
Charles Bronson, de onge-
likte beer van Hollywood, 
Peter Moree ziet hem lie-
ver als supermoordenaar 
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Water ga2e 
Haan -i\aHorm hen 
Veel Nederlanders zitten 
's avonds geboeid naar de 
verhoren in het Watergate- 
schandaal te kijken! 
Het schandaal van de 
eeuw? 
Onze medewerker dr. A. L. 
Constandse geeft op blz. 
6 en 7 zijn opinie. 

Once upon a time in the West 

Zo doen de 
Belgen dat! 

We hebben weer wat voor 
de touristen! 
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Vaste medewerkers: 

,Jan Haasbroek 

Wim Jesse 

Peter J. Morée 

Rien Robijns 
Bert Vuijsje 
Dick Zaal 

De haven stil zonder re- 
sultaat. 
Geef ons Arie Groenevelt 
maar! 
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Berichten 
uit de 
samenleving 

De Tijd 16-6-'73 

KRIJGSMACHT MOET ZICH RICHTEN 
OP DE MAATSCHAPPIJ 

Breda, 16 juni — „Men zal zich de komende jaren 
in de krijgsmacht kritisch moeten afvragen of 
de voorlichting voldoet en of die op de juiste 
manier geschiedt. Maar ook zal de mentaliteit van 
alle verantwoordelijke functionarissen voort-
durend aan de orde moeten worden gesteld. 
De spelregels in de krijgsmacht zullen zo dicht 
mogelijk bij die van de maatschappij moeten 
liggen en tenslotte zullen de jongeren meer 
verantwoordelijkheid moeten krijgen en dragen". 
Dit zei drs. Brentjens, verbonden aan het 
ministerie van CRM vrijdag op de algemene 
vergadering van de vereniging van officieren 
van koninklijke land- en luchtmacht. 

De Tijd 18-6-'73 

MINISTER WIL VRIJHEIDSBEPERKING 
KRIJGSMACHT OPHEFFEN 

Den Haag, 18 juni — Minister Vredeling van 
Defensie en zijn staatssecretarissen zijn van plan 
met voortvarendheid te streven naar opheffing 
van vrijheidsbeperkende maatregelen bij de 
krijgsmacht. Dat gaat dan gebeuren binnen de 
grenzen, ,die het goed functioneren van de 
krijgsmacht vereist. Elke militair zal blijk 
moeten geven van voldoende normbesef om de 
grotere vrijheid op goede wijze te gebruiken. De 
huidige generatie kan deze verantwoordelijkheid 
best aan, aldus minister Vredeling. De bewinds-
man zei dat tijdens een kennismakingsbijeen-
komst met achttien belangenverenigingen van 
militair- en burgerpersoneel. Zijn staats-
secretarissen Mommersteeg en Stemerdink waren 
hier ook bij. 

Nieuwe Linie 20-6-'73 

NIEUW GEZICHT BIJ VVDM 

Op 7 juni jl. heeft Paul Turken de ransel met 
maarschalkstaf van de VVDM overgenomen van 
zijn voorganger Kees Beemsterboer. Paul Turken 
zegt: „Op korte termijn hebben we een aantal 
acties, zoals de afschaffing van de groetplicht en 
het hete hangijzer: compensatie voor weekend-
diensten. Heel belangrijk is de vrijheid van 
meningsuiting, die gelijk moet zijn met de 
burgermaatschappij. Om dat te bereiken moet er 
in de eerste plaats een ander vervolgingsbeleid 
komen. En dan is erg belangrijk de herziening 
van de krijgstucht o.a. opschorten van de straf 
tijdens weekend en wanneer iemand in beklag 
gaat. Dit is allemaal op korte termijn te 
regelen." 

Amersfoortse Courant 22-6-'73 

ENTHOUSIASTE MILITAIREN HELPEN IN 
DEN TREEK 

Den Treek — „Bere enthousiast", zo reageert de 
eerste luitenant G. Monod de Froideville als hem 
gevraagd wordt hoe de 45 militairen over het 
werk denken dat zij in Den Treek verrichten. 
Sinds maandag zijn zo'n veertig dienstplichtigen 
dagelijks in de weer om de ravage die de storm-
ramp in april achterliet op te ruimen. 
De hulpactie is een gevolg van een initiatief van 
de dienstplichtige huzaar Gerry Strien. Op zijn 
initiatief zijn er intekenlijsten gemaakt. Die 
leverden negentig vrijwilligers op. 

Het Vrije Volk 27-6-'73 

GENERALE STAF WANKELT, 
UITTOCHT VERWACHT 
TOPGENERAAL NEEMT ONTSLAG 

Den Haag — Als een bom is gisteren in militaire 
kringen de ontslagaanvraag ingeslagen van de 
hoogste generaal in het Nederlandse leger, de 
voorzitter van het Comité Verenigde Chefs van 
Staven, luitenant-generaal W. van Rijn (58). 
De op handen zijnde vrijwel volledige afschaffing 
van de groetplicht, waar de raad zich furieus 
tegen heeft verzet, schijnt de druppel te zijn die 
de emmer heeft doen overlopen. Officieel heeft 
luitenant-generaal Van Rijn via zijn minister 
verklaard, dat hij zijn naam niet langer verbonden 
wil zien aan de vermindering van de gevechts-
kracht en de discipline van het leger. 

Red. 
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EEN 
vogelbokje voor 

zusje! 

COORNIMERTHUIS 
Rustoord voor militairen 

De vormingsleider, Wim, is 
nog een jonge kerel, die in 
een oud T-shirt en op slip-
pers door het Coornherthuis 
schuifelt. Hij voelt zich op 
zijn gemak. Wij, een stuk of 
twintig dienstplichtigen, 
zitten er nog wat stijf bij. 
Wij kijken voorzichtig om 
ons heen. Het is altijd een 
gok met wie je deze drie da-
gen samen wordt gestopt. 
Een aardig roodharig meis-
je brengt koffie. Ik kijk 
haar aan. Ze lacht naar me, 
loopt dan door. Zwijgend 

ren we naar de regen, 
,.._a uit jagende wolken valt 
en plassen maakt in de tuin. 
De eerste zitting begint. We 
hebben gegeten, onze ka-
mers gekregen en hier en 
daar kennis gemaakt: „Hé, 
kom jij ook uit Het Harde? 
Wat een klere weer vandaag, 
hè. Hoe lang moet je nog?" 
Er wordt deze dagen nog 
wel over dienst gepraat. Wat  

