~ staan van de overheid maar zich
inleven in de sfeer en de geest van de
militaire samenleving om nimmer een
vreemde 'hurgereend in militaire bijt' te
zijn. En dat kan hij doen met of zonder
uniform. Laat hij echter hct dragen ,'all
het uniform beperken tot speciale gele-
genheden. Uiteindelijk kan ik me voor-
stellen dat de dominee maar wat blij zal
zijn om bij oefeningen in het veld onder
barre omstandigheden over een goed
binucngevechtspak te beschikken!

O.C. PETERS

dan is ecu iuiste geestelijke verzor-
ging ten enenmale OIldoenliik,

\Vant tcaar zit een rekruut TIIee?
De belangriikste problemen zi;Il uiet
het huilellCle mei.sje ol de eetlzame
11weder mcmr de pla(lts in de militai-
re samenleciflg. de mefltalitdt, hel
doel, de eisen. En dnarol.."erleg ie ie
niet zo 1{auw bloot tegellot,;er ee'fl
TT1aiooral draagt die dan een kmis
OTJ zijn revers. Bi; zo'u mail kom ie
later wel met je mds;e aan of heel-
oppervlakkig en in het algemeen met
ie sexualiteit ol met ie moeiliike
eerlu)/u/illg tot God m(wr niet met
itmerliike striid oeer het goed 0/
kwaad vau het leger, niet met ie
kritiek. Je zult tcel oplJassen: stel ie
voor dat ie in ie vingers sniidt!
Ik heli me ervan bewu.~t dat dit

"JUeseenziidig, oligemotÎl;ccrd en te
:tcari-wit is gesteld. ,\f£~schien goed
'lis tegenwicht?

HERMAN DE KOE



Meningen van lezers

Onderschrift
redaktie

!'adat ik uw stuk had gelezen hetref.
fende de Illoeilijkheden rond de geeste-
lijke ver,wrger in uniform, meende ik
dat er in dit stuk een grove fout zat cn
weL er was helemaal geen sprake vun
hoe de soldaat die de verzorginl!: geniet
hierover denkt, maar uitsluitend hoe
diverse kerken hierover d<.'nken.

Welnu, zeker is het belangrijk dat de
geestelijke verzorger zich moreel WL"Ct te
.~chikkcn in een bepaalde fund ie in dl'
h~cdanigheid zoals deze 7Jeh voordoet,
maar nog h~_bllgrijker is het dat de
dienstplichtige militair zich aangepast
veel! en a:mgetrokken vodt tot deze
fundie. Zeker is het waar als IJ 'Schrijft
dat de kerkelijke gC(,.,,.telijkeverzorg<.'rs
zich in vroCf~ere jaren in sterke mate ver-
eenzelvigden met het be~;taan en de doel-
oinden van dl' strijdkraehten, maar is het
niet veel bdangrijkcr dat zij zkh nu
heden geheel hiervan Jistandëren. \Vat
was is niet hel:ms..'Tijkmaar wat is. Hesu-
merende uit uw voorgaand schrijven zijn
er drie Illogelijkheden t(' \veten;
• In uniform met onderseheidingsteke-
nen
• In uniform zonder omlersdleidings-
tekenen
• In burger kledij

llot." de geestelijke \"erJ:Orgerfungeert
bij de krijgsmacht in uniform met on-
dcrscheiding3k'kenen hoef ik niet weer te
geven. Echter hoe zal hij voldoen zon-
der ondersdlt'idingstekenen, mijn me-
ning: L'i dat, al zal de geestelijke V('fzor-
glo'r zijn onJersche-'idingsteklo'nen ver-
wijderen hij dan toch nog altijd (en
terceht) de fadliteiten zal gcnieten van
(.'Cnofficilo'r. \Vat hccft het voor zin als
hij zijn onderscheidingstekens met zijn
absolute voordelen zeker, zoals vele ma-
len gebleken, wcggl'Cft. en dan zijn
gewone gang \'ervolgt. De afstand tus-
sen soldaat en een geestelijk verzorger
die zijn dagelijb leven tussen offideren
doorbrengt al of niet met rang is toch
volkomen gelijk.

