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GLAS EN 
DENNEAPPELS 

Er wordt blijkbaar de laatste tijd nogal eens een 
beroep op de militaire autoriteiten gedaan om 
militairen in te schakelen bij allerlei akties die 
een massale aanpak vereisen. 
Het is bekend dat als ergens een meisje of een 
jongetje in een bosachtige streek wordt vermist 
dat dan al gauw militairen uit de naastbijzijnde 
kazerne worden ingeschakeld om massaal tot een 
zoek-aktie te komen. Geen zinnig mens zal er 
bezwaar tegen hebben en ik denk dat dat ook bij 
de betrokken militairen zelf zo ligt. 
Maar de stormachtige periode van de laatste tijd 
heeft voor enkele nieuwe voorbeelden gezorgd. 
Zo weet de Haagse Courant van 12 april ons te 
vertellen dat honderd-en-twintig dienstplichtige 
militairen hebben meegeholpen bij het opruimen 
van de glasschervenravage in het Zuidhollandse 
kassendistrikt. 
Een beetje vreemd schijnt het daar toch te zijn 
toegegaan. Op een morgen zijn de betrokken 
militairen als „protest" in hun slaapzak blijven 
liggen en eerst opgestaan toen met strafsankties 
werd gedreigd. Reden van het protest: onvol-
doende bescherming tegen de nachtvorst (te 
weinig dekens), slecht sanitair en beroerd eten. 
Een legerwoordvoerder wist (volgens de H.C.) 
te vertellen dat het de bedoeling was geweest dat 
de soldaten in de goed afgesloten veilinghal 
zouden overnachten maar de veiling „wilde die 
ruimte vrij houden voor de officiële opening van 
het complex". Daar kijk je dan toch een beetje 
van op als je weet dat die soldaten nu juist 
ingesprongen waren voor de mensen die bij die 
veiling de grootste belangen hebben. Je zou haast 
zeggen: stank voor dank! 
Een (volgens de H.C.) woedende intendance-
soldaat is van mening dat de dienstplichtigen hier 
als vee worden behandeld. Hij wijst er op dat 
officieren in verwarmde kantoorruimtes kunnen 
slapen. 
De Volkskrant van 14 april komt met weer een 
ander verhaal. 
Vanaf maandag (16 april) gaan 150 militairen uit 
de legerplaats ~speet op verzoek van Heide-
maatschappij Beheer denneappels verzamelen in 

't kroondomein tegen paleis Het Loo aan. De 
kegels worden verzameld om zaad te winnen voor 
herbebossing, hetgeen na de hevige stormen van 
november 1972 en april 1973 hard nodig is. 
We laten het hierbij wat de berichten betreft. 1. el 
zijn er in de afgelopen weken nog berichten ge-
weest over de inschakeling van militairen bij het 
kappen en opruimen van hout maar we zijn niet 
in staat om zulke berichten te verifiëren zoals we 
trouwens ook niet kunnen instaan voor de in 
het voorgaande gegeven voorbeelden. 
We zouden desondanks over de zaak enkele op-
merkingen willen maken. Als er werkelijke 
noodsituaties optreden (we denken b.v. aan de 
stormvloed van januari 1953) dan zal geen mens 
er zich tegen verzetten dat militairen dan de 
helpende hand bieden. We zijn ervan overtuigd 
dat alle op zo'n ogenblik in dienst zijnde militai-
ren zich, als dat nodig is, vrijwillig zullen melden. 
Dat eist eenvoudige menselijkheid. 
Maar diezelfde menselijkheid vraagt ook dat we 
een beetje voorzichtig omspringen met de be-
langen van dienstplichtige militairen. 
Ik ben geen tegenstander van de inzet van dienst-
plichtige militairen in voorbeelden als boven 
genoemd maar ik meen wel dat dan aan enkele 
eisen moet worden voldaan: 
1. De militaire autoriteiten zullen zorgvuldig 
moeten selekteren welke werkzaamheden wel en 
niet in aanmerking komen. De belangen van de 
militairen zullen daarbij een belangrijke rol 
moeten spelen. 
2. In het algemeen zal bij dit soort zaken de vrij-
willigheid een vanzelfsprekendheid moeten zijn 
(waarom zouden we in het algemeen dienstplich-
tige militairen moeten verplichten tot zaken 
waartoe ook burgers niet worden verplicht?) 
3. Er zal sloor de militaire autoriteiten nauw-
keurig op moeten worden toegezien dat aan rede-
lijke eisen van gezondheid, veiligheid, hygiëne 
en voeding wordt voldaan. 
4. Met name als er arbeid wordt verricht die een 
ekonomisch nuttig effekt sorteert zal er voor de 
betrokken militairen een redelijke beloning voor 
gedane arbeid moeten zijn. 	 Red. 
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Saxofonist Hans Dulfers 

Hoezeer de Nederlandse 
platenmaatschappij en ook 
graag opsnijden over de 
.,culturele taak" die ze met 
hun handel vervullen, als 
het er de laatste jaren op 
aankwam die woorden in 
daden om te zetten — bij-
voorbeeld op het gebied van 
de Nederlandse jazz — gaf 
de platenindustrie steevast 
niet thuis. Zo kon het ge-
beuren dat ons land zich 
ontwikkelde tot een in heel 
Europa (en ook daarbuiten) 
als belangrijk erkend cen-
trum voor de beoefening van 
avant-garde-jazz, zonder dat 
daarvan op de „officiële" 
Nederlandse platenmarkt 
iets doorklonk. Willem 
Breuker, Misha Mengelberg, 
Han Bennink en al die an-
deren mochten dan in 
Duitsland, Engeland en 

erika om het hardst 
orden geprezen, het Ne-

derlandse platenkapitaal 
beperkte zich tot het risi-
coloze opnemen van de 
„easy-listening-jazz" van 
musici als Louis van Dyke 
en Chris Hinze, wat na-
tuurlijk ook een taak is 
maar niet in de eerste plaats 
een culturele. 
Wanneer de jongens van de 
Instant Composers Pool en 
enkele andere individuele 
musici niet waren overge-
gaan tot het in eigen beheer 
uitbrengen van hun platen, 
zou er zelfs nauwelijks iets 
voor het nageslacht bewaard 
zijn van de golf boeiende 
geïmproviseerde muziek die 
de laatste vijf jaar in Ne-
derland is geproduceerd. 
Maar niet elke muzikant  

brengt het op om zelf alle 
risico en sores verbonden 
aan zo'n privéproduktie voor 
zijn rekening te nemen, en 
daarom is het een reden tot 
blijdschap dat er eindelijk 
weer eens een platenmaat-
schappij bereid is gevonden 
serieus iets aan Nederlandse 
jazz te gaan doen — eigen-
lijk voor het eerst sinds 
Artone een paar jaar gele-
den stopte met het opnemen 
van musici als Misha Men-
gelberg, Theo Loevendie en 
Boy Edgar. 
De serie Nederlandse ja77-
platen op het merk BASF, 
waarvan de eerste drie delen 
nu zijn verschenen, zou niet 
tot stand zijn gekomen 
zonder de inspanningen van 
de Beroepsvereniging van 
Improviserende Musici 
(BIM, een soort vakbond 
voor jazzmusici) en dan in 
het bijzonder de daadkracht 
van penningmeester-tenor-
saxofonist Hans Dulfer. 
Hij wist de mensen van 
BASF warm te maken voor 
het idee van een speciale 
BIM-BASF-serie en tege-
lijkertijd de muzikanten 
ervan 'te overtuigen dat ze er 
verstandig aan deden in dit 
geval genoegen te nemen 
met iets minder gunstige 
financiële voorwaarden dan 
normaal. De opzet van de 
BIM-BASF-reeks komt in 
grote trekken neer op een 
gedeeld risico: worden van 
een plaat minder exempla-
ren verkocht dan van te-
voren begroot, dan krijgen 
de muzikanten minder be-
taald dan het gebruikelijke 
minimumtarief voor een  

plaatsession. Maar aan die 
omzet kunnen ze zelf heel 
wat doen door hun eigen 
platen tijdens concerten aan 
het publiek te verkopen. 
Het is Dulfer's bedoeling 
geweest om in de BMI-
BASF-serie voornamelijk 
bestaande jazz-ensembles op 
te nemen — liever dan de 
elders vaak gebruikelijke 
gelegenheidscombinaties. Op 
die manier kan van het 
maken van een plaat een 
rechtstreekse stimulerende 
werking uitgaan op de le-
vende-jazz-beoefening in 
Nederland, doordat zo'n LP 
aan de ene kant de be-
kendheid van een jazzgroep 
bevordert en doordat aan de 
andere kant die groep wei-
nig moeite zal hebben om na 
een succesvol optreden een 
flink aantal exemplaren van 
de plaat aan de luisteraars 
kwijt te raken. 
Een vast ensemble bij uit-
stek is het kwartet van 
pianist Rein de Graaff en 
tenorist Dick Vennik, dat al 
zeker zeven jaar bestaat. De  

Graaff en Vennik komen 
allebei voort uit de bebop 
maar streven tegenwoordig 
naar een wat eigentijdser 
soort muziek, zonder zich 
direct in de radicale 
avant-garde te storten. 
Doordat ze daarbij welbe-
wust afzien van modieuze 
gimmicks als rock-effectjes 
en elektronische toeren 
maar wel traditionele jazz-
deugden als „power" en 
intensiteit nastreven, is hun 
LP ,,Departure" (BIM-BASF 
14 25074-1) een alleszins 
plezierige plaat geworden, 
met als vrijwel enig min-
punt het weinig geslaagde 
spel van drummer Eric 
Ineke. 
Het Theo Loevendie Consort 
(een groep tussen combo en 
big band in) bestaat ook al 
weer sinds 1968 en was 
daarom een voor de hand 
liggende keuze voor de 
BIM-BASF-serie. Aan 
voortreffelijke musici heeft 
het het Consort nooit ont-
broken (hier o.a. Hans 
Dulfer tenor, Willem van 
Manen trombone, Leo 
Cuypers piano, Arjen Gorter 
bas en Martin van Duyn-
hoven drums), maar de LP 
„Chess!" (BIM-BASF 14 
25180-2) lijdt toch aan het-
zelfde euvel dat het Consort 
bijna altijd heeft vertoond: 
het onvermogen om de 
luisteraar werkelijk te 
verrassen of in vervoering te 
brengen. Waar dat precies 
aan ligt valt moeilijk te 
zeggen, maar in elk geval 
zal de wat te gekunstelde 
compositorische aanpak van 
leider Loevendie er wel iets 
mee te maken hebben. 
Hoeveel kwaliteit Loevendie 
in zijn groep heeft wordt 
nog eens bewezen door de 
solo-LP „Leo Cuypers" 
(BIM-BASF 14 25182-9) van 
de pianist die in 1969 plot-
seling vanuit het niets op-
dook om het Loosdrecht Jazz 
Concours te winnen. Dit is 
ongetwijfeld de boeiendste 
plaat van het eerste drietal 
BIM-BASF-LP's. 
Cuypers is een razend knap 
pianist en tegelijk een 
componist die voor onge-
looflijk veel variatie weet te 
zorgen: speelse romantiek, 
aanstekelijke opwinding, 
vriendelijke ironie, hevige 
spanning, en dat alles 
overgoten door zijn milde, 
bijna on-Hollandse be-
haagzucht. Wie op de hoogte 
wil blijven van de ontwik-
kelingen in de Nederlandse 
jazz mag zich deze plaat van 
het origineelste talent dat 
sinds de ICP-generatie naar 
voren is gekomen, niet laten 
ontgaan. 	BERT VUIJSJE 