wil je, maar gelukkig gaat 
het voornamelijk over be-
langrijker dingen, zeker als 
je elkaar wat beter leert 
kennen. Die eerste middag 
proberen we een beetje te 
bepalen wat we verder gaan 
doen. Wim zit erbij en geeft 
zo nu en dan een aanwijzing, 
maar laat ons gelukkig zelf 
beslissen waarover we 
willen praten. 
Praten; als je daar geen zin 
in hebt kun je beter weg-
blijven uit Driebergen, want 
daar gaat het om op een 
bijeenkomst in het Coorn-
herthuis, het humanistisch 
vormingscentrum. Het heet 
officieel een bezinningsbij-
eenkomst en je hebt recht 
op drie dagen buitengewoon 
verlof als je erheen wilt, 
twee keer in je diensttijd. 
Nou is bezinning een lullig 
woord, maar trek je daar 
niets van aan, je kunt er 
gewoon lekker ouwehoeren  

over zaken die je interes-
seren. 
Na de eerste zitting wordt 
de pick-up klaar gezet met 
een aardige stapel platen. Ik 
neem een pilsje en ga mijn 
pantoffels aantrekken. Het 
begint gezellig te worden. 
Na het eten meld ik mij als 
vrijwilliger om af te drogen. 
Het roodharig meisje wast 
af. Ze lacht weer. De twee 
avonden worden gevuld met 
een voordracht en een 
speelfilm die soms nog niet 
eens in de bioscoop is ge-
weest. We zien Straw Dogs 
en praten over geweld. Hoe 
vaak merk je niet bij jezelf, 
dat je zin hebt om er op los 
te slaan, vooral in dienst, en 
nooit heb je je afgevraagd 
hoe dat komt. 
De tweede dag is het weer 
volledig omgeslagen. Het 
heeft 's nachts gesneeuwd 
maar nu schijnt een helle 
zon. In 't Harde zijn ze nu  

alweer bezig. Ik tik voor-
zichtig met een lepeltje op 
mijn ei. Het zegt niets terug. 
Ik denk aan het leger. Daar 
ben ik het ei. Ze doen met 
me wat ze willen en ik kan 
niets terugzeggen. Hier ben 
ik mezelf. Als ik iets zeg 
wordt er naar mij geluisterd. 
Ik vergeet het leger, weg 
ermee. 
Het programma gaat door. 
Je bent bezig, je verveelt je 
niet en buiten schijnt de zon. 
Op eens is het voorbij. Drie 
dagen kunnen dus ook snel 
gaan, denk je. Wim start zijn 
oude eend en vertrekt naar 
huis. Ik steek mijn duim op 
en wacht. Langzaam trekken 
wolken voor de zon. De 
laatste stralen spelen over 
het Coornherthuis en voor 
het raam zie ik in een flits 
de weerschijn van rood 
haar. 
Ik ben een tevreden mens. 
Erik Hardeman. 

VORMINGSCENT RUM HET COONNHERT HUIS 

  

Humanistisch Vormingscentrum voor militairen 
Hoofdstraat 84, Driebergen, tel. 03438-2471. 

Militairen! Het Humanistisch Vormingscentrum nodigt u 
uit deel te nemen aan een bijeenkomst in het Coornhert-
huis. 

Programma: wordt in overleg met de deelnemers samen-
gesteld, gesprekken over aktuele zaken, levensvragen, 
muziek, beeldende kunst, nieuwe boeken; films; werken 
met allerlei materiaal, enz. enz. 

Duur: De bijeenkomsten duren van maandagmorgen 11 
uur tot woensdagmiddag 2 uur óf van woensdagmiddag 5 
uur tot vrijdagmiddag 2 uur. 

Uitzonderingsverlof: Voor deze bijeenkomsten wordt uit-
zonderingsverlof verleend (slechts voor hen die langer 
dan 3 maanden in militaire dienst zijn); ingevolge 
legerorder no. 60080 luchtmachtorder no. 60574, 
circulaire zeemacht no. 2304. 

Kosten: Aan de deelname zijn geen kosten verbonden 
(met uitzondering van de reiskosten en lakenverhuur). 

EERSTVOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
van 8 tot 10 augustus 
van 13 tot 15 augustus 
van 15 tot 17 augustus 
van 20 tot 22 augustus 
van 22 tot 24 augustus 
van 27 tot 29 augustus 

van 3 tot 5 september 
van 5 tot 7 september 
van 10 tot 12 september 
van 12 tot 14 september 
van 17 tot 19 september 
van 19 tot 21 september 
van 24 tot 26 september 
van 26 tot 28 september 
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krijgmaic 

Nu het nieuwe team van 
minister en staatssekreta-
rissen uit het kabinet Den 
Uyl zijn werk is begonnen 
mag worden aangenomen 
dat een aantal veranderin-
gen — o.a. op het terrein van 
de menselijke verhoudingen 
— in de krijgsmacht voor de 
deur staat. 
In het rapport „Doelmatig 
defensiebeleid" van. de PvdA 
worden — in grote lijnen —
een aantal van die veran-
deringen opgesomd en het 
zou al heel vreemd zijn als 
het nieuwe team waarvan 
twee leden uit de PvdA 
voortkomen niet tenminste 
een deel daarvan zou 
trachten te verwerkelijken. 
De opmerkingen die de 
minister in enkele inter-
views rond zijn ambtsaan-
vaarding heeft gemaakt 
wijzen daar dan ook dui-
delijk op. 
Wij zullen op dit ogenblik 
niet ingaan op de verande-
ringen die wij wenselijk 
achten. Dat is voor een deel 
reeds in voorgaande publi-
katies gebeurd en binnen-
kort zullen op dit punt on-
zerzijds nog nieuwe publi-
katies het licht zien. 
Ditmaal willen we graag 
enige aandacht wijden aan 
de problemen die rijzen in 
een instituut als de krijgs-
macht zo gauw ernstige 
plannen tot verandering en 
vernieuwing aan bod komen. 
We laten daarbij de mate-
riële en financiële proble-
matiek buiten beschouwing, 
dat is niet het terrein 
waarop we ons het best 
thuis voelen. 
In de eerste plaats rijst 
natuurlijk de vraag of je de 
relaties tussen mensen kunt 
veranderen zonder eerst die 
mensen zelf te veranderen. 
We zouden daarbij graag op 
twee punten wijzen nl. op 
het feit dat de funktie die 
een mens binnen een be-
paald bestel uitoefent grote 
invloed heeft op zijn men-
selijk gedrag en dat, het 
tweede feit, de meeste 
mensen in staat zijn om zich 
snel en soepel aan te pangen 
bij een verandering van  