Als hij dan nota bene nog zijn uni-
foml helemaal uittrekt zal hij ener/.ijds
wel van bepaalde verplichtingen van
Jefen~iezijl!e gedeeltelijk verlost zijn,
ma.'lr mijns inz!cns nooit helemaal. Daar
ik moeilijk kan aannemen dat de minis-
ter van Defensi~ zomaar voetstoots
iedere geestelijke verzorger zal accepte-
ren die de kerk aanwijst, ook al Z01\

deze dan geen ambtenaar meer zijn.

Daarbij komt nog dat de geestelijke
verzorger sterker dan llU zal verplicht
worden aan zijn kerk, en van deze zijde
minder vrijheid heeft dan nu het geval
is. \Vat betreft de nadelen die hij heeft
in oorlogstijd in burger t.o.v. ecn uni-
form met rang zijn m,i.z. wel erg duide-
lijk. Tevens wordt in voorgaand artikel
als nadeel aangewezen de druk die
commandanten kunnen uitoefenen op de
gcestl'lijke verzorger. ~laar is het ni{'t
minstens l'ven belangrijk dat de geeste-
lijke verzorger indien nodig dit ook
omgekeerd kan doen. Op de vmag wat
moet de geestelijke v(~r/.Orgerzijn een
ambtenaar in dienst van de overheid of
("en geestelijk vert.orgcr in dienst vau
de Kerk of Humanistisch Verhond zou ik
willen zeggen. een geestelijk verzorger
in dienst van de overheid dat hij dan
toevallig een ambtenaar genoemd wordt
is maar een naam die aan zijn functie
als geestelijk ver/.orger alleen maar fi-
nanciële voordelen kan opleveren. Deze
financiële voordelen kan hij dan en
lIlL'et hij ook nu aanwenden tot het zieh
vrij bewegen in elke kring. Hoc staat nu
de soldaat tegenover zijn geestelijk ver-
zorger als Kapitein of Majoor. ik meen
dat ik heh kunnen vast stellen Zl'er
goed, het is van helang dat zij in de
eerste plaats geestelijke verzorger zijn en
indien nodig tot uitoefening van hun
taak. gebruik kunnen maken van hun
rang. J let zal duidelijk zijn dat ik hier-
mede niet bedoel dat zij dit als een stok
achter de dl'nr moeten zien. Illaar als
het zo is dat een hepaalde eomnKmdant
druk op hen kan uitoefenen in uniform
dan kan hij dat ook als de geestelijke
verzorger in burger is, echter in Illlifonn
zal deze zich dan toeh beter kunnen
weren. Ik kan nu nog wel l'en eindeloze
rt..'eks voordelen voor het unifonn op_
noemen, maar het aller belangrijkste is
toch wel de persoon die in de toekomst
al dan niet in uniform als geestelijk
w'rzorger fungeert.

liet zal de soldaat wdnig interesseren
of cr nu een ~Iajoor een Kapitein of een
burger of een militair zonder rang (.'Cn
GEVO les geeft, zaak is dat deze man
de soldaat iet.~meegeeft en hem bij zijn
moeilijkheden kan helpen, Jat hij in
hem een man ziet die hij kan vertrou-
wen l'n dat kan ook een officier zijn.

CHRIS APPELS

SClJellstamule stukken Zij,l ce.'"!reaktie
op 01i.çartikel 'Geestelijke l:erzorgers ill

uniform?' ill het juni-nummer. UTij zii'l
er verheugd ol;cr dat eelt aantiJ! militai-
ren (er !caren meer reakties dali deze
drie) het IJTClllgstuk bela71griik genoeg
I;ondefl om er eoor ;11 de pen te klim-
men.