BIM-BASE-SERIE 

EINDELIJK DOET EEN 
PLATENMAATSCHAPPIJ 

WEER EENS IETS 
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Tot het einde van 1971 leek 
het een beetje de hond in de 
pot op de vaderlandse buis. 
Zeker, we hadden Farce 
Majeure gehad en Hadi-
massa, programma's waarin 
het er soms vrolijk aan toe 
ging, maar toch was er iets 
niet in de haak. De kijk-
dichtheden waren zo hoog 
dat het wel moest gaan om 
een soort van •geaccepteerde 
satire. Een frisse wind 
zonder schadelijke gevolgen. 
Peter Hofstede, de eigen-
zinnige criticus van het 
sombere weekblad Accent 
ging tamelijk ver door te 
stellen dat Farce Majeure 
door de Griekse kolonels 
kon worden uitgezonden, om 
te laten zien wat er allemaal 
wel niet mogelijk was onder 
hun humane bewind; toch 
stak er een kern van 
waarheid in die aangedikte 
bewering. De tijden van „Zo 
is het" en Hoepla leken 
definitief voorbij. Er werden 
niet al te veel taboe's meer 
gesloopt en de progressieve 
kijker kon zich behaaglijk 
koesteren in de warmte van 
zijn eigen incasseringsver-
mogen. Echt kwaadaardige 
kost werd hem niet meer 
voorgezet. 
Dat werd even anders op de 
voorlaatste dag van 1971, 
toen het Hoepla-tuig zijn 
rentree maakte op de Hol-
landse beeldschermen, bij 
dezelfde omroep die de 
wakkere heren enkele jaren 
terug in de ban had gedaan. 
De vierde Hoepla, opgeno-
men op 8 januari in de 
Amsterdamse Bellevue-
studio, was nooit meer uit-
gezonden. Met een nummer 
over de Paus, een bejaar-
denhuis-reportage en een 
nieuwjaarsreceptie van een 
platenmaatschappij was de 
maat meer dan vol geweest. 
De geinterViewde oudjes 
zijn te doof, te onverstaan-
baar en vooral te realistisch 
— zo meedogenloos mag de 
aftakeling die ons allen 
boven het hoofd hangt niet 
aan. het licht komen — en de 
drinkende jet-set op de re-
ceptie zet zichzelf iets te 
schaamteloos te kijk. Het 
Hoepla-team zonder werk, 
dient bij de VPRO een forse 
schadeclaim in en wordt bij 
de Westdeutsche Rundfunk 
(WDR) met open armen 
ontvangen. Daar valt dik 
geld te verdienen, daar zijn 
ze beleefd tegen avant-
gardistische televisieduivels 
en commercieel genoeg om 
de zotste programma-voor-
stellen uit te laten voeren in 
de volstrekte zekerheid dat 
die op de plank mooi kun-
nen rijpen tot het kijkvolk 

wat volwassener is gewor-
den. Korton — zoals Hadi-
den. Kortom — zoals Hadi-
Carrell en Bob Rooyens ook 
ervaren — in Keulen en 
Hamburg rinkelt de kassa. 
Andere tijden, andere zeden. 
De VPRO heeft zich in de 
tussenliggende vier jaren 
aanzienlijk verjongd, ver-
nieuwd en versterkt en durft 
het avontuur met het Hoe-
pla4rio weer aan. Wim van 
der Linden, Gied Jaspars en 
Wim T. Schippers krijgen 
toestemming om onder de 
formele verantwoordelijk-
heid van VPRO-regisseur 
Ruud van Hemert, de zoon 
van Willy (Bartje) van 
Hemert, een vijftal amuse-
mentssbows te fabrieken. 
Vriend en vijand houden de 
adem in als op 30 december 
'71 koor en orkest inzetten 

met de heldere tune-song: 
Ja hier is weer Fred Haché; 

hij brengt Barend Servet 
ook mee, ja dat wordt weer 
lachen dat wordt weer pret 
met Fred Haché en Barend 
Servet. Zet uw zorgen maar 
opzij en schuif gezellig 
dichterbij, ja dat wordt weer 
lachten reken maar, want 
Fred Haché staat klaar." Het 
beeldscherm is gevuld met 
een gigantische oranje trap, 
die uit de blauwe wolken 
neerdaalt tot op frisgroen 
weiland. Toch zal de rest 
van de show zich vooral in 
een oergezellige huiskamer 
afspelen, een toppunt van 
slechte smaak, gedomineerd 
door een poepkleurige ca-
napé, waarop vele groten 
der aarde aan de tand ge-
voeld zullen Worden. 
Eerste slachtoffer is de mi- 

nister van Volkshuisvesting, 
drs. B. J. Udink. De kijkers 
zullen hem niet te zien 
krijgen, want hoewel het 
gesprek heuselijk wordt 
opgenomen — ik heb het in 
een voorvertoning mogen 
bekijken en zelden zo ge-
lachen — weet de be-
windsman uitzending te 
voorkomen. Een eenvoudige 
onderdaan, gepersonificeerd 
in de gestalte van Fred 
Haché ontmoet zijn Excel-
lentie en vraagt voor het 
eerst tijdens een televisie-
interview niet naar de ne-
gatieve effecten van een 
selectieve investeringshef-
fing op de woningbouw_ 
produktie, maar precies 
datgene wat zijn medebur-
gers willen weten: „Wat 
doet een minister nou zo'n 
hele dag?" „Als iemand 
minister wil worden, hoe 
moet die dat dan aanleg-
gen?" en „Wat gaat u doen 
aan de woningnood?" Er 
gebeuren nog veel meer 
wonderlijke dingen in dez. I 
eerste Haché-show. Wat in de 
eerste plaats opvalt is de 
nieuwe taal die Haché en 
zijn innemende hulpje Ba-
rend Servet bezigen: 
woorden als Prima de luxe, 
potverdrie, bal gehakt zijn 
niet van de lucht. Verder 
blijkt het erg moeilijk om 
de heren goed op de camera 
te krijgen, want steeds hangt 
er weer een lampekap half 
voor het gezicht van één van 
de presentatoren. Er worden 
drie dierenliefhebbers op 
een duidelijke tweezitsbank 
neergeplant, er is een quiz 
met vragen van het kaliber 
„Wat voor kleur heeft een 
auto?" en „Welke dag is 
gehaktdag?" en als de En-
gelse vocaliste Tina Charles 
net goed op gang begint te 
komen met haar liedje, gooit 
Fred het raam dicht waar-
achter zij staat te zingen, 
omdat hij die rotherrie niet 
langer verdragen kan. 
Kortom, een hele nieuwe 
opvatting van het amuse-
mentsfenomeen. Blote 
dansgroepjes, piemelnaakte 
heren, veel poep aan de 
schoenzolen en trammelant 
op het toilet. De dagelijkse 
ongemakjes, waarover elke 
kijker weet mee te praten. 
Het zou te ver voeren —
zoals dat heet — om twee 
seizoenen Fred Haché en 
Barend Servet in extenso de 
revue te laten passeren. 
Daarvoor is er te veel ge-
beurd. Na de eerste vijf 
Haché-shows Stapt Fred 
eruit. Het wordt hem te bont 
en te gortig, steeds weer die 
nieuwe viezigheid. De 
breinen achter de show laten 

NA TWEE 
SEIZOENEN 
Mia 

EN SERVET 

4 



zich niet uit het veld slaan 
en gaan het jaar daarop door 
met een complete Barend 
Servet Show, waarin de drie 
verliefde dames Rimico een 
belangrijk aandeel voor zich 
opeisen. Dat is een goed idee 
geweest, want eigenlijk 
vinden de meeste kijkers 
Servet, die in de under-
dog-rol begonnen is, veel 
aardiger dan de ruwe, on-
behouwen Haché. Barend is 
klein, altijd in de war en 
dus vertederend in zijn 
belachelijke kanariegele 
outfit. Onhandig 'krabbelt hij 
op zijn hoofd, als hij weer 
belaagd wordt door een 
onoverzichtelijke hoop 
kronkelende, wulpse blote 
meisjes. Dat slaat aan bij de 
kijkers, want hoewel je 
bloot niet vies hoort te 
vinden, gaat het je nou ook 
weer niet •in de kouwe 
kleren zitten, als het zo 
dicht op je afkomt. Die arme 
Barend moet heel wat uit te 
'aan hebben! Nieuw is de 

rtoning van complete 
striptease-shows op de te-
levisie. Er blijft weinig meer 
van over. Vader hoeft niet 
meer op stap. De strip-tease 
ontdaan van' zijn geheim-
zinnige waas. Geen dure 
drankjes meer, geen louche 
strijklicht, geen sfeer van 
stiekem genieten, maar ge-
woon in het harde licht van 
de t.v.-studio. Daardoor kan 
je veel beter zien wat er 
gebeurt en dat blijken vele  

acts eigenlijk nauwelijks te 
verdragen. De danseressen 
zijn dichterbij (in de huis-
kamer) en toch verderweg. 
Je hoeft er de deur niet 
meer voor uit, maar het is 
nou ook weer niet zo dat ze 
staan te Strippen op je sa-
lontafel. Maar nog veel 
ontluisterender is, dat 
moeder de vrouw hoofd-
schuddend kan meegenieten'. 
Als ze haar man op zijn 
dubieuze plaats wil zetten, 
kan ze zeggen: geniet jij 
maar even van die jonge 
dame, dan zet ik ondertussen 
even een kopje koffie voor 
je. 
Op 14 december 1972 gaat 
het mis. De maat is vol, de 
emmer loopt over. De ko-
ningin maakt spruitjes 
schoon, en bestelt bij haar 
lakei, die ze ober noemt, een 
pilsje en een jong borreltje. 
Als haar volk het Wilhelmus 
gaat meezingen, is ze daar-
over diep verontwaardigd, 
de pure Umwertung aller 
Werte. De koninklijke 
waardigheid miskend. Dat 
levert de VPRO — voor de 
tweede keer in korte tijd —
een berisping van de mi-
nister van C.R.M. op. De 
openbare orde en de goede 
zeden heten aangetast te zijn 
en dat is niet de bedoeling. 
Socialistische kamerleden 
zetten nog meer haast achter 
hun voorstel ter wijziging 
van de Omroepwet, dat het 
onmogelijk moet maken, dat  

een bewindsman ten derde 
mate met berispingen komt. 
Er zijn goede rechters in dit 
land en als we de zaak aan 
hun overlaten, komt de boel 
dik voor elkaar. Als het 
interview met God op de 
canapé indertijd zou zijn 
doorgegaan, had daar stellig 
ook een forse berisping in- 
gezeten, als er al geen 
zendtijd ontnomen was. 
Maar, zoals Gied Jaspars 
eerder in het dagblad De 
Tijd zei: „God wilde wel, 
maar de VPRO hield het 
tegen." En geef de VPRO — 
toch al voortdurend van 
zelfmoordneigingen be- 
schuldigd — eens ongelijk. 
Weliswaar hadden de pro- 
grammamakers ingezien dat 
je niet met Onze Lieve Heer 
kon gaan zitten praten, maar 
niettemin wilden zij die il- 
lusie nog een tijdje levend 
houden, tot er een ver- 
pleegkundige zou binnen- 
stappen om de gek, die dacht 
dat die God was weer terug 
te leiden naar de plaats 
waar hij thuis hoorde: het 
gesticht. Vermoedelijk zou 
het kwaad al voor de komst 
van de verpleeghulp ge-
schied zijn. Het is er dus 
allemaal niet van gekomen. 
Een belangrijk tijdperk in 
de televisiegeschiedenis ligt 
weer achter ons. Twee jaar 
Fred Haché en Barend 
Servet. Ze zullen niet meer 
terugkeren. De drummer IJf 
Blokker, die Barend Servet 
in het dagelijkse leven is, 
moet weer aan de slag zien 
te komen. Hij zat in de 
groep van Ted de Braak, 
maar sinds het publiek 
harder applaudiseert als de 
bescheiden slagwerker 
binnenstapt, dan wanneer 
Ted zelf de Bllhne op 
komt lopen, is Blokker zijn 
baantje kwijt Televisie-
populariteit is iets meedo-
genloos. Het nageslacht heeft 
twee •tastbare  herinneringen 
aan de ongewone strapatsen 
van Haché en Servet: een 
handzame paper-back met  

de integrale teksten van de 
Fred Haché-show (inclusief 
de niet uitgezonden ge-
sprekken met Udink en 
God) en een prachtige 
langspeelplaat. Non-com-
mercieel met vreemde tek-
sten, wonderbaarlijke ar-
rangementen en vol gezon-
gen door mensen die niet 
zingen kunnen, maar het 
wel erg leuk vinden. Top-
nummers zijn het al eerder 
bekend geworden „Waar 
moet dat heen, hoe moet dat 
gaan" en vooral het lyrische 
liefdeslied „O prachtvolle 
gloed dezer eeuw". 
Twee uitspraken over het 
Haché-Servet-fenomeen tot 
slot. De eerste komt van de 
bedaagde Parool-criticus 
Wim Jungman, een aardige 
man, die niet alle nieuwe 
dingsigheden die er via de 
buis aan hem voorgeschoteld 
worden zonder meer ac-
cepteert: „In hun genre 
hebben ongeremde tegen-
spraak, betekenisloosheid, 
lulligheid en ongrijpbaar-
heid een functie. Niets kan 
en alles kan. Alles is om-
keerbaar. Het programma 
heeft bestaan bij de gratie 
van de dubbele bodem... Als 
ik het eerlijk mag zeggen, 
die vijf uren Haché waren 
als een woestijn, waarin —
zoals ik me heb laten ver-
tellen — net zo schaars, hier 
en daar oases voorkomen." 
Gied Jaspars, een van de 
vier vrolijke Fransen achter 
Haché en Servet: „Wij 
hebben een ontstellend ge-
brek aan innerlijke be-
schaving, politieke be-
langstelling en en goede 
smaak. Dat we ons niet van 
ritme en timing bedienen, 
dat is waarschijnlijk een 
soort angst om in esthetiek 
te vervallen. Die esthetiek 
maakt altijd onecht, die is 
niet zoals het leven zelf is. 
Het leven is niet gewikkeld 
in een esthetische deken. Die 
wind in een gesprek hoort er 
echt bij." 