funktie en besteL Natuurlijk 
kan men altijd wijzen op 
mensen die zich niet weten 
aan te passen en die zich 
wanhopig vastklampen aan 
vroegere verhoudingen maar 
gezegd moet worden dat het 
daarbij toch meestal om 
enkelingen en kleine groe-
pen gaat die uiteindelijk 
niet het bestel bepalen. 
Het verzet tegen verande-
ringen uit zich dan ook niet 
in de eerste plaats door het 
openbaar protest daartegen 
maar veel meer door een 
stilzwijgende sabotage d.w.z. 
door het in schijn mee gaan 
met de veranderingen ter-
wijl men in werkelijkheid 
alles zoveel mogelijk bij het 
oude laat. Het terrein van de 
onderwijsvernieuwing van 
de laatste tien jaren heeft 
daarvan markante voor-
beelden gegeven. 
Dat verschijnsel komt ook in 
de krijgsmacht voor en zal, 
naarmate er meer en ver-
dergaande veranderingen 
komen, duidelijker zichtbaar 
worden. Er zijn echter wel 
maatregelen tegen te ne-
men! 
In de eerste plaats door de 
gewenste veranderingen zo 
duidelijk in veranderde 
voorschriften vast te leggen 
dat er eenvoudig niet aan te 
ontkomen is. Dat is in de 
krijgsmacht betrekkelijk 
eenvoudig. 
In de tweede plaats door de 
mensen niet alleen duidelijk 
te maken wat er veranderd 
moet worden maar door ze 
ook te leren hoe je die 
veranderingen kunt reali-
seren en met name hoe je de 
nadelige gevolgen, die in 
ieder veranderingspro ces  

ook voorkomen, het beste 
kunt opvangen. Daaraan is 
bij mijn weten tot nu toe in 
de krijgsmacht nog bijna 
niets gebeurd. Maar al te 
vaak werden veranderingen 
opeens van boven af, vaak 
onder politieke druk, te 
voorschijn getoverd en aan 
de basis moest men dan 
maar zien hoe men zich 
daarmee kon redden. Dat 
heeft op het ogenblik reeds 
heel duidelijk tot frikties en 
frustraties geleid en dat zal 
erger worden als het om 
verdergaande veranderingen 
te doen zal zijn. Daarom, het 
derde punt, zijn er niet al-
leen veranderingen nodig 
maar behoeven we evenzeer 
een veranderingsbeleid 
waarbij informatie, voor-
lichting en vorming een 
grote rol zullen moeten 
spelen. In zulk een beleid zal 
ook duidelijk moeten wor-
den aangegeven welke 
ruimte men krijgt om fouten 
te maken. Het is nl. onmo-
gelijk van mensen te eisen 
dat zij van het ene systeem 
van verhoudingen zullen 
overschakelen naar het 
andere zonder daarbij fouten 
te maken of tekortkomingen 
te vertonen. 
Het is daarom een heel be-
langrijke zaak of het nieuwe 
team van bewindslieden 
bereid en in staat is om zo'n 
veranderingsbeleid op poten 
te zetten en tot uitvoering te 
brengen. Ze kunnen daarbij 
meteen hun ware gezicht 
laten zien: wordt zo'n beleid 
alleen aan de top bedisseld 
dan zit de hele zaak fout, 
zorgt men bij voorbaat voor 
inschakeling en inspraak 
van brede lagen uit de  

krijgsmacht dan ontstaat er 
een kans. Het is in dit licht 
dat ik het besluit van mi-
nister Vredeling zie om 
meteen het kontakt met de 
VVDM te herstellen en deze 
vereniging van dienst-
plichtige militairen in te 
schakelen bij het georga-
niseerd overleg. Bij een 
nieuwe minister kijk je uit 
naar de signalen die van zijn 
kant komen om daardopr, 
inzicht te krijgen in wkt 
als bewindsman zal kunlien 
en willen presteren. Dit 
eerste signaal van de nieuwe 
minister was bijzonder be-
moedigend. 
Een tweede zaak willen we 
hier onze aandacht geven. 
De vraag nl. hoe het mo-
gelijk is om in een instituut 
dat van nature gedoodverfd 
is als een autoritair-hiër-
archisch systeem een aantal 
demokratische of demo-
kratiserende veranderingen 
aan te brengen. 
Is dat al niet bij voorbaat 
gedoemd tot het geven van 
schijn-vertoningen? 
Wij menen dat dat niet het 
geval behoeft te zijn hoewel 
we bereid zijn om toe te 
geven dat de kans er op wel 
degelijk groot is. 
We gaan er daarbij van uit 
dat in oorlogssituatie (en 
dus ook in de oefensitw- '4e) 
strijdkrachten noodzal 
lijkerwijze een hiërarchisch 
opgebouwd en autoritair 
leiderssysteem moeten 
hebben. 
Er is ons geen literatuur 
bekend waarin een ander-
soortige opbouw van 
strijdkrachten in oorlogstijd 
wordt bepleit maar dat komt 
misschien omdat we ons te 
weinig met militaire lite-
ratuur bezig houden. Het 
zou eigenlijk wel interessant 
zijn om te weten of er op dit 
terrein serieuze studies be-
staan. 
Maar goed, een autoritair en 
hiërarchisch systeem in 
oorlogstijd. Het is ook dui-
delijk dat dat dan in vre-
destijd zal moeten worden 
ingeoefend. 
Het is echter helemaal niet 
duidelijk dat dat de volle- 
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dige vredestijd van de 
strijdkrachten dient op te 
eisen en dat is ook in feite 
niet het geval. 
Daarom zal het eerst mo-
gelijk zijn om naast de au-
toritair-hiërarchische 
struktuur een meer demo-
kratische struktuur te ver-
wezenlijken als men bereid 
is om een duidelijk onder-
scheid te maken tussen de 
vredessituatie en de oor- 