/let is uitcf(Jarciniet onze hedoelil1p' 011/
er uu stuk voor stuk onze mening oeer te
gaall zeggen. de lezer moet zelf maar
llitmaken fcat hij erl;lm vin<it, onze ",e-
rling, als hi; dam al nielHcsgierig naar is,
kali hi; terug dIlden in het jIlFli-nulllllwr,

Tlcee oplllerkiligell skehts willen !cc
plaatse'l:

J .• Vatuur/ijk is het helangwekkelul te
lceten hoe de meni'lg tYl1I militairelI is
oeer het al of tliet dragen van unifor-
mell, maar tloch cie kerken 'lOcll het
ll1muJllistisch Verbond zullen zich alleen
of zelfs i" de eerste pkwts door deze
mellingen kll1l1le'l lilteu leiden. De ge-
lIoemde organisaties dragen in de eerste
plOllts zelf de veranttcoorcleli;kheid coor
de plaats die hl/n geestelijke cerzorgers
in de strijdkraehte11 ;,memen. En daar
ligt eigellliik de kem (;(ln de uwk. Ziet
men de geestelijke verzorgers i" de
eerste plaats als ambtcnaren van dc
ot:erheid, dan ziin uniform eli OIuler-
scheidingstekcus !leel wel te t:erdedigell.
zict mcn c!aarelltegelt de geestelijke
t:erzorgers voor al/es als die1llJren (:fm de
kerken en het Jlumanistisch Verhond
(en volgens mi; is clût cle juiste opcat-
tiug) cum worden unifoml ell omler-
scheidi11gstekens heel wat minder VOII-
zelfsprckc1lCI. Het is dan ook deze kem
van de zaak waarocer ee'l drlideli;ke
uitspraak, ZOICel I;llll cle kerken cn !let
ll,mlCmisti-çch Verbond. lJiS t:aTlde ocer-
heid zou moetCfI komen,

2. Ik hen het volh'dig eens met één cml
de hriefschrijeers dat wor de militaire11
zelf uiet het uniform of de o1lllerschei-
dingstekens maar de nlCmhet lJelangriikst
is. Daarom hetwiifel ik het of het juist is
dat eeu gecstelijk t:erzorger iu wliform
meer gehoor bij commandanten zal vin-
den dOll een geestelijk cCTzorger iu
burger. Dat IUlIIgt nu juist COlIde man
zelf af en van wat hij representeert. Ik
hoop dat dat in het algemeen zal mee-
t:alie'l,

~~__ ",,,,,,-,,,,, ••••• ~.~,,,,, .~ ~.~ ~~ • __ • a~

/lED.
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Werkelijkheid. Kunst. Werkelijkheid

Een heet je genootschap. kring, bllurt-
of wijkvereniging organiseert tegenwoor-
dig ,vel C{;j1 p:lar Illaal per jaar een
avond waarop de modeme kunst lwhan-
deld wordt. Sehrij\-'crs. schilders, musici
('11 andere aanverwante geesten nemen
plaats in een forum. Voor.r.ittcr licht het
('én en ander toc. Kunstenaar eveneens.
Stilte.
Eerste vragen uit de zaal klinken op.

Even ' ••'at aarLelend, al gauw fdler.
Verolltw~'lrdiging. Gelijk ongelijk. Ge-
lach ernst. BC!-,Tfip lIlÎ'Sverstan{!cn,
Kunst moet toeh iets schoons zijn. - De
kunstenaar moet toch iets te zeggen
hehhen. - De lezer, kijker, toehoorder,
Jllod zich toch kunnen \'cnliepell. - Er
bestaan toch ook nog bepaalde criteria
waaraan kl;nst moet voldoen. - \Vas
vroeger zo, moet nu to(,h ook zo zijn, etc.