JAN HAASBROEK 



de 
;moor 

C. WILKESHUIS 

Jarenlang sukkel ik nu al 
met het probleem van de 
maj oor. 

De maljoor is in dit geval een 
sergeant-majoor, nader ge-
definieerd een sergeant-
majoor-instructeur, kortweg 
s.m.i. Men sprak echter nooit 
van een „smi". De misselijke 
gewoonte, letterwoorden te 
vormen en ze dan nog uit te 
spreken ook als havo, vara, 
het tongkronkelende leao en 
meao enz., bestond nog 
nauwelijks in de tijd dat dit 
verhaal speelt. 
Voor sergeant-majoors dan 
heb ik in mijn militaire 
diensttijd de grootste be-
wondering gekoesterd. Het 
waren geen mannen die 
stoute krijgsplannen ont-
wierpen, zo van: hier zet ik 
twee zware batterijen neer 
en dan houd ik nog een fris 
bataljonnetje achter de 
hand. Nee, zij vormden de 
reglementaire ruggegraat 
van onze krijgsmacht. Ze 
doorgrondden als geen ander 
het gehele gecompliceerde 
mechanisme van het leger, 
ze kenden alle radertjes en 
schroefjes en moertjes en de 
werking tot in de fijnste 
precisie. Zij waren de 
Schriftgeleerden, die hui-
verend van eerbied, volijve-
rig en uiterst grondig de 
militaire reglementen be-
studeerden, gelijk de oude 
rabbijnen zich verdiepten in 
de Thora, de eerste vijf 
boeken van het Oude Tes-
tament. 

Natuurlijk waren ze er van 
op de hoogte, dat men in 
bepaalde gevallen de mili-
taire groet moest brengen. 

Maar ze wisten ook, wan-
neer men met groeten moest 
beginnen en hoe men al 
groetend de hand aan het 
hoofddeksel diende te 
brengen, en hoe men daarbij 
moest kijken, en wanneer en 
hoe men de groetende hand 
naast het lichaam moest 
brengen, kortom, ze kenden 
de finesses ervan. Dit was 
geen eenvoudige zaak. En 
het moet tot hun eer gezegd  

worden: ze hielden zichzelf 
aan de voorschriften. Ze 
waren „model" en over-
troffen in dit opzicht ver-
reweg de meeste officieren, 
die bijvoorbeeld maar hall 
wisten hoe bij een inspectie 
de militaire uitrustings-
stukken op het bed ge-
rangschikt moesten worden 
volgens reglementair modeL 
In 't bijzonder was dit het 
geval bij de majoor, over 
wie het in dit stukje gaat en 
die ik maar Hinderickx zal 
noemen in navolging van het 
heerlijke Alpenjagerslied, 
waarin de dichter Paul var 
Ostayen de spot drijft met I 
twee heren, die elkaar moerei 
groeten. 
Ik leerde majoor Hinderickx 
kennen in de Eerste We-
reldoorlog. 
Wij lagen in Bergen op 
Zoom, een mooie stad die nu 
wel grotendeels onder het 
asfalt bedolven zal zijn, en 
we waren er ondergebracht 
in een vervallen kazerne, die 
zich met moeite op de been 
hield aan een schilderachtig 
pleintje. Het zou niemand 
verwonderd hebben, als in 
een stille nacht het gebouw 
geruisloos ineen was gezakt. 
De dienst was dragelijk. De 
eerste golf van de Spaanse 
griep, veel minder gevaar-
lijk dan de tweede, over-
spoelde ons land, en in 
verband met de epidemie 
kregen de militaire oefe-
ningen een haast speels 
karakter. De zware bepak I 
king hoefden we niet te 
dragen omdat een firma, die 
de leren onderdelen ervan 
leverde, deze had vervaar-
digd van een naar ècht leer 
riekend papier, dat onder de 
inwerking van regen tot een 
weinig soliede pap zou 
worden. 's Avonds bezochten 
we de lunchroom „De IJs-
beer", waar men een •groc 
brouwde tegen de griep, of 
we bogen naar de bioscoop, 
waar stomme films zoals 
„Kaffra Khan de Geweldige" 
draaiden, toegelicht door een 
humoristisch explicateur. 
Ons verblijf in Bergen op 
Zoom zou ideaal zijn ge-
weest, als majoor Hinde- 
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rickx zich niet zo bezeten 
had getoond van de regle-
menten. In een wereld die 
kreunde onder die ver-
schrikkingen van de oorlog, 
snuffelde hij naar slordig 
gevonden puttees en naar 
knopen, die met een luci-
fertje in een knoopsgat  

waren bevestigd. Van dit 
soort ongerechtigheden 
maakte hij dan rapport op, 
hetgeen je een paar vrije 
avonden kon kosten. 
We mochten hem niet, ik 
kan wel zeggen: we haatten 
hem. Tot er iets gebeurde, 
dat me tot op de dag van  

vandaag met een angstige 
bewondering vervult 
Op een morgen was Hin-
derickx, misschien doordat 
hij zich wat had verlaat, met 
on'gepoetste schoenen op het 
appèl verschenen. Toen hij 
dit tot zijn schrik ontdekte, 
begaf hij zich onmiddellijk  

naar de officier die het ap-
pel afnam, en verzocht hem 
te rapporteren, dat s.m.i. 
Hinderickx met ongepoetste 
schoenen was verschenen. 
De officier weigerde dit. 
(„Ben je nou helemaal 
gek...? Ik had 't niet eens 
gezien",... enz.) 
Toen deed de majoor iets 
ongelofelijks: hij rappor-
teerde het zelf. 
„Sergeant-majoor Hinde-
rickx constateerde heden, 
dat sergeant-majoor Hin-
derickx met nietgepoetste 
schoenen op het appèl is 
verschenen."... 
Hij gaf het rapport af op het 
bureau van de commandant. 
Deze zal hem wel ontboden 
hebben en hem hebben 
toegevoegd: „Kerel, wat 
moet ik godsnaam met dit 
rapport? Je verwacht toch 
zeker niet dat ik je een 
„douw" zal geven?" 
Maar dat wilde de majoor 
juist weL En toen de com-
mandant bleef weigeren, 
gebeurde er iets nog onge-
lofelijkers: de majoor legde 
zichzelf drie dagen kwar-
tierarrest op. Drie avonden 
in de kazerne, die hij wel 
besteed zal hebben aan de 
bestudering van de regle-
menten. 
Vrienden, dit verhaal is geen 
laf verzinsel. Het is het 
verslag van een gebeurtenis, 
die tot nadenken stemt. Wat 
moeten we nu eigenlijk aan 
met majoor Hinderic'tx? 
Was hij een dwaas, met zijn 
onvoorwaardelijke gehoor-
zaamheid aan de regle-
menten? 
Of was hij een wijs man om 
dezelfde redenen, want re-
glementen zijn er nu een-
maal om nageleefd te wor-
den. 
Was hij een slaaf? 
Of was hij een vrij man in 
zijn consequenties? 
Hij was in ieder geval een 
figuur die tot nadenken 
stemt. 
En hiermee ben ik nu al 
jaren bezig. 
(Overgenomen, met toe-
stemming van de uitgever 
uit „De Vacature" (Thie-
me-Zutphen). 



Marion Brando en 
Maria chneider, 
liefdespaar in 
'Last Tango in Paris'. IN  PARIS 

Marion Brando heeft een 
respectabele lijst met film-
titels op zijn naam staan. 
Om d'e meest in het oog 
springende te noemen; On 
the Waterfront uit 1954 on-
der regie van Elia Kazan 
met Bod Steiger en Eve 
Marie Saint; The Young 
Lions uit 1958, regie Edward 
Dmytryk met o.a. Dean 
Martin en Montgomery 
Clift; Muiterij op de Bounty 
(1962); The Chase uit 1966 
met Angie Dickinson, Jane 
Fonda en Robert Redford. 
Dan schijnt het dat de ac-
teur Brando voor goed van 
het doek verdvfijnt, maar in 
1970 en in '71 neemt hij —
verleid door het geld — toch 
nog twee produkties voor 
zijn rekening, om vorig jaar 
opnieuw toe te slaan• met 
twee knotsen van speelfihns: 
The Godfather onder regie 
van Francis Ford Coppola en 
Last Tango in Paris van de 
jonge Italiaanse regisseur 
Bernardo Bertolucci. Men is 
haast geneigd te veronder-
stellen dat Brando zichzelf 
uit het vergeethoekje heeft 
gesleurd, en het verhaal 
over zijn come-back als 
oudere, rijpere acteur be-
wijst het. Want volgens de 
gossip-makers heeft Brando 
— •onder contract bij United  

Artists — zijn aandeel in Last 
Tango in Paris zo'n beetje 
afgedwongen toen hij re-
gisseur Bertolucci, maker 
van onder meer Prima della 
rivoluzione en ll confor-
mista, bij zich thuis Uitno-
digde en hem onder een• 
drankje de hoofdrol in Last 
Tango aftroggelde. 
Bertolucci had namelijk 
geheel andere plannen met 
zijn nieuwste film, hij had 
reeds de hoofdrollen toe-
bedacht aan zijn twee 
sterren in Il conformista, 
Jean-Louis Tritignant en 
Dominique Sanda. Mede 
onder druk gezet door de 
heren van United Artists, 
bezweek Bertolucci ten-
slotte, temeer daar de heren 
producenten hem voorre-
kenden dat zijn eerste drie 
films nou niet bepaald zulke 
kassuccessen waren geweest. 
En United Artists rook haar 
kans om het modieuze, dat 
de jonge progressieve re-
gisseur omgeeft, uit te bui-
ten bij de presentatie van 
Last Tango. Toen de „rus-
hes" werden getoond, bleek 
alras dat een filmschandaal 
gewoon onvermijdelijk zou 
zijn. In Italië namelijk be-
staat er een wet die het ie-
dere Italiaanse staatsburger 
mogelijk maakt een aan- 

klacht in te dienen wanneer 
hij in een openbare film-
vertoning meent op obsce-
niteiten te stuiten. Maar 
volgens diezelfde Italiaanse 
wet kan geen enkele film 
obsceen worden genoemd, 
wanneer er enige roep als 
kunstwerk van uitgaat. Het 
eerste in aanmerking ge-
nomen heeft wel tot gevolg 
dat er de laatste jaren' in 
Italië met de regelmaat van 
een klok processen tegen 
allerlei films aanhangig 
worden gemaakt, die be-
houdens een tijdelijk ver-
schijningsverbod deze films 
uitsluitend geldelijk voor-
deel en extra publiciteit 
opleveren. Zowel Klute, A 
Clockwork Orange en'  