ituatie. 
oorlogssituatie is dan de 

werkelijke oorlogssituatie 
plus de tijd die nodig is voor 
oefeningen om zich op de 
oorlogssituatie voor te be-
reiden. Dat laatste zou dus 
kunnen betekenen: de eerste 
opleidingsmaanden, de 
oefeningen te velde en be-
paalde oefendagen of oefen-
uren in de kazernes. 
De rest is vredessituatie en 
in die situatie behoren an-
dere gedragsregels en an-
dere verhoudingen te gelden 
dan in oorlogssituatie. Alles 
wat tot nu toe werd verstaan 
onder vermaatschappelijking 
en demokratisering van de 
strijdkrachten zou in deze 
situatie een kans kunnen 
krijgen waarbij het wellicht 
aandacht verdient om be-
paalde oefeningen in te 
lassen waarbij wordt geleerd 
s- -1 van dé vredessituatie 
,411#1#• de oorlogssituatie over 
te schakelen. 
Het resultaat zou moeten 
zijn dat de normale ge-
dragspatronen en verhou-
dingen en de daarbij beho-
rende voorschriften die van 
de vredessituatie worden en 
dat het overschakelen, in 
oefening, op oorlogssituatie 
door alle betrokkenen als 
een uitzonderlijke toestand 
wordt aangevoeld. 
Eerst in de vredessituatie 
kunnen ook modellen, die in 
het interim-rapport van de 
Stumik het „ambtelijk 
model" en het „bedrijfs-
model" worden genoemd, een 
kans krijgen. 
Wie beweert dat de mensen 
in de krijgsmacht de volle 
vier-en-twintig uur van de 
dag zich zullen moeten ge-
dragen alsof de oorlogssi- 

tuatie reeds aanwezig is 
ontkent niet alleen de 
werkelijke praktijk van het 
militaire leven maar veegt 
met één streek ook alle 
mogelijkheden voor ver-
maatschappelijking en 
demokratisering van de 
kaart. 
Bij een erkenning van de 
vredessituatie als de nor-
male situatie, ook voor mi-
litairen, zal men dan ook de 
moed moeten hebben regels 
en voorschriften te ont-
werpen die de militair de 
gelegenheid geven zich in 
die situatie werkelijk burger 
te gevoelen, d.w.z. in het 
bezit van nagenoeg alle 
vrijheden, rechten en 
plichten die ook voor de 
gewone burger gelden. 
Naar mijn vaste overtuiging 
is dit de grondslag waarop 
zich veranderingen en ver-
nieuwingen in de krijgs-
macht zullen moeten vol-
trekken, alle andere wegen 
leiden tot verwarrende si-
tuaties waarin niemand zich 
gelukkig zal voelen. 
Het zal niet gemakkelijk 
zijn om zo ver te komen. 
Vele tradities van de 
krijgsmacht verzetten er 
zich tegen. Het zal dan ook 
slechts bereikbaar zijn als 
meer burgers bij het denk- 
werk en bij het handelen 
worden betrokken. Maar ook 
dat zal geen eenvoudige 
zaak zijn. De krijgsmacht in 
zijn huidige vorm is bij de 
burgers niet erg populair, er 
moet op gerekend worden 
dat slechts dan op belang-
rijke steun van burgerzijde 
kan worden gerekend als 
men het gevoel heeft met 
vergaande en serieuze 
plannen van doen te hebben. 
De militaire autoriteiten 
zullen dan bovendien hun 
traditionele tegenzin tegen 
de inschakeling van burgers 
ook nog moeten overwinnen. 
Veel problemen dus! En ik 
ben ervan overtuigd dat ik 
slechts een deel van de 
problematiek heb kunnen 
aanroeren. 
Ik hoop dat het team van 
bewindslieden dat nu aan de 
slag is gegaan niet alleen de 
bereidheid heeft om ver-
anderingen in de krijgs-
macht aan te brengen maar 
bovendien de ernst en de 
kracht om de problemen 
grondig onder ogen te zien 
en toch Snel tot handelen te 
komen. Want dat laatste is 
ongetwijfeld nodig. 
Ik wens hen graag en op-
recht veel sukses bij hun 
pogingen. 
H. LIPS. 
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Links Senator Sam J. Erwin, voorzitter van de 
"Watergate"-senaatscommissie en rechts Senator Howard Baker, 
lid van deze commissie. 

Kan president Nixon het 
Watergateschandaal overleven P 

Het Watergateschandaal in 
de Verenigde Staten houdt 
niet alleen de Amerikanen 
maar de gehele wereld be-
zig. In feite gaat het om een 
reeks van illegale daden, 
begaan en gedekt door de 
staf van president Nixon, die 
in het Witte Huis zetelde. 
Zolang kon worden vermoed 
dat het staatshoofd zelf 
daarvan niet op de hoogte 
was hoopte men hem te 
kunnen sparen, wat voor de 
reputatie van de gehele 
natie wenselijk zou zijn 
geweest. Het was echter 
onmogelijk hem er geheel 
buiten te houden door 
reeksen van bekentenissen 
van zijn vroegere mede-
werkers. In het midden van 
juni (toen de zaak al een 
jaar liep) hadden niettemin 
de allerhoogste functiona-
rissen zijn medeplichtigheid 
aan het eigenlijke Water-
gate-schandaal nog ontkend. 
Aangenomen werd toen dat 
de president niet zou wor-
den gedwongen om af te 
treden, wat natuurlijk een 
vreselijke operatie zou zijn. 
Maar het geloof aan zijn 
betrouwbaarheid is uiter-
mate geschaad doordat hij 
vroeger veel heeft ontkend, 
wat hij later heeft toege-
geven. In elk geval zijn 
misdrijven aan het licht 
gekomen beraamd en begaan 
door de presidentiële staf. 
Vanwaar de naam Water-
gate? Zo heet het gebouw, 
waarin de Democratische 
partij in Washington haar 
hoofdkwartier had en waar 
de verkiezingscampagne 
verleden jaar werd geor-
ganiseerd. Op 17 juni 1972 
nu werd daar ingebroken 
door een bende, die belas-
tende papieren zocht en 
afluisterapparaten wilde 
plaatsen. De groep werd 
betrapt en bleek te bestaan 
uit geheime agenten, ten 
dele voortgekomen uit de 
CIA, de buitenlandse ge-
heime dienst. (Lieden als 
McCord, Hunt, Liddy, ver-
sterkt met Cubaanse im-
migranten). Deze inbrekers 
waren van geld en werk- 