J. IJcrnlt-1
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Aan het c.'imle van de avond hlijkt
alleen de n'lwarrinl-(: een duidelijke ze-
kerheid. ~Ièt vele reeds zo lall~ he-
staande (tegen het ingeroeste a.lI1)kunst-
theoriën staat de mens in z'n houding
tegenover kunst op de helling. Er lijkt
geen enkel hou\'ust meer te hestaan. En
de kunstenaars, zij, zij rotzooien nOl-(:
steeds maar wat aan.. .De kloof tussen
kunstenaar en puhliek is hn'dt'r dan
ooit. Het frequent n:lar huHentrcden van
die kunstenaar via - hijyoorbeeld - ook
radio en t.v, helpt daarbij weinig. De
ivoren tOf('n mag dan ,vel verleden tijd
zijn. het betekent bepaald niet dat pu-
bliek en l•.tnstenaar anno 196ï hand en
hand (creatief) optrekken. levt'n.

Starre kunstnormen

Ook de - love-in - gedachte zal d<....L;e

ll110dsitllatie niet klll1lwn verllloellleli.
OOFmak? Enerl.ijds het opl-(:l'l-(:rodd011-
derwezen zijn in starre klillstnormen, En
daarmee sanwnhangend het te hmg be-
zig zijn gewt'e.~tnwt eriteria als mooi en
lelijk. g"Oeden slecht, Anderl.ijds. vanuit
('cn hang Ilaar veiligheid. te weinig durf
om zich wezenlijk met kllll.~tte hemoei-
t'll. Anders g-ezegd:Via de kunst zieh zelf
de vraag stellell ,vat is cr met mij, én de
wereld waarin ik leef nu eigenlijk aan
de hand? Een nare, ook wel wat eigen-
~ereide vraag, yermoedelijk. Immers als-
of wij niet weten waarin wij leven.
Publiciteitsmeuia spreken dienaangaamle
duidelijke tauI. IIc.'lIs,het J.{rotegebeuren
ontgaat ons eeht niet. Inderdaad. ~It'e.
prak'u en meedenken Inkt ook \••..e1.
Allen niet te ver gaan ahjehlieft. ;\'iet

te intens het waarom van onze omgeving
en ons zelf benaderen, \Vij mogen dan
wel zinhligen hezitten, maar moet dat
inhouden dat wij ze ook zo volledig
mogelijk gebnliken? Lopen wij op die
manier niet het onheil••pellende risieo
dat alles, iedereen, èn wijzelf anders
blijkt te zijn dan wij tot Illi toe aanna-
men? Venlloedelijk wel. Op het moment
dat wij 'ons' unifonn gedragspatroon
verlaten. kan er. om met een cliché te
spreken, een wereld opengaan. Daarbij
doen zich twee mogdijkheden voor: Of
,••..ij duiken er in en trachten letterlijk
(weer) onszdf te \,,'orden, of wij ver-
schuilen ons met de ander achter elkuar
en slapen de slaap der gezapigheid
yenIer. Hoc daarna, en of het uiteinde-
lijk toch nog wakker ,••'orden samenvalt
met de dood luut ik hier venIer in het
midden.

Ben"dering van kunst

Belangrijker lijkt mij dat wanneer wij
ons zelf in onze henadering van kunst
meer hewust zijn en minder mee- en
naprnten de afstand publiek-kunstenaar
niet hehodt, nauwelijks nog kan be-
staan, 1{et is uI. zelfs niet onwaarsehijn-
lijk dat wij in onze creativiteit de kun-
stenaar zullen raken. \Vaannee ik niet
bedoel dat wij allemaal schrijvers, dich-
ters, schilders of musici zullen worden,
maar wel dat wij als mens het vermogen
hezitten om zodanige facetten van de
werkelijkheid te ontdekken dat schijn
niet langer kan hedriegc.'n. Temeer ook
daar hier voor werkelijkheid de ons
omringende werkelijkheid staat, Dat
voor Jll't zien. horen en voelen daarvan
Ilmseumhezoek geen voorwaarde is had
de 'heeldende' kunstenaar Marcd 1)11-
champ rond 19I.3 n't.~ls in de gaten,
De dichter K, Schippers die met J.