Canterbury Tales kregen 
een proces aan de broek, 
maar telkens verklaarde een 
rechter dat de betreffende 
film als kunstwerk ge-
waarmerkt moest worden. 
En ook Last Tango in Paris 
ontsnapte niet aan de aan-
dacht van het Italiaanse 
publiek. Want na het zien 
van de drie door Marion 
Brando en de jonge Franse 
actrice Maria Schneider 
gespeelde sex-scènes rende 
er al een verbolgen inwoner 
van Bologna naar de rechter 
om verhaal te halen. Het  

gedaagde tweetal bleef 
echter thuis, want zo wil het 
verhaal van de publici-
teitsmensen van United 
Artists, Brando genoot van 
rust en zon op zijn privé-
eiland bij Tahiti, Maria 
Schneider dook in Parijs 
onder waar ze winkelde met 
haar vader, de acteur Daniël 
Gelin. De enige die voor de 
rechter moest verschijnen 
was Bertolucci, die dankbaar 
deze „opdracht" aanvaardde 
om de heren rechters nu 
eens haarfijn uit te legger 
wat hij allemaal met zijn 
film had bedoeld. En ja 
hoor, de aanklacht werd 
geseponeerd, veel dag- en 
Weekbladen besteedden er 
aandacht aan en de kassa 
rinkelde en rinkelt nog 
steeds na deze schitterende 
publiciteitsstunt. 
Bovenstaand geeft natuur-
lijk wel stof tot overpeinzen. 
Want wat is nu precies de 
bedoeling geweest van 
United Artists? Veel geld 
binnenhalen (dat staat 
buiten kijf), maar hadden 
Zij ook k-un.stzinnige aspi-
raties voor ogen om Ber-
nard» Bertalucci eindelijk 
het recht van erkenning toe 
te laten bedelen• door het 
grote publiek (waar hij in 
kleinere kring al recht op 
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had doen gelden)? Na het 
zien van Last Tango in Pa-
rijs is me wel één ding 
duidelijk geworden: Ber-
tolucci moet deze grap niet 
nog eens een keer uithalen. 
Hij gooit zijn naam te 
grabbeL Zijn stijl die zo 
onmiskenbaar aanwezig is in 
zijn eenste films, heeft hij 
nkt of nauwelijks gehan-
teerd in Last Tango. Bo-
vendien zijn de ingelaste 
sex-scènes bepaald niet 
shockerend. Want Nederland 
is al voldoende geconfron-
teerd met sex en aanver-
wante artikelen in Blue 
Movie, Turks Fruit en 
Canterbury Tales, om er een 
paar te noemen, dat niemand 
er van wakker ligt. Ergo, het 
wordt nu toch ook langza-
merhand tijd om het sexuele 
gedrag, dat in de laatste 
halve eeuw zo uitgebreid in 
de literatuur aandacht 
krijgt, ook in de film uit de 
taboesfeer te halen. Het 
h---niltrainnige bestaan van de 

.do-bioscoopjes wordt zo 
afdoende ontrafeld.  

Blijft over het verhaal in 
Last Tango in Paris: een 
oudere man (Brando) ont-
moet toevallig een jong 
meisje (Maria Schneider) 
tijdens het zoeken naar een 
huurflat. Er ontstaat een 
vreemde liefdes-affaire, die 
in al zijn intimiteiten 
kleurrijk wordt afgeschil-
derd. De man. heeft zijn 
vrouw verloren (zelfmoord) 
en zoekt nu in zijn ver-
houding tot het meisje het 
houvast, dat hij nodig denkt 
te hebben als hij zijn een-
zaamheid onder ogen ziet. 
Het brokkelige gegeven — 
uit de koker van Berbolucci 
zelf — is traag en soms 
ongeïnteresseerd verfilmd. 
Brando doet er van alles 
aan, maar de indruk, die hij 
b.v. in The Chase onder 
regie van Arthur Penn op 
mij maakte, is er niet meer. 
Daarbij ktijgt hij zo slecht 
tegenspel van Maria 
Schneider dat het zeer ge-
chargeerd overkomt. Van 
mij hoeft het allemaal niet. 

PETER J. MOREE 

FILNMOD  
DEis 

ANDRÉ PREVIN (offi-
cieus echtgenoot van ac-
trice Mia Farrow) heeft in 
zijn hoedanigheid als di-
rigent de opnamen voltooid 
voor „Jesus Christ Su-
perstar". Regisseur van de 
nu verfilmde rock-opera is 
Norman Jewison. 

HUMOR HOORT thuis in 
een museum. Zo ongeveer 
denken de nakomelingen 
van de filmkomiek Harold 
Lloyd erover, want zij 
willen van zijn huis iets 
gedenkwaardigs maken. De 
bril, de hoed en het zak-
doekje staan reeds te 
pronk. 

„OPTIMISTS" een pro-
ductie van de nieuwe 
maatschappij Sagittarius, 
zal een zingende Peter 
Sellers te zien en te horen 
geven. Sellers is benevens 
gestrikt voor de hoofdrol. 

SUPER-SMERISSEN is 
vrij vertaald de titel van 
een MGM-productie onder 
regie van Gordon „Shaft" 
Parks. De film is geënt op  

het boek The super cops 
van L. H. Whittemore. Het 
verhaal gaat over de 
avonturen van twee echt 
bestaande en nog levende 
Newyorkse agenten, in de 
wandeling Batman en 
Robin geheten. Hollywood 
ziet zeker brood in de 
harde politie-film, want dit 
is zo om en nabij de der-
tigste productie. 

KARL MARX bekend 
politiek filosoof en helaas 
geen familie van Groucho, 
is de held in een Oost-
duitse tekenfilm. De titel is 
„Deer Moor", makers en 
bedenkers zijn Boettge en 
Hermann. 

FERNANDELS eerste 
film, nog opgenomen voor 
het uitbreken van de 
tweede wereldoorlog, 
heette „The five cents of 
Lavarede". De Franse 
nouvelle vogue-regisseur 
Claude Chabrol wil met 
Jean-Paul Belmondo in de 
hoofdrol het verhaal op-
nieuw verfilmen. Het is de 
luchtige geschiedenis van 
een man die wedt dat hij 
met vijf centen op zak om 
de hele wereld kan reizen. 

„HE, KIJK NOU 
NIET' naar Julie Cludstie 
en Donald Sutherland. Of 
liever gezegd kijk wel, 
want zij zijn de sterren in 
de film van die naam. 
Regisseur Nicolas Roeg  

(van Walkabout) heeft 
bepaald dat alle opnamen 
ter plekke moeten ge-
schieden en zo gebeurt het 
dat men voor de verfil-
ming van dit Daphne du 
Maurier-verhaal in En-
geland en Italië rondtoert. 
Het is uiteindelijk Venetië 
waar het verhaal het 
dramatische einde krijgt. 

DE FRANSE documentaire 
cineast Francois Rei-
chenbach (America, 
America) heeft zijn eerste 
speelfilm af. Titel: The 
maddest reason; bp stapel 
staat thans Death never 
killed anyone. 

TOT SLOT nog wat (soms 
bemoedigende) cijfertjes. 
Uit het vorige maand ver-
schenen jaarverslag van de 
Nederlandse Bioscoopbond 
blijkt dat „men" weer 
meer de weg weet te 
vinden naar de bioscoop. 
Het succes van de Neder-
landse speelfilms is daar 
natuurlijk niet vreemd 
aan. Want in 1972 be-
zochten maar liefst 
24.977.000 personen de 337 
theaters, die ons land nog 
telt. Overigens staat er in 
het jaarverslag ook een 
kritische noot met be-
trekking tot het huidige 
regeringsbeleid. De bond 
bepleit een verdubbeling 
van de overheidssubsidie 
ten behoeve van de Ne-
derlandse hoofdfilm, dit  

om de speelfilmprodu-
centen in redelijke 
continuïteit te kunnen 
laten. „Wij steken echter 
ongunstig af tegen overige 
landen van de EEG wat 
betreft de subsidie en het 
btw-beleid", zo schrijft de 
bond Want het gunstige 
effect van de afschaffing 
van de vermakelijk-
heidsbelasting (op 1 fe-
bruari 1971) is volgens de 
bond inmiddels bijna te-
niet gedaan door de hoge 
btw. 

DE SUCCESRIJK- 
STE films in Nederland in 
1972 waren in volgorde van 
omzet: L Blue Movie; 2. 
Diamonds are forever; 3. 
The Godfather; 4. The 
aristocats; 5. De vier 
vuisten van de duivel; 6. 
De inbreker; 7. The french 
aonnection; 8. What's up 
Doc; 9. Wat zien ik; 10. A 
clockwork orange. De in-
voer van nieuwe films 
daalde met 19 tot 305 stuks. 
Het aandeel van de 
Amerikaanse filrnindustrie 
bedroeg over 1972 zo'n 30 
percent, een achteruitgang 
van 8 pct. 

NIEUW: ex-Supreme-
zangeres Diana Ross maakt 
haar filandebuut in Lady 
sings the blues, het le-
vensverhaal van jazz-
zangeres Billie Holiday. 
Regie Sidney J. Fury. 

P. J. M. 
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Het lijkt, alsof Cees Bud-
dingh' de laatste tijd met de 
dag meer gaat produceren. 
Met een welhaast ongekende 
snelheid vertaalt hij, schrijft 
hij romans, gedichtenbun-
dels, dikke dagbladnotities 
en nu heeft hij zich in zijn 
nachtelijke vrije uren ook 
nog eens geworpen op het 
vervaardigen van objecten. 
„Je kan," zo legde een goede 
vriend van hem uit „in Ne-
derland je achterwerk niet 
meer keren of je loopt op 
een of andere manier tegen 
Buddingh' aan." 
Korte tijd geleden is een 
nieuw boek (het tweede) 
met dagbodimotities uitge-
komen, dat gezien het 
hierboven geschetste de zeer 
passende titel meekreeg 
„Verveling bestaat niet." 
Nieuwe mijmeringen van 
een, zoals hij zeikt zegt, 
„beetje bejaarde Dordtse 
jongen". 
Een interview dus met 
Buddingh'. Hij zegt: „Ik 
vind zo'n gesprek eigenlijk 
nooit onaardig. Dan praat je 
eens met iemand over din-
gen, waar je mee bezig bent. 
Je zit hier meestal alleen te 
sleutelen• aan je dingetjes. 
Tja ... als hier iemand uit 
het zakenleven mij af en toe 
bezig zou zien, aan dat 
sleutelen aan die regels, dan 
barst-ie in een daverende 
lach uit: wat zit die stumper 
daar toch te doen." 
Hij zit te midden van ruim 
9.000, veel Engelse, boeken 
in den oude fauteuil in zijn 
werkkamer in Dordrecht. 
„Zoals andere mensen een 
ommetje langs de haven of 
door het park maken, loop 
ik soms een kwartiertje 
langs mijn boekenkasten." 
Een ruime kamer, waarin 
zijn papieren achtergrond 
ontzagwekkend hoog overal 
ligt opgetast. Hij rookt hier 
constant een lange bruine 
pijp. 
Buddingh' (54): „Kijk, als je 
begint te schrijven, doe je 
dat meestal vanuit de lite-
ratuur. Als er een stroming 
is van „wat is het leven toch  

verschrikkelijk", dan ga je 
ook schrijven „wat is het 
leven• verschrikkelijk". Ik 
heb tussen 1942 en 1949 to-
taal zes jaar in een sanato-
rium voor tbc gelegen, een 
afschuwelijke tijd, je zag 
mensen om je heen dood-
gaan, je zag veel ellende. 
Maar je ging de dingen wel 
anders bekijken. Meer re-
lativeren." 
„Dat heeft me altijd zo in 
Barbarber aangetrokken. 
doorbraak van literair naai • 
niet-literair. Alles kan in-
teressant zijn. Niet alleen,  
die enorme onderwerpen, 
maar de aandacht voor het 
ondramatische, het onna-
drukkelijke. Op het ogenblik 
gaat het weer de andere 
kant uit. Het krijgt weer een 
Wort semantiek, binnen-
kamerrealisme kan je zeg-
gen. Het Grote Woord wordt 
weer toegepast. Ach, als het 
goed gebeurt, ligt me dat 
wel om te lezen. Mij past 
zeilt gewoon doen." 
U bent eigenlijk pas de 
laatste jaren ineens door-
gestoten naar de top, om het 
in voetbaltermen te zeggen? 
Buddingh', langzaam knik-
kend: „Het heeft inderdaad 
vrij lang geduurd, voordat 
ik een eigen stijl had. Vijf 
en twintig jaar eigenlijk. In 
1941 had ik mijn eerste 	I 
bundel al gepubliceerd 
Maar ik heb het gevoel dat 
ik na „WESTCOAST" in 
1960 een eigen vorm ben 
gaan vinden. Het werd 
eenvoudiger, puntiger, een 
mengeling van ernst en 
humor. Lakonieke poëzie. 
Veel beter dan ik daarvoor 
maakte. Vanaf 1965 is het bij 
een groter publiek aange-
slagen. ,,DEZE KANT BO-
VEN" deed het erg goed. De 
februari daarop was er 
Poëzie in Carré. Daarna ben 
ik regelmatig voor radio en 
tv,  geweedt, treed ik op op 
poëzieavonden, geef ik le-
zingen op middelbare 
scholen. Je hebt steeds 
contact met een potentieel 
publiek." 
U bent nooit met de stijl van 



de vijftigers meegegaan? 
Buddingh': „Ik schreef in• 
1941 met mijn eerste bundel 
DE LAARZEN DER 
MOHICANEN eigenlijk vijf-
tigerspoëzie, surrealistisch. 
Als eenling, 't heeft nooit 
aandacht gekregen. Daarna 
heb ik het nooit meer zo 
gedaan, maar ik heb er wel 
geweldig veel waardering 
voor. De Nederlandse lite-
ratuur .is dankzij de vijfti-
gers uit haar provincialisme 
verlost. In het buitenland 
had je voor de oorlog het 
surrealisme en dadaïsme, 
maar hier drong het niet 
door. De vijftigers hebben essen 1950 en 1965 de Ne-

andse poëzie beheerst. 
kneuterige ging er af. 