tuigen voorzien, ze hadden 
de belofte gekregen van 
grote beloningen en van 
gratie in geval van veroor-
deling. En dit alles van de 
kant van de (Republikeinse) 
staf van de president. Deze 
staf was samengesmolten 
met de „commissie voor de 
herverkiezing van de presi-
dent" (Creep) en wilde zo-
veel mogelijk elke Democra-
tische tegenkandidaat belas-
teren. De Creep werd geleid 
door twee ex-ministers, Mit-
chell en Stans, met als assi-
stent Magruder. De top van 
de presidentiële staf bestond 
uit Haldeman, Ehrlichman 
en Dean. 
Op 19 juni 1972 verklaarde 
de president: „Een derde-
klasse-inbraak van ama-
teurs, een grol". Op 29 au-
gustus: „Niemand die nu in 
het Witte Huis of de rege-
ring zit heeft iets te maken 
met dit zonderlinge inci-
dent". Op 18 oktober: 
„Achterklap, laster, beledi-
gingen, onverantwoord ge-
klets van journalisten die 
het land kwaad willen doen, 
onbewezen geruchten". Maar 
weldra gingen de beklaag-
den bekennen en de lawine 
was niet te stuiten. En 
hoewel bij de verkiezingen 
in november de zaak een 
beetje in de doofpot scheen 
te zijn gestopt (Nixon won 
met grote meerderheid) 
kwam daarna zoveel los, dat 
de president zijn staf moest 
ontslaan. Op 30 april gingen 
Haldeman en Ehrlichman 
heen, maar de president zei 
nog: „Ik wil er de nadruk op 
leggen dat — hoewel ik deze 
ontslagaanvrage aanvaard —
daar geenszins uit mag 
worden afgeleid dat ze op de 
een of andere manier ver-
keerd hebben gehandeld." 
Intussen waren de Creep-
leiders Mitchell en Stans al 
beschuldigd van fraude en 
meineed! 

Andere manipulaties 
Dit dus was het Waterga-
teschandaal. Maar er kwam 
veel meer los. De staf van de 
president (en volgens Dean  

wist Nixon er zelf alles van) 
had een eigen geheime 
dienst, die niet opzag tegen 
inbraak, diefstal, verduis-
tering, vervalsing, omkoperij 
en die de twee officiële 
geheime diensten (CIA en 
FBI) óf dwong tot mede-
werking óf wilde pressen 
zich buiten de manipulaties 
te houden van het Witte 
Huis. Afluisteren van ge-
sprekken was wel het 
minste. Inbraken in ar-
chieven en kluizen (ook in 
particuliere woningen) 
werden gepleegd in ver- 

scheidene steden. Belastend 
materiaal over het per-
soonlijke leven of de ge-
zondsheidstoestand van 
Democratische tegenstanders 
werd ijverig gezocht. Zo 
werden geschaduwd Edward 
Kennedy, senatoren als 
Muskie (tegen wie een las-
tercampagne werd ontke-
tend) en Symington, ook de 
aanvankelijke strijdmakker 
van tegenkandidaat McGo-
vern, de ongelukkige Ea-
gleton die zich moest te-
rugtrekken na publikatie 
van een ongunstig rapport 
over zijn gezondheid. Maar 
bespioneerd werden ook de 
leden van de Nationale 
Veiligheidsraad, het hoogste  

defensie-orgaan, waarvan 
sommige leden niet geheel 
pro-Nixon zouden zijn. (Dit 
laatste op bevel van Nixon 
en Kissinger, die dit be-
kenden), Ellsberg, de man 
die geheime stukken had 
gepubliceerd over de Viet-
nam-oorlog, moest voor gek 
worden verklaard en er 
werd ingebroken bij een 
psychiater die wel eens dolt  
hem was geraadpleegd. Er 
werden „callgirls" „callgirls" gehuurd 
om zo mogelijk naar bed te 
gaan met Democratische 
politici, om deze in schan- 

dalen te verwikkelen of om 
hun geheimen te ontfutselen. 
En zo voort. 
Aan de orde kwam ook hoe 
Creep geld verzamelde voor 
de herverkiezing van Nixon. 
Aan grote concerns, of zeer 
bedenkelijke speculanten 
werden gunsten in uitzicht 
gesteld, als ze met geld over 
de brug kwamen. In op-
spraak kwam de ITT, een 
internationale elektronische 
trust die er wijdvertakte 
andere zaken op na houdt. 
De door de justitie gezochte 
zwendelaar Vesco gaf 200.000 
dollar, die door het schan-
daal teruggestort moesten 
worden. De heer Rebozo, een 
persoonlijke vriend van de 
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Onder enorme belangstelling van de zijde van de pers 
is een speciale senaatscommissie begonnen met haar onderzoek. 

Twee dames voor het Witte Huis lezen een krant, die in 
grote opmaak nieuws brengt over de Watergate-affaire 
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president, schonk diens 
dochter een huis van 100.000 
dollar en kreeg de belofte 
van straffeloosheid nadat, 
hij had gehandeld in ge-
stolen effecten. Maar deze 
bloemlezing is zeer onvol-
ledig. 

Geschokt prestige 
Tot midden-juni (en mis-
schien ook nu nog) kon Met 
worden bewezen dat de 
President zelf dit alles had 
Awaamd of goedgekeurd. 
1. ar door reeksen van be-
kentenissen van de 
„gangsters" waren veel 
vroegere ontkenningen al 
herroepen. Toen John Dean, 
zijn juridische adviseur, in 
mei had verklaard dat hij 
van januari tot april met de 
president wel 35 keer had 
gepraat over het Waterga-
teschandaal, werd dit door 
de nieuwe staf van het 
Witte Huis eerst volslagen 
ontkend, toen in twijfel 
getrokken, vervolgens er-
kend. De president was dus 
op de hoogte, maar ontsloeg 
zijn staf tot 30 april nog niet, 
en hield ook daarna nog de 
onschuld vol van zijn me-
dewerkers. In elk geval is 
het morele prestige van zo'n 
staatshoofd naar de maan. 
Zijn verdedigers leggen ook 
niet de nadruk op zijn eer-
lijkheid, maar op het feit dat  

om de tuin geleid inzake de 
Vietnam-oorlog, zoals bleek 
uit de Pentagon Papers. Het 
geld speelt verder bij ver-
kiezingen altijd een enorme 
rol. Het meest buiten schot 
blijven nog presidenten die 
van huis uit steenrijk zijn, 
zoals Kennedy: zo'n man 
behoeft in elk geval zelf 
niets voor geld te doen. Kan 
men Nixon nog handhaven 
dan is dit een kleiner kwaad 
dan de geweldige crisis die 
ontstaat, als een president 
wegens wetsverkrachting 
zou moeten worden afgezet. 
En de onthullingen kunnen 
herhaling van deze prak-
tijken waarschijnlijk 
voorkomen. 
Blijft dan de indruk in het 
buitenland. Die is natuurlijk 
nooit gunstig voor de ver-
houdingen in de VS, hoewel 
het openlijke onderzoek 
weer goed werkt: „Er zijn 
nog rechters in Washington", 
zegt men. Dit verandert nog 
niets aan de structuur, de 
macht der grote concerns, de 
financiële relaties van po-
litici. Maar het stemt 
hoopvol dat tenminste één 
augiasstal (en dan nog wel 
in het Witte Huis zelf) ge-
reinigd wordt. Nixon zal dan 
wel een „larve duck" zijn, 
een „kreupele eend", hij kan 