Bernlef het boek - Een cheque voor de
tandarts - samenstelde, zegt hierover:
'J)llc1lamp heeft eellt:Oflllig Iwt starre

begripl'erLçysfeem over tcat gezien (de
zon, de maan, de sterren - al kijkt daar
ook bi;ua uiemand meer naar) en wat
niet (1wt bon1;e Maarse & Kroon, een
/ietspad, het 1JOtiooelin het Taamko=iill).
doorbroken. lIij signeert de u:crkeliik-



BOEKBESPREKING

!leid [:()or akkoord Cl! heeft (IIiS ('11;(1'1

heteust gcnuwkt, dat het 'zien' allee'l lil
creatief kali eu zelfs moet zijl!. \\'aawm
dl' lI;crkeliikheid met mooie WClltell
(die natuurlijk ook hest mogen) ajtroe-
(;CII als die u:erkeli;kheid zelf u:cerga-
loos fasciucrelld is? 'Vaarom gccondi-
tiollccnle kil list kijkers r.corden, l(;(j/U1ccr

Ice het grootste deel Vall OtIS leCl-'1I

hl/ilen de mW.•ea door1Jn?lIge'IP'

Storing op beeldbuis

Betekent l"t'll dergelijke uitspr:13k lUI

dat - hijvoorhceld - de kUlIst~repen van
Pierre Jansscll moct worden stopgezet, of
dat de abunnees van Openhaar Kunstbe-
zit maar heter hun abonnementen (inclu-
sid het J.,"r:\tistoegangsbewijs voor mu-
sea.) kunnen opzeggl'n? Nl't'l1. Laten wij
ons ('f allen niet toe heperken, of met
een oude mentaliteit een museulll gaan
hezoeken. Bovendien, zelfs een con:;er-
vator :;1aapt niet in zijn museUIll. .\I.a.w.
het gaat. ik herhaal, Olll nog meer
werkelijkheid. Dat kan een :;toring op de
beeldbuis zijn, maar c\'enzeer gejoel in
een voetbalstadion, tocsnellende mensen
bij e('n verkeersongeluk, opvliegende

spreeuwen, een bijna afgebrande sigard
in een ashak. etc. En dat niet alleen
Hlor OIlS, maar ook yoor die kunste-
naar.
In geIloemd boek laten Sehippers en

Bernld een aantal mensen de revue
passewn di(~ ieder op hun eigen manier
de werkelijkheid lIid alleen goed ge-
noeg, maar zelE~ als het helangrijkste
g('g('ven voor kunst bese1l011\\'('II.\Vij
ontmoeten in - Een cheque voor de
h:ndarts - mensen als \Villiam Carlos
\\'iIILuns, John Cage, .\lariannc ~Ioore,
Kurt Scliwitters, Erik Satie, Annamlo
Va:mdragcr, J. J. Schoonhoven en vele
anderelI.
Aan de hand daarvan besprt.'ken

Schippers eH B('rnlef de verschillende
kunststromingen. Interessant, maar ge-
vaarlijk w:mncer wij aan de hanel van
die verstn'1...ie gegevens opnieuw in de
oude fout gaan \'t.'rvallen en de kunste-
naar waarmee wij vandaag of morgen
!-~eeonfrolltf'erdworden direct (lnde]"él'n
hepaalde noemer gaan hrengen. Vooral
wanneer wij heden ken dat hij lezing
van Een cheque voor dc tand-
:~rts - langza:lln m:lar zecr duidelijk

tot ons door gaat dringen dat de grens
tuss('n werkelijkheid en kunst meer en
meer gaat vervagen.

De titel cau gCllOemd boek is daar
eelL duidelijke illustratie vtm: '/tl 1919
moest DucJwmp zi;n tandarts betalell.
lIi; l/Lu] weinig geld. Daarom 011ttCÎerp
hij Î11 ::i;n functie cau k,,"stcllQ(fr een
chet/llc, die gcïfld kon u:ordelL bij eeu
niet bestaande bank. De tandarts acccl'.
teerde dit kunstt:oorWerlJ als een tcerke-
lijke betaling.'
Tenslotte: Bovenstaande pretendeert

mei: opzet geen boekbespreking te zijn.
Eventueel te interpreteren als hel: aan-
reiken \'an eetl shlkje werkelijkheid. In-
c::lusiefhet gevaar van de verveling. ;\let
voor ondergetekende missehien de schra.
Ie troost dat de'l:elfcle ~larcel Duehamp
eens opmerkte: 'Verveling bestaat niet,
is sk'Cht'i het resultaat van de beperkte
fllnetioncring van onze zinhligen, .\laar
daar kan wat aan gedaan worden!'

meK ZAAL

- Cheqlle uJOr de imutaris - verscheen
bi; Querido te Amsterdam.