Maar de beeldspraak, het 
bombastische lag me toch 
niet zo. Ik heb altijd ge-
probeerd zo eenvoudig 
mogelijk te schrijven. El-
burg en Lucebert bijvoor-
beeld proberen met een 
maximum aan middelen iets 
weer te geven, associaties op 
te wekken. Ik schrijf en 
denk: wat kan ik weglaten." 
U schrijft — wat mismoe-
dig? — dat na elke lezing 
voor middelbare scholieren 
de vraag Wordt gesteld: 
Waarom schrijft u? Waarom, 
ja? 
Buddingh': ,,Ik haal er de 
laatste tijd Steeds de gelij-
kenis met de mug hij. Ik 
zeg: „Als dichter ben je, 
zodra je een beeld of een 

regel invalt, in dezelfde 
positie als iemand die wil 
gaan slapen, maar telkens 
een mug om zijn hoofd hoort 
zoemen. Nou, om af te 
komen van de ideeën die 
door je hoofd ~zen en je 
niet met rust laten, zet ik 
alles op papier, dan ben ik 
het kwijt Bij alle mensen 
zullen wel dingen door het 
hoofd gonzen. De dichter of 
schrijver verkeert dan in de 
bevoorrechte positie, dat hij 
het op kan schrijven. Dat 
kan een therapie zijn." 
U woont in Dordrecht, u 
bent daar ongelooflijk aan 
vastbgebakken? 
Buddinigh': „Ik ben in 
Dordrecht geboren, mijn 
familie woont er, ik heb er 
altijd plezierig gewoond. 
Kijk, je wordt weinig af-
geleid. Je kan dan blijven 
denken. De schaker Bot-
winnik deed het altijd zo. De 
dag voor een groot toernooi 
ging hij een wandeling door 
de stad maken, waar hij 
moest spellen. Hij liep een 
bepaalde route, bekeek alles 
nauwkeurig, observeerde de 
mensen. De volgende dagen 
maakte hij daarna steeds dle 
zelfde wandeling. Dan 
wandelde hij om zich te 
ontspannen en wist hij 
Minste zeker, dat hij 
onderweg geen nieuwe 
dingen tegen zou komen. 
Dan kon hij rustig over zijn 
partijen nadenken. 
Zo zie ik Dordt ook. Ik ben  

geen cafébezoeker, ik zit 
graag thuis bij vrienden. 
Vanuit Dordt kan je veel 
met distantie bekijken. In 
Amsterdam zou ik teveel 
worden afgeleid. Ik hoef ook 
niet zo nodig. Als ik hier 
naar het postkantoor ga hoef 
ik mijn paspoort niet te 
tonen." 
In wat voor sfeer werkt u? 
Buddingh': „Vaak 's avonds, 
als mijn vrouw al naar bed 
is, zit ik met een glas in 
mijn hand onder de sche-
merlamp voor me uit te 
staren. Beetje suffen, pie-
keren, geen geluid buiten, 
totale stilte, dan komen de 
ideeën soms in kuddes, in 
zwermen op me af. Ik kruip 
dan. Vaak in bied met het 
verslagen gevoel, dat ik ze 
toch niet allemaal kan uit-
werken. Maar er blijft wel 
iets hangen natuurlijk." 
De laatste tijd speciaal is 
aan vrienden van u een 
bijzondere politieke be-
langstelling opgevallen? 
Buddingh', nonchalant de 
schouders ophalend: „Ik heb 
me er altijd mee bezig ge-
houden. Maar twintig jaar 
geleden bijvoorbeeld wist 
niemand wie Buddingh' was. 
Nu blijkbaar wel en dan 
valt het op. Ik schrijf nu ook 
een anderhalf jaar in 
SOCIALISME EN DEMO-
CRATIE. Ik begeef me dan 
een beetje op het terrein van 
de cultuurpolitiek. Ik vind 
bijvoorbeeld, dat schrijvers 
evenveel moeten verdienen 
als artsen of ingenieurs. 
Die mensen doen belangrijk 
werk, maar dat doet de 
kunstenaar ook. Wat we van 
vorige eeuwen hebben 
onthouden is veelal af-
komstig van schilders en 
schrijvers, maar erg weinig 
van huisartsen en ingie-
nlieurs. De cultuur bepaalt 
een groot deel van de (ge- 
schiedenis. Maar dat wordt 
niet van de ene op de andere 
dag ingezien. Als men gaat 
inzien dat cultuur ook van 
essentieel belang is voor de 
samenleving, kan het beter 
worden. Maar cultuur is op 
het ogenblik de sluitpost van 
de begroting. Franje. 
Een regering moet óf zeg-
gen: het kan ons niets 
schelen en dan geeft ze geen 
cent, óf ze zegt: ja, maar 
dan moet ze voorwaarden 
scheppen. Als (je in een stad 
openbaar vervoer wilt 
hebben, moet je of een heel 
busbedrijf oprichten of ie-
dereen gewoon verder laten 
fietsen. Maar je moet niet 
twee bussen inzetten om 
toch iets te doen. Dan kan je 
het beter laten!" 
U vindt Couperus de  

grootste Nederlandse ro-
manschrijver. Is het die 
Daagse sfeer van rond de 
eeuwwisseling, die u aan-
trekt? 
Buddingh': „Oh nee, ik vind 
dat Couperus enorm be-
klemmende dingen heeft 
geschreven. Een segment 
van de samenleving. Het 
hele Haagse leven van die 
tijd kennen we nog dankzij 
Couperus. Dat is sociologisch 
interessant. Maar zo'n sfeer 
zou me totaal niet hebben 
gelegen: Het interesseert me 
'alleen, hoe hij het tot leven 
heeft gebracht. Je kunt wel 
wat mijmeren over die tijd, 
geen lawaai, geen auto's, 
bomen, maar als ik daar zou 
wandelen, dan zou ik man-
men bezig zien, die langs de 
kant van de weg van zeven 
uur 's morgens tot twaalf 
uur 's avonds werken voor 
twee kwartjes per dag. Dan. 
wandel ik niet gezellig. Ik 
wandel ook niet gezellig in 
een land met veel bedelaars 
om me heen. Je kan zeggen: 
dat hoort bij de iblklore van 
een land. Maar dat vind ik 
simplistisch". 
Tenslotte de sport. U heeft 
vroeger zelf gevoetbald, u 
heeft er een boek over ge-
schreven, u schreef er een 
aantal jaren geleden columns 
over in de Haagse Post. 
Waarom hield dat op? 
Buddingh': „'t Was toch niet 
serieus genoeg, vond men 
Ach, ik vind sport boeiend, 
zeer boeiend, maar verder 
volmaakt onbelangrijk. Ik 
kan me bijvoorbeeld niet 
voorstellen, dat mensen 
zaterdags tegen Vietnam 
demonstreren en zich de dag 
daarop verschrikkelijk druk 
maken, of Feijenoord al dan 
niet wint. Het is onbegrij-
pelijk dat je je daarover kan 
opwinden." 
Uw tweede deel dagboek-
notities is nu uit. Daar is niet 
overal even gunstig op gere-
ageerd. Gaar u er mee door? 
Buddingh': „Daar ga ik mee 
door. Als ik op een dag iets 
aardigs tegenkom, schrijf ik 
dat op. Ik probeer mezelf er 
meer buiten te houden. Veel 
notities over boeken, dat is 
voor anderen ook interes-
sant 
En walt die slechte kritiek 
betreft: dat valt wel mee. 
Vrij Nederland kraakte het 
enorm. Nou ja, als ik de 
laatste jaren Vrij Nederland 
lees heb ik altijd het gevoel 
dat de schrijver achter me 
staat en als ik dan tijdens 
het lezen een keer „nee" met 
Mijn hoofd schudt, geeft-ie 
me een harde klap met een 
hamer op mijn hoofd ..." 
RIEN ROBIJNS 

INTERVIEW 
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IK HAD EEN 
WAPENBROEDER 

(...) „Maar ik moet zeggen: 
ik had niet gedacht dat al-
leen al de kleding zoveel zou 
doen. En hoe handig hebben 
ze je het opgedrongen! Eerst 
krijg je een overall waarin 
je je heel beroerd voelt en 
naar iets beters verlangt, 
Daarna krijg je het bin-
nengevechtspak, wat een 
verademing is na de overall. 
En verdomd hoor: nu ben ik 
al zover dat ik het prettig 
vind om dit keurige tenue 
aan. te hebben na die rom-
mel. Heb jij dat ook?" 
„Ja, die overall vond ik af-
schuw'elijk." 
, Kun je zien hoe belangrijk 
kleding is, hoezeer het je 
stemming en gedrag 
beïnvloedt wat je draagt Je 
komt hier met de gedachte: 
ik laat me niet intimideren, 
maar de verandering van 
kleding, door al die nieuwe, 
onbekende dingen en door 
die in het begin vooral zo 
onbegrijpelijke hiërarchie 
conformeer je je zonder veel 
protest Ik had het niet van 
me zelf verwacht" 
Aldus Arthur, met zichzelf 
in gesprek en met zijn 
vriend Armer, in het boek 
— Ik had een wapenbroeder 
— van Martin Hart. Een 
boek dat speelt in de mili-
taire maatschappij in vre-
destijd, maar nergens 
identiek is aan het zo be-
kende Handboek Soldaat. 
Deze uitgave komt wel af en 
boe ter sprake, doch slechts 
in situaties dat men daarnaar 
dient te handelen. Zo niet, 
dan straf. Dus: konformeren, 
identiteitsverlies, verdringen 
van angst en rankune, ver-
vreemding, en wat zich al zo 
gedurende achttien of één.-
entwtintig maanden laat 
invullen tijdens het excer-
ceren, het persoonlijk on-
derhouden der uitrusting, 
het sporten, het kaartlezen, 
en de kleine oorlog die geen 
oorlog is, maar de traditio-
nele oefening die bij voor-
baat al geslaagd is, Waarbij 
opvalt dat desondanks tij-
dens zo'n onschuldige oe-
fening vrienden geen 
vrienden blijken te zijn, 
wanneer het gaat om een 
mok warme koffie of het 
veroveren van het meest 
smakelijke noodrantsoen. 
Agressie is kennelijk toch 
niet (wereld)oorloggebon-
den. Hoe klein dat verschil 
tussen, echt en onecht is, 
realiseert Arthur zich het 
duld'elijkst wanneer hij aan 
zijn vader denkt, de man 
tracht in te voelen, die tijdens 
de 2e Wereldoorlog in het 
concentratiekamp verbleef. 
De militair in vredestijd, 
ook de rekruut al, heeft iets  