na twee ambtstermijnen 
toch niet herkozen worden. 
Het pijnlijkst is de affaire 
voor zijn oude dag: dan 
komt er nog meer los. 
De staatshoofden met wie 
hij in het buitenland te 
maken heeft zullen daar 
echter niets van laten 
merken. Zij onderhandelen 
met de Verenigde Staten, 
door wie deze ook worden 
vertegenwoordigd. En de VS 
zijn — ondanks de daling 
van de dollar — nog zeer 
rijk en militair zeer machtig. 
En de belangen van deze 
„supermogendheid" worden 
door Nixon hardnekkig 
verdedigd. Hij ontmoette de 
Franse president Pompidou 
in IJsland, de Rus Brezjnew 
kwam naar Washington, in 
het najaar zou Nixon weer 
West-Europa bezoeken. Ame-
rika wil dat Europa meer 
van de VS koopt en meer 
voor bewapening betaalt; 
dat het met Washington sa-
menwerkt om de oliestroom 
uit het Midden-Oosten veilig 
te stellen; dat het niet met 
Oost-Europa onderhandelt 
zonder de Amerikanen, en 
daarbij ook Amerikaanse 
belangen verdedigt. En zo 
zijn er tal van eisen, die 
niet worden gesteld door 
Nixon, maar door het com-
plex van machten en krach-
ten, dat de Verenigde Sta-
ten vormt. 
Opmerkelijk is zelfs dat in 
deze crisis nauwelijks werd 
gesproken over de per-
soonlijke politiek van de 
president in Indo-China, al 
is die ook vaak gekritiseerd. 
Daar zal hij niet over vallen. 
Hij heeft een deel van de 
(erkende) geheime activi-
teiten van zijn staf ook 
verdedigd met zijn ver-
plichting tot spionage „om 
de nationale veiligheid te 
beschermen". 
Denkbaar blijft dat de 
president voortijdig valt 
over zijn optreden in het 
binnenland. Zo niet dan kan 
hij echter met successen in 
het buitenland iets van zijn 
politieke gezag herstellen. 

Dr. A. L. CONSTANDSE 

de onthullingen het vader-
land schaden en afbreuk 
doen aan de reputatie van de 
Verenigde Staten. 
Hier valt niets meer aan te 
doen. Maar ... dit is nog 
voornamelijk een binnen-
landse aangegenheid: de 
Amerikanen moeten met 
zo'n man verder. Hoewel ze 
zeer geschokt zijn hadden ze 
toch al geen hoge dunk van 
politiek, die in Amerika 
nauw verweven is met 
„business". In de tijd van 
Johnson zijn zij voortdurend 
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Hard, direct en (meestal) 
zwijgzaam: Charles Bronson in 
Once upon a time in the west, 
met o.a. Henry Fonda, Jason 
Robards, Claudia Cardinale. CH  

BR  
ARLES 
ONSO N 

in Apache, Drumbeat en 
Run of the Arrow. Hij kreeg 
ook wat meer bekendheid 
als de onverzettelijke tun-
nelgraver in The Great Es-
cape (van John Sturges), die 
een andere moeilijke jongen, 
Steve McQueen,méér roem 

Men noemt hem (achter zijn 
rug) een ongelikte beer. 
Filmcritici schrijven soms 
na het zien van een van zijn 
films, dat het eigenlijk een 
acteur met een grote be-
perktheid is. En in de studio 
bergt de grimeur zijn 
spullen op als hij weet dat 
de lelijkste man van Hol-
lywood voor de camera moet 
verschijnen. De man, die 
ondanks zijn afkomst toch 
zoveel gossip om zich heen 
weet te strooien, is Charles 
Bouchinski, alias Charles 
Bronson, de thans 53-jarige 
western- en gangsteracteur. 
Geboren in 1920 in een 
piepklein mijnwerkersstadje 
in de staat Pennsylvanië 
(zijn Russische emigran-
tenvader waagde tijdens de 
eerste Wereldoorlog de 
oversteek naar het vrije 
Amerika) maakte hij op 
6-jarige leeftijd al kennis 
met het beroep dat hij be-
slist niet zijn hele leven 
wilde uitoefenen: mijn-
werker. Als je niet oppast, 
zo zei hij eens in een in-
terview, dan maakt de mijn 
iets minderwaardigs van je. 
Je houdt er een behoorlijk 
complex van over. Steeds 
maar opnieuw afdalen in 
een gat in de grond, en je 
telkens laten opsluiten. Hij 
hield het tot zijn twintigste  

uit en nam toen het besluit 
dit stoffige, ondankbare 
werk voorgoed vaarwel te 
zeggen. Maar vergeten deed 
hij niet, daarvoor waren die 
jaren onder de grond te veel 
van beslissende invloed 
geweest op zijn leven. 
De jonge Charles kwam in 
zijn mijnwerkerstijd in 
contact met veel mensen met 
verschillende beroepen: 
schilders, musici, acteurs. En 
zijn besluit stond toen vast, 
acteur leek hem het meest 
ideale beroep. En omdat 
realiteitszin hem eigen was, 
koos hij niet voor het toneel, 
maar besloot zijn geluk in 
Hollywood te proberen. 
Bronson maakte zijn debuut 
— evenals Lee Marvin — in 
„You're in the navy ncw" 
van Henry Hathaway. 
Slechts een enkele krant 
vermeldde zijn naam, Gary 
Cooper was namelijk de ster 
en die zoog alle publiciteit 
naar zich toe. Niettemin was 
dit optreden goed voor meer 
(bij-)rollen, die hoewel van 
tweederangs allooi hem 
voldoende routine ver-
schaften om iets groters aan 
te pakken. 
Zijn privé-leven verliep 
echter niet zoals hij het 
gedacht had: zijn vrouw 
Harriett Tendler liep van 
hem weg en liet de twee  

kinderen bij hem achter. pas 
twintig jaar later her-
trouwde hij (in 1968) met 
Jill Ireland, die voor hém 
televisie-spion David Mac 
Callum in de steek liet. 
In dat jaar ook keerde hij de 
VS de rug toe en besloot in 
Frankrijk te gaan filmen. 
Met Alain Delon werd dat 
„Adieu l'Ami", een keiharde 
gangsterrol. En tot verbij-
stering van Delon werd 
Bronson juichend binnen-
gehaald op de filmpagina's 
als de man die nou eindelijk 
eens dát werk volledig be-
heerste. Men schreef dat 
Charles Bronson Delon had 
overspeeld. Hij maakte in 
Parijs nog een film: „Le 
passager de la pluie" en dat 
werd zo'n kassucces, dat 
men zelfs in Hollywood de 
Franse kassa's hoorde rin-
kelen. Men besloot daar toen 
ijlings om de gespierde 
mijnwerker terug te halen 
om hem als „magneet" te 
gebruiken. 
Nog v6ór zijn Franse tijd, 
accepteerde Charles Bronson 
driemaal een rol als indiaan  