DUBBELGEBAKKEN
Aan de rand van het ho.'i zag hij
haar zittel)' Zij zag hem naderhij
komen. Hij moest er wel vreenHI
uitzien. Zwarte emnouflagestreppn
over zijn gezicht, helm Baar achter
geschoven, de UZI losjes in de rech-
terhand. 1lisschien kwam het door
de middagzon dat hij er niet gevaar-
lijk uitzag, \v:mt ze schrok niet.
- \Vat lees je, vroeg hij, toen hij
naast haar ging zitten. Hij had de
hele da~ gelopen. Op de een of
andere manier was hij de anderen
van zijn ~rnep kwijtgeraakt. lIij had
dit niet als een bezwaar gevoeld,
eigenlijk was hij hen al vergeten. De
geuren van het Ilos, de lichtvlekken
op de grond, de kleuren vall de
hladeren ~aven hem ~een kans. En
nu dit meisje, ze had donkere ogen
('U zwart haar en ,,(.' lachte toen ze
hem aankeek.
- liet boek Le Grand,
- Ah, Heine, zij was beminnens-
waardig en hij hield van haar, Hij
was niet heminnenswaa.rdig en "ij
hield niet van hem. Oucl toneelstuk.

Hij keek haar aan, vond haar tanden
mooi. Hij vertelde. hoc hij hier ge-
komen was.
- Je zult wel honger hebhen. Ik
moet toeh nog eten klaarmaken. loop
zover mee.
Z(, stonden op, zij was klein en nam
hem bij de hand. Klein meisje met
groot strijder, dacht hij.
De kamer was groot, in het midden
een tafeltje met drie lage stoelen, in
de hoek een bureau, een rode roos iu
een groene fles.
- Hou je van Klujuk?
- Ja -, zei hij. hoewel hij geen idee
had wat het was. I[et hleek droge
rijst met gebraden vlees. ananas en
gember te zijn, Hij nmd het heerlijk.

Die avond spraken ze over hoe-
ken, ge(lichten en over zich zelf, Hij
had zijn benen over de rand van de
fau!:cuil gelegd, zij had zich opgerold
in de andere stoel. Zijn hoge schoe-
nen, zijn jas, geweer, helm lagen in
de hoek, voorwerpen zonder belang.
zonder zin, zonder leven. Alleen zij

1('Cfden.elk woord, elk gehaar. iede-
re glimlach. Een geur van geluk.
Hij hled die nacht. De zon maak-

te hen wakker. Hij waste zich, zij
deed haar kamerjas aan en ging het
onthijt klaannaken. Toen zij zi<.:h
gewassen had, ging ze eieren bakken
op een gaspit op de schoorsteenman-
tel. Hij keek naar haar. Ze tikte het
ei stuk op de rand van de pan. Ze
deed het snel, met ('t'n gespannen
gezicht. Hij moest lachen,
- \Vaarom lach je? - Ze keá

glimlachend om,
- JI'.' keek zo gemeen, het is toch

niet de schuld van het ei dat het
stuk moet. -
Ze lachte en schoof het dubbe1ge-

bakh'n ei op zijn lxml De thee
rook heerlijk, de zon had het hoogste
woord. Hij voelde zich gelukkig.
Hij kreeg veertien dagen ver-

zwaard, want hoe kan je een squa-
droncommamlant uitleggen, dat een
ei bakken zo helangrijk is?

JAN A:"DRI': GROENEWOUD
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TOETERS

KUNNEN
VOOR EEN
JAAR OEKAST INI
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