in zich van nazi-slachtoffer 
en. nazibeuL .. Een nare 
constatering, maar, zoals bij 
herhaling uit het boek van 
ZVIarHtin Hart naar voren 
komt, •wel reëel. Zo ook, de 
bijna kinderlijke wijze 
Waarop men zich in. eerste 
instantie (en daarna?) in-
derdaad laat intimideren en 
IK niet langer staat voor IK. 
Pat Martin Hart dit feno-
meen nogal nadrukkelijk 
ophangt aan kleding, is niet 
zomaar een toevalligheid. De 
onlosmakelijke verandering 
die kleding veroorzaakt, 
gelijk uit het inleidend ci-
taat overduidelijk blijkt, 
speelt ni ook buiten de 
kazerne. En wel wanneer 
Arthur en Ammer op verlof 
gaan, het week-end samen' 
dOotbrengen, en later be-
kend wordt dat Arthur met 
een meisje gesignaleerd is. 
Tamelijk vreemd, want 
Arthur trekt met Armeer op. 
Een. optrekken dat een lo-
gisch vervolg is van de wijze 
waarop beiden met elkaar 
omgaan tijdens de eerste 
moeilijke en verwarrende 
tijd in dienst. Met daarbij 
Arthur als de wat ruwe, niet 
op zijn mondje gevallen en 
gem'akkeijk rantsoenen 
(o.a.) versierende figuur, en 
Ammer als de wat stille, 
schuchtere, zichzelf nog 
nauwelijks ontdekte knaap. 
Te extreem uitgedrukt, maar 
soms toch wel realiteit: een 
soort 'meester-knecht relatie,  

waarin opgesloten grofheid 
zowel als tederheid, het 
afwijzen zowel als het 
aantrekken. Voor Arthur 
weinig opzienbarend, maar 
voor Ammer „iets" dat je 
bijna met geluk zou willen 
aanduiden. Zaak ás wel 
(uiteraard) dit verborgen te 
houden. Een homofiele re-
latie accoOrd, maar s.v.p. 
niet in militaire dienst. 
Bovendien, vraagt Ammer 
zich af, wat is er met mij 
aan de hand. Ben ik verliefd 
op Arthur? En waarom of 
waardoor verliefd? Waarom 
ga ik Met Arthur samen 
onder de douche? Ben ik 
jaloers als Arthur wat veel 
aandacht aan één van de 
sergeanten schenkt? Of wie, 
wie ben ik nu .eigenlijk? 
Voor Ammer al met al een 
dubbel-zoeken naar identi-
teit, met in het week-end 
zijn liefdesverklaring aan 
Arthur, die er doodziek van 
wordt, niet tegen, dat soort 
hysterie van-houden-van 
kan, toch al vindt dat zij 
in dienst teveel in de gaten 
dreigen te lopen, met alle 
konsekwenties, etc... 
Deze en vele andere vragen 
en Situaties probeert Armer 
zich bewust te maken in —
Ik had een wapenbroeder —
wanneer het laat is. Te laat? 
/let boek begint met Ammer 
in de cel. Tijdens het pis-
toolschieten, na het week-
end, heeft hij een stommiteit 
begaan en op Arthur ge- 

schoten. Dood. Ammer 
schuldig? Wilde hij het? 
Waarom voelde hij zich 
gelukkig toen hij, verkleed 
als vrouw, het week-end met 
Arthur doorbracht? Waarom 
moest hij huilen toen hij 
samen met Arthur naar — 
Die Walkiire — van Wagner 
luisterde? IK = IK? 
Al analyserend tracht de 
auteur de vragen, vnl. 
vanuit en met Ammers' 
verleden, te beantwoorden. 
Vaak slaagt hij daar op een 
knappe en intelligente wijze 
in, met helaas voor mij toch 
het bezwaar dat juist 
daardoor — Ik had een 
wapenbroeder — min of 
meer tussen een weten-
schappelijke verhandeling 
en een roman blijft hangen. 
Het boek heeft soms iets 
„kouds". 
Storend is daarnaast de 
verklaring van het woord — 
berelul — (een in zeildoek 
opgerolde deken, met riemen 
aan de ransel vastgemaalr' .1 
pp pagina 103, terwijl dit  
woord al eerder, zonder 
verklaring, in het boek is 
gebruikt Bovendien, moeder 
,van Armer valt tijdens 
begrafenis van. Ammers' 
grootvader in graf, waardoor 
Ammer kan ontvluchten. 
Hoe irrelevant dat ont-
snappen verder ook is, dat in 
het graf terecht komen van 
de moeder op een dergelijke 
manier, doet wel erg sterk 
denken aan de eerste 
anekdote rondom de dood 
uit — Wenken voor. de 
Jongste Dag — van Harry 
Mulisch. 
Desondanks, — Ik had een 
wapenbroeder — is de 
moeite waard, en stellig te 
hanteren als diskussiestuk 
rond de gekompliceerde 
problematiek der  identiteit 
in de hedendaagse  militaire 
maatschappij. Mocht  claarbli 
ook ingegaan worden (je 
kunt nooit weten) op de 
homoseilasualitedt in de mi-
litaire dienst, in oktober '72 
liet het COC hierover een 
nota verschijnen, waaruit 
o.a. blijkt dat in het Mili-
taire Keurinigsreglement, 
vastgesteld bij KB, in de 
bijlage ,,Lijst van ziekten en 
gebreken" die tot afkeuring 
kunnen leiden, abnormaal 
seksueel gedrag wordt ge-
noemd, waaronder ook ho-
moseksualiteit wordt ver-
staan. 

DICK ZAAL 
— Ik had een wapenbroeder 
— van Martin Hart is een 
uitgave van, de Arbeiders-
pers, Amsterdam. 
Eerder verscheen van 
Martin Hart: — Stenen voor 
een ransuil —. 
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JAN MULDER 

te lijdensweg duurt al 
maanden. Meer dan drie-
kwart jaar sukkelt Jan 
Mulder, de duurste voet-
baller in de Nederlandse 
voetbalcompetitie, reeds met 
een onWillige knie. De ene 
operatie na de ander volgde. 
Hoe lang gaat dit nog du-
ren? 
Mulder: „Ik zie en bemerk 
voor mezelf enige vooruit-
gang. De laatste twee weken 
sinds ik weer geopereerd 
ben — ja er kwam heel wat 
bloed uit mijn knie — durf 
ik te zeggen dat de pijn 
verminderd is. Als 'ik 
vroeger getraind had en de 
volgende dag opstond had ik 
een poffer van een knie. Nu 
valt dat honderd procent 
mee. Vandaar dat ik iets 
optimistischer de toekomst 
a

ik
kijk". "was in de vroege zomer 
het vorige jaar dat de 

eerste berichten de kranten 
haalden. Jan Mulder — een 
van de wonderkinderen uit 
de voetbalschool van WVV 
in Winschoten — denk aan 
Klaas Mulder en Arie Haan 
die ook in het hoge Noorden 
als voetballer opgroeiden —
lag overhoop met de toen-
malige trainer van Ander-
lecht Georg Kessler. Week 
in week uit haalde dit duo 
de kranten, zowel in België 
als in Nederland. De ver-
wijten vlogen over en weer. 
Tot voor beide partijen de 
verlossing kwam; Jan 
Mulder werd na lang 
touwtrekken tussen Ajax en 
Feijenoord aan de Amster-
damse topclub verkocht. 
Velen haalden de schouders  

op. Zeker in Amsterdam. 
Waarom, zo vroeg men zich 
in Ajax-kringen af moeten 
we zo nodig Mulder aan-
trekken. We hebben immers 
nog Sjaak Swart en het 
aanstormende talent Johnnie 
Rep. Maar Ajax luisterde 
niet, tastte diep in de beurs 
en betaalde grif meer dan 
een miljoen gulden aan 
Anderlecht. In Rotterdam 
luidde de noodklok. Op-
nieuw leek de op voetbal-
gebied zo sterke formatie 
aan de Maasoever op be-
stuurlijk niveau verslagen 
door het kienere bestuur van 
Ajax. Nu, nadat maanden 
verstreken zijn en Mulder 
niet meer dan tweeëneen-
halve wedstrijd voor Ajax 
heeft gespeeld lijken de 
rollen omgedraaid; Feijen-
oord lacht en Ajax huilt. 
Je vraagt je als buiten-
staander af hoe zoiets heeft 
kunnen gebeuren. Zowel 
Anderlecht als Ajax worden 
in Europa als een topclub 
beschouwd. Zowel Ander-
lecht als Ajax beschikken 
over een goede- nou ja, gaat 
dat de laatste tijd wel op 
voor Ajax? — medische staf. 
Dan denk je toch dat der-
gelijke verenigingen op dit 
gebied niet meer met een 
kluitje in het riet kunnen 
worden gestuurd. Maar met 
de aankoop van Mulder 
gebeurde dit blijkbaar wel. 
Want het is natuurlijk een 
duidelijke zaak dat deze 
talentvolle voetballer reeds 
langer geplaagd wordt door 
een — laten we het zwak 
zeggen — onwillige knie. 
Sinds vele jaren speelt  

Mulder geen competitie 
meer uit 
In zijn Belgische jaren en 
dat waren er heel veel, 
tenslotte zette hij zijn 
voetbalcarrière pas goed in 
in België, sukkelde hij van 
de ene in de andere blessure. 
Jan Mulder werd bij onze 
zuiderburen versleten als 
een kasplantje. Hoewel je 
als niet-insider nimmer 
achter de waarheid kunt 
komen lijkt het er verduiveld 
veel op dat Anderlecht met 
de transfer van Mulder Ajax 
ferm bij de neus heeft ge-
had. De uitspraak van de 
clubarts van Anderlecht dat 
het hem zo verbaasd heeft 
dat zijn collega van Ajax, 
dr. Rolink, nimmer inzage 
van het medisch dossier 
van Mulder heeft gevraagd 
spreekt boekdelen. Inmid-
dels krijgt het drama Mul-
der steeds grotere vormen. 
Menselijk gezien is het bijna 
niet meer op te brengen wat 
Mulder het afgelopen jaar 
heeft moeten verwerken. Hij 
vertelde: „Ik weet dat men 
denkt, „Jan Mulder komt 
niet meer terug". Laat ze in 
die waan. Sinds mijn laatste 
operatie voel ik mij beter. 
Dit is mijn laatste kapstok." 
Jan Mulder hoopt werkelijk 
op een wonder. Na een ge-
weldige bloei in België 
dacht hij in Nederland, het 
voetbalwalhalla van Europa, 
een passend slat aan zijn 
carrière te breien. Bij Ajax 
dacht Mulder op zijn plaats 
te zijn. Met de vedetten die 
Cruijff en Keizer nu een-
maal zijn hoopte hij het zo 
goed te vinden dat zijn  

naam samen met dit duo tot 
ver in Europa bekendheid 
zou krijgen. In het Oranje 
had hij ze leren kennen 
vandaar dat hij na het be-
kend worden van zijn 
transfer naar Ajax sprak: 
„Ik heb voor Ajax gekozen 
omdat ik daar een Keizer en 
Cruijff ontmoet. Bovendien 
pas ik meer tussen de Am-
sterdammers dan de 
Rotterdammers. 
Ik wil mijn laatste voet-
baljaren zo plezierig mo-
gelijk slijten." 
Dat plezier is voor Mulder 
nog niet aangebroken. 
Hoewel hij financieel niets 
te klagen heeft — het con-
tract is nu eenmaal getekend 
— verkeert de eens zo grote 
vedette in een moeilijke 
periode. Het is niet ge-
makkelijk om zo lang ge-
duld uit te oefenen. Bo-
vendien heeft Mulder in dit 
half jaar ervaren dat Jan-
publiek zijn sterren snel 
vergeet „Ach", mompelde 
hij „ze zien je natuurlijk 
weL Ze vragen ook be-
leefdheidhalve hoe het met 
me gaat maar ik merk dat 
hun gedachten toch bij de 
anderen zijn." 
Voor Jan Mulder is het te 
hopen dat hij binnen enige 
maanden weer volledig 
hersteld kan meehuppelen in 
het rood-witte Ajax shirt 
Als dat gebeurt wordt zijn 
voetballoopbaan waar-
schijnlijk nog plezierig af-
gesloten en is het hoofd 
gered van de medische staf 
bij Ajax. 