bracht. In Four for Texas 
zag hij het professionele duo 
Dean Martin - Frank Sinatra 
aan het werk en het kostte 
hem niet veel moeite om via 
bemiddeling van de laatste 
ook een rol te krijgen in 7" 
Dirty Dozen. 
Omdat zijn bijrollen nogal 
talrijk waren, heeft Bronson 
met zeer veel uiteenlopende 
regisseurs gewerkt. Zijn 
voorkeur gaat uit — ook al 
omdat hij grotere films met 
hen heeft gemaakt — naar 
René Clement, Robert Al-
drich, Terence Young en 
Sergio Leone. 
Van laatstgenoemde heb ik 
al veel werk gezien, de 
combinatie Leone-Bronson 
was me echter onbekend, 
zodat ik me nog ijlings heb 
gehaast om de in 1970 ver-
vaardigde western „Once 
upon a time in the west" te 
gaan zien. Hoewel er twee 
films met deze naam cir-
culeren, prees ik mij ge-
lukkig de originele versie —
de ander is veertig (!) mi-
nuten. korter — te kunnen 
bekijken. Daar Charles 
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Willeke van Ammelrooy en Hugo Metsers in de nieuwe film 
van Pim de la Parra 'Frank en Eva, living apart together'. 

INGRID BERGMAN zal 
nog één film maken. 
Voorlopig haar laatste, zo 
verklaarde ze tegenover de 
gossip-columnist van Films 
and filming. Ze gaat zich 
helemaal toeleggen op haar 
toneelwerk. 

BRIGITTE BARDOT (38) 
evenwel houdt er helemaal 
mee op. 
Tegenover een verslag-
gever van de Franse radio 
zei ze: „Ik heb er genoeg 
van. Plannen voor de 
toekomst? Ik wil alleen 
maar leven," aldus BB, die 
overigens na Viva Maria 
geen enkele film van be-
tekenis meer heeft ge-
maakt. 

REGISSEUR JOHN FORD 
heeft van de American 
Film Institute een onder-
scheiding gekregen voor 
zijn hele oeuvre, dat meer 
dan 90 films omvat. Vier 
van zijn films waren goed 
voor een Oscar. 

CATHERINE DENEUVE 
en Marcello Mastroianni 
zijn het romantische paar 
in Het allerbelangrijkste 
op aarde ooit gebeurd 
sinds de eerste stap van de 
mens op de maan. Een vrij 
omslachtige wijze van ti-
telpresentatie die regisseur 
Jacques Demy er echter 
niet van heeft weerhouden 
om Parijs uit te kiezen 
waar alle opnamen zullen 
plaatsvinden. 

OP ZIJN ZEVENTIGSTE 
verjaardag werd hij door 
de Britse vorstin in de 
adelstand verheven; drie 
jaar later overleed hij: Sir 
Noel Coward, een van de 
meest vooraanstaande 
theaterpersoonlijkheden 
van deze eeuw. Coward 
was een ongekend 
succesvol schrijver van 
toneelstukken (27) en 
songs (281), hij was ook 
een begenadigd acteur. Hij 
schreef twee filmscena-
rio's: In which we serve en 
Brief Encounter. 

HOEWEL BLUE MOVIE 
behoorlijk is gecoupeerd, 
smullen de Parijzenaars 
toch van deze Pim en 
Wim-film. Op de lijst van 
best bezochte films neemt 
Blue Movie momenteel een 
derde plaats in, achter Le 
Complot en La bonne 
année. Het geschatte be-
zoekersaantal dat de blote 
verrichtingen van Carry 
Tefsen en Hugo Metsers 
komt bewonderen loopt 
tegen de honderdduizend. 
De film is in het Frans 
nagesynchroniseerd en 
heeft als titel meegekregen 
De uitgehongerden (Les 
affamées). 

OM NOG EVEN BIJ de 
berichtgeving uit Frank-
rijk te blijven, Willeke van 
Ammelrooy heeft haar 
tweede contract binnen 
voor een hoofdrol. In Pa-
rijs, waar zij de opnamen 
heeft beëindigd voor 
Dagboek van een hout-
hakker, zette zij haar 
handtekening onder het 
contract voor Nelly, pile 
ou face (Nelly, kruis of 
munt). Opnamen voor deze 
film worden gemaakt aan 
de Franse Riviera. Willeke 
speelt in deze film de rol 
van een dienstmeisje, dat 

met een groep zich ver-
velende huisvrienden een 
weddenschap aangaat om 
in het toeristenseizoen een 
maagd (Nelly) te vinden. 

HET FILMFESTIVAL in 
Cannes (voor de 25ste maal 
gehouden) krijgt steeds 
meer de allure van een 
markt voor pornografische 
wanprodukten. Dat is ie-
dere rechtschapen film-
kritikus opgevallen, zo ook 
Time-correspondent Ro-
land Flamini, die verder 
bericht dat vroeger een 
gerenommeerde ster als 
Liz Taylor het festival op 
een aangename wijze be-
zighield, maar dat de or-
ganisatoren nu terugvallen 
op 'n woeste blonde schone uit 
een harde porno-afleve-
ring. Maar goed, uit de 26 
ingezonden films afkomstig 
uit 15 landen zijn er dit 
keer twee die met de 
Gouden Palm zijn gaan 
strijken: Scarecrow (USA) 
en 0 Lucky Man (Enge-
land). De 500 andere 
(pornografische) films 
werden alleen maar ver-
toond — in zeer besloten 
voorstellingen — als 
mogelijke winstobjecten. 

NA EEN WEEK wist ze 
het al: „Dit is de enige en 
de ware." Liza Minelli (27 
en Oscar-winnares uit 
Cabaret) over haar ro-
mance met Peter Sellers 
(47). Ofschoon het tweetal 
nog nauwe banden heeft 
met resp. Desi Arnaz jr. en 
Britt Eklund, wil het toch 
gaan samenwonen in 
Londen. Zei de huidige 
echtgenote van Sellers, 
Britt Eklund: „Hij (Peter 
Sellers) heeft zeker een 
van zijn walgelijke grap-
pen op haar (Liza Minelli) 
uitgeprobeerd." 