WIM JESSE 
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KRIJGSMACHT 
Geachte Heren, 
In de groep raadslieden en 
vormingsleiders van de 
humanistische geestelijke 
verzorging in de krijgsmacht 
is uw interim-rapport van 
november 1972 met grote 
belangstelling gelezen en. wij 
hebben de eer u hierbij 
enkele opmerkingen. n.a.v. 
dit interim-rapport aan te 
bieden. 
In het algemeen wordt uw 
rapport in onze kring posi-
tief beoordeeld omdat wij 
van mening zijn dat de 
nuchtere en kritische wijze 
waarop door u de verschil-
lende problemen worden 
benaderd een goed uit-
gangspunt vormt voor een 
beleid dat erop is gericht om 
de interne verhoudingen 
binnen de krijgsmacht op 
een moderne en menselijk 
verantwoorde wijze te re-
gelen. U moge het onder-
staande dan ook vooral be-
grijpen als een poging uw 
stuurgroep in haar werk te 
steunen. 
Daarbij zullen we zowel 
enige opmerkingen maken 
over zaken die in uw rap-
port nadrukkelijk worden 
genoemd als over zaken die 
niet of slechts zijdelings 
worden genoemd. 
Wij hebben onze opmer-
kingen puntsgewijze ge-
rangschikt hoewel er tussen 
de verschillende punten 
soms een duidelijke sa-
menhang is en een punt met 
een lagere rangorde door 
ons niet altijd als minder 
belangrijk wordt beoordeeld. 
1. De samenstelling van de 
stuurgroep 
Wij hebben er wel begrip  

voor dat de staatssecretaris 
in eerste aanleg een kleine 
stuurgroep heeft samenge-
steld die op een efficiënte 
wijze zou kunnen werken. 
Toch dreigt hier o.L meteen 
het gevaar van het ontbre-
ken van die mate van in-
spraak en mede-beslissing 
van bredere groepen die 
on-ontbeerlijk zijn voor een 
moderne, en tegelijkertijd 
demokratische, wijze van  

werken. Wij hebben daarbij 
nota genomen van het feit 
dat het mede tot de taak van 
de stuurgroep behoort om te 
adviseren omtrent een later 
in het leven te roepen ad-
viescollege, maar hebben 
tevens begrepen dat zo'n 
adviescollege niet aan het 
werk zal gaan voor het 
„beleidsconcept" reeds 
aanwezig is, zodat dit ad-
viescollege op dit concept 
zelf geen invloed zal hebben. 
Wij vragen ons af of het niet 
verstandig zou zijn genoemd 
adviescollege 'op een eerder 
tijdstip in het leven te 
roepen. 
Wij hebben ook begrepen 
dat de stuurgroep van plan 
is (en dit plan zelfs reeds 
ten dele heeft uitgevoerd) 
om met allerlei groeperingen 
uit de krijgsmacht overleg te 
plegen. Met name daar waar 
in uw rapport wordt ge-
sproken over het in het le-
ven roepen van subwerk-
groepen die tot taak krijgen 
„een nadere uitwerking, 
alsmede het formuleren van 
oplossingen, van een aantal 
specifieke probleemgebieden 
als genoemd in hoofdstuk 
IV" wekt u de verwachting 
van een duidelijke inspraak 
en mede-beslissing van 
groepen uit de krijgsmacht 
bij de opstelling van het 
concept. Of deze verwach-
ting werkelijkheid zal 
warden zal afhangen van de 
vraag wie in deze groepen 
zullen kunnen deelnemen en 
in hoeverre hun stem in het 
uiteindelijke concept te 
horen zal zijn. 
Wij willen er reeds thans bij 
u op aandringen ook ver- 

Wat het &mik-
rapport is behoeft 
«een uitleg meert De 
kommissie heeft het 
~Port openbaar 
gemaakt en heeft 
gevraagd om kritiek. 
We vinden dat een 
uitstekende gedaehtet 
I>e humanistische 
raadslieden hebben 
bijgaande kritiek 
ingezonden. 
Red. 

tegenwoordigers van de 
meer kritische groeperingen 
in de krijgsmacht in deze 
werkgroepen een duidelijke 
plaats te geven. In uw rap-
port wordt enkele malen 
gewezen op het gevaar van 
eenzijdigheid. Wij kunnen 
het daar mee eens zijn maar 
menen dat met name bij de 
samenstelling van ,genoer , 
werkgroepen eenzijdighei,... 
zal moeten worden voor-
komen. 
2. Situatieschets 
Wij zijn er u dankbaar voor 
dat u een poging hebt ge-
daan een situatieschets te 
geven met daarbij de kon-
statering van een scherpe en 
toenemende kritiek. Toch 
menen wij bij de beschrij-
ving van oorzaken van die 
kritiek een onderbelichting 
waar te nemen van die za-
ken die nu juist tot kritiek 
aanleiding geven. We zouden 
daarbij met name willen 
noemen: 
a. Het isolement van de 
krijgsmacht en van de leden 
van de krijgsmacht als ge-
volg van tradities, ceremo-
nieel, plechtigheden en 
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Zet is 't nou ook weer niet! 

feestelijkheden, aparte op-
leidingen, aparte medische, 
sociale en psychologische 
verzorging, aparte, in uni-
form geklede, geestelijke 
verzorging, ja, soms zelfs 
aparte huisvesting in be-
paalde wijken of straten van 
steden en dorpen. 

b. Het beleid met name t.a.v. 
de dienstplichtige militairen 
die jarenlang slecht ge-
huisvest zijn geweest, van 
meer vrijheid beroofd dan 
noodzakelijk was, onder-
worpen aan een reglement 
op de krijgstucht waardoor 
iedere man altijd, op ieder 
ogenblik te „pakken" was. 
De duizenden verhalen van 
die dienstplichtigen tegen 
familie en kennissen op hun 
vrije dagen verteld; hebben 
jarenlang het imago van de 
krijgsmacht bij de gewone 
man en vrouw gevormd en 
doen dat waarschijnlijk nog. 
Indien men spreekt van 
eenzijdige voorlichting door 

nten, televisie en radio 
het misschien de moeite 

waard zijn om eens na te 
gaan hoevelen van de 
daarbij betrokken journa-
listen hun „beeld" van de 
strijdkrachten gedurende de 
laatste tien à vijftien jaar 
als dienstplichtige hebben 
verworven. 
c. Het weren van burgers 
uit de krijgsmacht. Dat 
klinkt misschien vreemd 
waar uw rapport vermeldt 
dat ongeveer 30.000 burger-
ambtenaren in de militaire 
samenleving werken. Maar 
wij doelen op al die plaatsen 
Waar tussen de militaire en 
de burgersamenleving een 
brug had kunnen worden 
gebouwd door burgers mede 
de verantwoordelijkheid te 
geven in allerlei belangrijke 
sektoren van het militaire 
leven, bij de militaire ho-
Fic-sektor, bij de wel- 

zorg, bij psychologische 
sociale diensten, bij 

vormingswerk, bij de 
voorlichting enz. enz. 
Het onderstreept aan de ene 
zijde nog eens het zelfge-
kozen isolement van de 
strijdkrachten, het duidt aan 
de andere zijde op de vele 
gemiste kansen om burgers 
mede-verantwoordelijk-
heid te geven voor de zaken 
van de strijdkrachten. De 
enige op de door ons be-
doelde nivo's in de strijd-
krachten werkende burgers 
zijn de geestelijke verzor-
gers en van hen moet wor-
den gezegd dat ze, ook 
vanuit de krijgsmacht, ja-
renlang zijn gezien als een 
bijzonder soort militairen. 
d. Het feit dat de krijgs-
macht nu eenmaal wordt  

gezien als een onlosmakelijk 
deel van het politiek-indu-
strieel establishment. En 
zich in dat geheel, zoals uw 
rapport ook zelf opmerkt, als 
regel nogal rechts en kon-
servatief opstelt. Het is niet 
goed te zien hoe het anders 
zou kunnen maar in een 
veranderende wereld, 
waarin progressiviteit een 
eis is, brengt dat natuurlijk 
wel een imago met zich 
mede dat gemakkelijk tot 
kritiek leidt. 
e. In de krijgsmacht zelf is 
tot nu toe te weinig aan-
dacht besteed aan het feit 
dat een hiërarchisch-auto-
ritaire verhouding in een 
bepaalde situatie (oorlogs-
en oefen-situatie), meer 
demokratische en menselijke 
verhoudingen in andere si-
tuaties (werk- en woon-si-
tuaties) niet beslist in de 
weg behoeft te staan, op 
voorwaarde dat men mensen 

probeert op te leiden die 
tegen dergelijke fluktue-
rende situaties zijn opge-
wassen. Daar het feit zelf in 
de krijgsmacht weinig of 
geen aandacht krijgt is ook 
de opleiding in deze van 
weinig of geen betekenis. 

3. Polarisatie 
In uw rapport wordt er 
duidelijk blijk van gegeven 
dat vooral een polarisatie in 
de interne verhoudingen in 
de krijgsmacht voorkomen 
moet worden of dat in ieder 
geval de „fatale kringloop 
doorbroken" moet worden. 
Wij kunnen met deze ge-
dachte akkoord gaan als u 
daarmede bedoelt het ver-
mijden van onnodige en het 
voorkomen van verscherping 
van bestaande tegenstel-
lingen. Maar het lijkt ons 
allerminst goed om be-
staande tegenstellingen te 
verdoezelen (wij bedoelen 
niet te zeggen dat uw 
stuurgroep dat wil). Er zijn 
scherpe en harde tegen- 

stellingen in de krijgsmacht 
op grond van rang en klasse, 
op grond van funktie en 
inkomen, op grond van 
macht en machteloosheid. 
Wat ons nodig lijkt is vooral 
een ontdekken en bloot-
leggen van die tegenstel-
lingen. Wie dat niet aandurft 
moet vooral niet menen dat 
hij aan de interne verhou-
dingen in de krijgsmacht 
werkelijk iets kan verbe-
teren. Om daartoe te komen 
is in het bijzonder nodig het 
recht van vrije meningsui-
ting, het recht van diskussie 
en het recht van kritiek. 
Daar ontbreekt in de 
krijgsmacht nog haast alles 
aan, wat blijkt uit het feit 
dat zowel dienstplichtige als 
vrijwillig diendende mili-
tairen die het recht van 
vrije meningsuiting en 
kritiek werkelijk gaan 
hanteren in een ommezien 
tegen de in de krijgsmacht 

gestelde grenzen aanlopen. 
(Het is natuurlijk in iedere 
samenlevingsvorm geoor-
loofd om datgene te zeggen 
wat de heersende groepering 
als waar en gepast be-
schouwt, maar de vrijheid 
van meningsuiting en kri-
tiek wordt bepaald door het 
feit of je ook mag zeggen 
wat deze groepering als 
onwaar en ongepast be-
schouwt). 
Het verbaast ons daarom dat 
u op dit punt in uw rapport 
niet dieper bent ingegaan. 
Het moge waar zijn dat ook 
van andere zijde op dit punt 
adviezen worden uitge-
bracht, maar enkele prin-
cipiële opmerkingen daar-
over waren toch zeker ook 
van uw zijde gewenst ge-
weest. In ieder geval hopen 
wij dat u zich (met de ge-
noemde subwerkgroepen) in 
de naaste toekomst met dit 
probleem zult willen be-
zighouden. Het is wellicht 
het meest aktuele probleem 

dat in de krijgsmacht be- • 
staat. 
Daarmede komen we vanzelf 
bij twee punten die daar-
mede rechtstreeks te maken 
hebben. Vrijheid van me-
ningsuiting, vrijheid van 
diskussie en vrijheid van 
kritiek zijn niet mogelijk 
met handhaving van het 
huidige reglement op de 
krijgstucht en met hand-
having van het huidige 
militaire straf- en tucht-
recht. Ook t.a.v. dit punt 
verwijst u naar andere 
studies, maar in een „be-
leidsconcept" dat mede ge-
baseerd is op „hedendaagse 
inzichten omtrent mens en 
maatschappij" zal dit punt 
een der voornaamste 
plaatsen moeten innemen. 
Het heeft ons daarom te-
leurgesteld dat u niet enkele 
aanwijzingen op dit punt 
hebt gegeven. Waarschijn-
lijk zal het zo zijn dat wat 

de stuurgroep op deze 
punten te zeggen heeft zal 
bepalen in welke mate zij 
voor anderen geloofwaardig 
zal zijn. 

Het tweede punt dat hierop 
betrekking heeft is het mi-
litaire beoordelingssysteem. 
Ook daarover hebben we in 
uw nota weinig of niets 
gevonden. Zolang de militair 
weet dat zijn „gedrag in en 
buiten dienst" mede een rol 
speelt in zijn carrière-mo-
gelijkheid en zolang niet 
vaststaat dat vrije me-
ningsuiting en kritiek buiten 
zulk een beoordeling vallen 
moet men zich van me-
ningsuiting en kritiek in de 
krijgsmacht maar niet te 
veel voorstellen. Wie enige 
kennis heeft van de krijgs-
macht weet dat de vrees 
voor een slechte beoordeling 
velen doet zwijgen en weet 
ook dat deze vrees een grote 
rol speelt in de verhouding 
meerdere-mindere. 
Het lijkt ons beslist nood- 
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ovsurxema,  
dat de krijgsmacht deel uitmaakt van de maatschappij en derhalve - rekening 
houdende met haar specifieke doelstelling - zoveel mogelijk geli ka 48.1-Moet 
houden met de maatschappelijke ontwikkeling; 

dat de maatschappelijke ontwikkeling van invloed is op de wijze waarop de 
mens in een organisatie in het algemeen en in de krijgsmacht-organisatie in het 
bijzonder functioneert; 	 e2 
dat naast de vele aandacht die reeds aan deze materie in de verschillende krijgo-
machtdelen wordt besteed, deze ontwikkeling op gystematisohe wijze moet worden 
geMvalueerd en de consequenties ervan voor de krijgsmacht als geheel en voor de 
Icrijgoachtdelen afzonderlijk moeten worden bezien met het oog op het huidige 
en het in de toekomst te voeren beleid; 

1. in te stellen eeneruurgroer .Maatscloppelijne invloeden in de krijgap22J)  
aan welke wordt oparagen een beleidsconcept te ontwerpen waarin op csin van 
hedendaagse inzichten omtrent mens en maatschappij richtlijnen worden gegeven 
voor: 
- de regeling van de interne verhoudingen in do krijgsmachtdelen, met speciale 

aandacht voor het leiderschap; 
- asrecten van het personeelsbeleid, waaronder opleiding en vorming; 

2. in deze stuurgroep te benoemen: 

STAATSSECRETARIS VAR DF£ERSIE 

zakelijk dat uw stuurgroep 
de moed heeft om dit soort 
zaken onder ogen te zien. 
4. Kommunikatie 
Eerst als de tegenstellingen 
in de krijgsmacht eerlijk en 
open ter sprake kunnen 
worden gebracht zal het 
moment aanbreken waarop 
naar nieuwe wegen tot be-
tere kommunikatie kan 
worden gezocht. Of waar-
schijnlijk zullen deze zich al 
doende vanzelf gaan ver-
tonen. 
Daarbij mag niet uit het oog 
worden verloren dat de 
krijgsmacht tot nu toe uit 
vaak angstig gescheiden 
groeperingen bestaat. We 
behoeven daarvoor slechts te 
Wijzen op de aparte offi-
ciers-, onderofficiers-, en 
korporaaLsmesses en op de 
manschappen-kantines. Ieder 
met zijn aparte feestelijk-
heden enz. 
Het is ons duidelijk dat dit 
alles niet in één slag kan en 
moet worden opgeruimd. 
Maar een andere vraag is of 
via nieuwe wegen, vormen 
van onderlinge diskussies, 
vormingswerk, welzijnszorg, 
toch niet zoveel ontmoe-
tingen tussen de verschil-
lende groeperingen in de 
krijgsmacht tot stand kun-
nen komen, dat nieuwe 
verhoudingen een kans 
krijgen. Ook de overleg-
organen zouden daarbij een 
rol kunnen spelen. 
Maar er zijn meer moge-
lijkheden: de sport, de 
geestelijke verzorging, de 
voorlichting (en de diskussie 
daarover) zouden nieuwe 
ontmoetingspunten kunnen 
vormen. Het zou van het 
hoogste belang zijn dat dit 
alles van bovenaf met en-
thousiasme (en met de nodige 
middelen) zou wonden ge-
stimuleerd. Eerst langs de 
weg van vrije meningsuiting 
en kritiek aan de ene kant 
en die van het bouwen van 
nieuwe, en echte, kommu-
nikatie-mogelijkheden aan 
de andere kant zal een de-
mokratische levensklimaat 
in de krijgsmacht ontstaan 
dat verdere ontwikkelingen 
mogelijk maakt. 
Eerst dan zal het mogelijk 
zijn konflikten die zeker 
voorlopig nog zullen voor-
komen, te beheersen en zo 
mogelijk op be lossen. 
We hebben de gedachte dat 
te houden oefeningen 
daarbij eerder bevorderend 
dan belemmerend kunnen 
werken. Het blijkt steeds 
weer dat tijdens oefeningen 
soms verschillen wegvallen 
die in de kazernes angst-
vallig worden gehandhaafd. 
Wij hopen dat uw stuur- 

groep ook op dit belangrijke 
punt met initiatieven zal 
kunnen en willen komen. 
6. Doeleinden krijgsmacht 
Wij kunnen heel wel ak-
koord gaan met uw gedachte 
dat het bestaan en de doel-
einden van de strijdkrachten 
uiteindelijk worden bepaald 
door de politiek verant-
woordelijke organen. Maar 
wij hopen dat u daarmee 
niet bedoelt dat dat bestaan 
en die doeleinden niet in 
diskussie gebracht mogen 
worden. Waarom zouden alle 
burgers behalve de mili-
tairen daarover mogen 
diskussiëren? Het spreekt 
daarbij echter vanzelf dat de 
stem van een militair niets 
meer, maar ook niets min-
der, betekent dan de stem 
van een willekeurige burger. 
Dat geldt voor een dienst-
plichtig soldaat, dat geldt 
ook voor een generaal. 
Het is daarbij niet te voor-
komen dat zulk een dis-
kussie altijd ook een zekere 
politieke pressie zal uitoe-
fenen. Wij zien het bezwaar 
daartegen niet. Het gevaar 
van militairen is niet dat zij 
politieke pressie uitoefenen 
(hetgeen trouwens ook in 
Nederland achter, maar ook 
voor de schermen volop 
gebeurt) maar dat zij gaan 
trachten militaire pressie uit 
te oefenen. Bij vrije me-
ningsuiting en bij de mo-
gelijkheid van kritiek is er 
trouwens weinig of geen 
gevaar dat de militaire sa-
menleving eenzijdige poli-
tieke pressie zou kunnen 
uitoefenen. Daarvoor zijn, 
ook in de militaire samen-
leving, de politieke tegen-
stellingen veel te groot. 
7. Onderbelasting 
Wij menen •dat bij het beleid 
dienstplichtigen veel meer 
aandacht zal moeten worden 
besteed aan het punt van de 
onderbelasting. Niet alleen  

dat leegloop en verveling 
daardoor ontstaan maar ook 
de vervreemding vindt hier 
mede zijn oorzaak. 
Dit verschijnsel dient pri-
mair te worden bestreden 
door meer verantwoorde-
lijkheid over te dragen aan 
de individuele militair. 
Daartoe zal ook dikwijls de 
funktie-inhoud verruiming 
behoeven. Voorts is er be-
hoefte aan duidelijke 
taakomschrijvingen waar-
door meer doelmatige 
werkmethoden kunnen 
worden ingevoerd. Erkend 
zal daarbij moeten worden 
dat volbrachte taken als 
konsekwentie beëindiging 
van werkzaamheden in-
houden zodat veelal meer 
vrije tijd ter beschikking 
komt. 
In hoeverre dit zal resulte-
ren in vrij drastische 
diensttijdverkorting moet 
daarbij mede in overweging 
worden genomen. 
Omdat wij weten dat daarbij 
veel problemen aan de orde 
komen willen we er op dit 
ogenblik niet verder op in-
gaan maar wij zijn ervan 
overtuigd dat dit een• 
vraagstuk is dat ook uw 
stuurgroep niet ongemoeid 
zal kunnen laten. 

8. Geestelijke verzorging 
Hoewel in uw rapport de 
geestelijke verzorging 
slechts zijdelings wordt 
genoemd vragen wij daar-
voor tenslotte uw aandacht. 
Het gaat daarbij niet alleen 
om de vraag of geestelijke 
verzorgers het militaire 
uniform behoren te dragen. 
Wij beantwoorden die vraag 
ontkennend maar menen dat 
meer dan tot nu toe gebeurt 
de zelfstandige en kritische 
funktie van de geestelijke 
verzorging aan de orde moet 
worden gesteld. In een 
krijgsmacht die meer toe-
komt aan vrije meningsui- 

ting, diskussie en kritiek zou 
de geestelijke verzorging 
een belangrijke rol kunnen 
spelen maar slechts op 
voorwaarde dat zij zich 
onafhankelijk opstelt en dit 
ook duidelijk maakt. Dat 
spreekt te meer daar er d • 
laatste tijd in de krijgsmaL.,:t 
veel wordt gesproken over 
vorming. 
Nu moet daarbij een dui-
delijk onderscheid worden 
gemaakt. Soms verstaat men 
onder vorming niet meer 
dan het zoeken naar ver-
beterde opleidings- en 
scholingsvormen. En dan is 
het vooral een terrein dat de 
kommandanten regardeert. 
Verstaat men echter onder 
vorming vooral het proces 
van vrije menswording dan 
is het o.i. juist niet in de 
eerste plaats de komman-
dant die deze vorming voor 
zijn rekening zou moeten 
nemen maar komt de gees-
telijke verzorging daarvoor 
het meest in aanmerking. Er 
is op dit ogenblik een enkel 
eksperiment op dit punt in 
de krijgsmacht aan de gang 
en dat geeft ons voldoendi 
reden om er ook van uw I 
stuurgroep aandacht voor te 
vragen. Wij zouden ons bij 
de toekomstige subwerk-
groepen ook zo'n werkgroep 
van de geestelijke verzor-
gers, aangevuld met enkele 
vormingsdeskundigen uit de 
burgermaatschappij, kunnen 
voorstellen die de moge-
lijkheid van echte vor-
mingsprocessen in de 
krijgsmacht nader beziet. 
Bij het gehele in deze 
punten beschreven proces 
zou een 'dergelijke vorming 
o.Lv. de geestelijke verzor-
ging een belangrijke rol 
kunnen spelen. 

Namens de humanistische 
raadslieden en vormings-
leiders in de strijdkrachten. 
H. J. J. Lips (hoofdraadsman) 

BESLUIT: 
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DE KANSEN VAN 
DEN UYL 
De regeringsverklaring is 
achter de rug! Voorlopig 
allerwegen afwachtende 
tevredenheid! 
Wij zijn vooral nieuwsgierig 
naar wat de bewindslieden 
op defensie gaan doen. Zie 
blz. 2 en blz. 10. 

Zie blz. 4 en 5. 

KOM-PAAS-ATIE 

NAAR DE FILM 
Naar de film, ja gezellig! 
Vooral als je naar Zorro's 
erotische avonturen gaat. We 
wilden dat op de voorpagina 
meteen duidelijk maken. 
Zie blz. 6. 

DAVID TOMKINS 
David Tomkins 
Nou ziet U hier toch uit, 
meneer de Redacteur, 
Dat al dat kankeren maar 
larie is, gezeur! 
Stook U de kachel op de 
ziekenzaal eens heter! 
Zie verder blz. 12. 
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Vaste medewerkers: 

Jan Haasbroek 
Wim Jesse 

fig  Peter J. Morée 

k-tgRien Robijns 

Bert Vuijsje 

Dick Zaal 

KOVACS WEG 
Wel, Belgrado is geen triomf 
geworden. 
Maar leverde wel, definitief, 
de Europa-cup op. 
En nu gaat Kovacs dan weg. 
Maar nièt naar Roemenië, 
wél naar Frankrijk ! 
Waarom? Zie blz. 3, 

HOLLAND 
FESTIVAL 
„Rotterdam Fantastiek". 
Op en rond het bekende 
schouwburgplein het optre-
den van klowns, komedian-
ten, vuurvreters en dat soort 
volk. In een tent die plaats 
biedt aan 2000 personen! 
En het einde? Samen, moe 
en gelukkig, op een bankje! 
Zie blz. 8. 