P. J. M. 

Bronson over zijn samen-
werking met Leone en het 
werken aan „Once upon a 
time" in Cahiers du cinéma 
is geïnterviewd, laat ik 
hieronder een kort uittreksel 
volgen. 
Bronson: „Leone weet meer 
af van westerns dan menig 
Amerikaans regisseur. Hij is 
erg intelligent. In deze film 
zijn Henry Fonda en Jason 
Robards op hun best, 
evenals Claudia Cardinale. 
Hoewel de laatste geen Anne 
Bancroft is, doet ze het naar 
behoren erg goed, ze doet 
gewoon alles wat de regis-
seur haar opdraagt. Het 
werken met Sergio Leone 
betekent ook realistisch 
werken. Want na de eerste 
spaghetti-western „Voor een 
handvol dollars" bleek ei-
genlijk pas goed wat de 
Italianen hadden ontdekt. 
D;- 	uden nu eenmaal van 
gevi 	ze willen er hard en 
lang oin lachen, ze zijn on-
middellijk „in" als er partij 
moet worden getrokken 
tussen de goede en de kwade 
cowboy. Bovendien is de 
Italiaanse filmindustrie nooit 
van zins geweest om de 
Amerikaanse markt met hun 
Producten te beheersen. Zij 
richt zich bewust op de 
Europese, dus Italiaanse 
markt." 
Dat was dus Charles Bron-
son, die kennelijk wel veel 
plezier heeft beleefd aan het 
werken onder Sergio Leone. 
Ik vond het kijken naar het 
werk van Leone, althans 
deze film, weinig boeiend en 
niet zo verrassend. „Once 
upon a time in the west" is 
qua onderwerp weliswaar 
een op traditionele wijze 
vervaardigde western, maar 
dat ic ook alles. 
De ft11 ,staties van de acteurs 
laat te wensen, hoewel Jason 
Robards er hard aan werkt 
iets van de traagheid die de 
hele film zo kenmerkt, met 
fel tegenspel te attaqueren. 
Henry Fonda bijvoorbeeld is 
een mooie boef, maar helaas 
ben ik nooit zo gecharmeerd 
geweest van zijn spel en 
Claudia Cardinale is te mooi 
om echt te zijn. Blijft over 
Charles Bronson, die 
recht-toe-recht-aan iedereen 
lik-op-stuk geeft en als 
goede cowboy net niet het 
loodje legt. Zijn acteren 
hield het midden tussen 
goed en fout, ik zag hem 
liever als de supermoorde-
naar in The Mechanic. Ge-
lukkig blijft Bronson wel 
zijn image trouw van de 
ongelikte beer. Daar zorgt 
zijn publiciteitsman wel 
voor. 	PETER J. MORÉE 
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Dit voorjaar werd ons land 
overspoeld door een golf van 
zorgvuldig uitgemikte 
prikacties in een veelheid 
van metaalbedrijven. 
Daarbij ging het om een 
even kleine, als principiële 
wijziging van de volstrekt 
scheefgegroeide inkomens-
verhoudingen. Als eerste 
aanzet bepleiten de indu-
striebonden een prijscom-
pensatie in centen in plaats 
van procenten, terwijl zij 
tevens proberen om ook de 
bovenlaag van de werkne-
mers onder de werkingssfeer 
van de cao te brengen. 
Daardoor hoopt men een 
forsere greep op de loon-
ontwikkelingen te krijgen. 
Niet alle eisen van de 
vakbeweging worden voor 
honderd procent ingewilligd 

Stakers hebben een pop gemaakt, 

- 
— op een gegeven moment 
bekokstoven werkgevers en 
werknemers een compromis 
— maar het eerste stapje is 
gezet. In Ego van 4 april '73 
schreven we: „De vergrote 
strijdbaarheid van de me-
taalarbeiders ligt in het lo-
gisch verlengde van de de-
mocratisering die zich in die 
gelederen van de vakbe-
weging heeft voorgedaan". 
Twee dagen later, op 6 april, 
breekt er in de haven van 
Gent een 24-uurs-staking uit. 
Een actie, die op bijna 
mystieke wijze in no-time 
escaleert, en die uiteindelijk 
acht volle weken zal gaan 
duren: Onder invloed van 
kleine, radicale groeperin-
gen, slaat de onvrede al na 
drie dagen over naar de 
Antwerpse haven. Duizen- 

voorstellend Dolf Vervliet leider 

den havenarbeiders leggen 
het werk neer. In het begin 
gaat het alleen om vage 
looneisen, die met een 
psychologisch knap gekozen 
appèl op de steeds toene-
mende levensduurte gretig 
ondersteund worden — wie 
wil er niet meer verdienen? 
— maar naarmate de wilde 
staking langer voortduurt, 
groeit de eisenstroom steeds 
sneller aan. Afhankelijk van 
de ontwikkelingen komen de 
inventieve stakerscomités 
met steeds weer nieuwe 
aanpassingen van hun 
schimmige leuzen. De strijd 
verhardt en de erkenning 
door de transportarbei-
dersbonden blijft uit. De 
vakbeweging stelt zich 
formalistisch op: halverwege 
de looptijd van de twee- 

van de B.T.B. 

jarige cao voor havenar-
beiders, kan men de over-
eenkomst niet openbreken. 
Dan zouden de bonden hun 
handtekening loochenen, het 
systeem van sociale vrede 
zou in gevaar komen en het 
hek was dan helemaal van 
de dam. Als de georgani-
seerde werknemers zouden 
toestaan dat er tussentijds 
aan de cao gemorreld zou 
worden, werd er ook aan(t 
patronaat (de werkgeversr*/  
een vrijbrief gegeven om de 
door hen overeengekomen 
verplichtingen op losse 
schroeven te zetten. Ook de 
looneisen van de stakers 
worden op onbarmhartige 
wijze doorgeprikt: in de 
sociale programmatie, zoals 
de Belgen hun cao noemen, 
zijn sluitende waarborgen 



opgenomen voor tussentijdse 
loonstijgingen als compen-
satie voor de toeneming van 
de kosten van levenson-
derhoud. Zo wordt al gauw 
duidelijk dat de bonden deze 
wilde havenstaking nooit 
en te nimmer zullen willen 
erkennen. Daarmee is een 
betrekkelijk uitzichtloos 
conflict ontstaan, waaruit 
geen van de partijen nog 
láder aanzienlijk ge-
27.htsverlies tevoorschijn 
kan komen. De overheid 
blijft buiten spel. Omdat de 
staking niet erkend is, zou 
de minister van arbeid en 
tewerkstelling een precedent 
scheppen als hij via zijn 
sociale bemiddelaars een 
bemiddeldende rol zou gaan 
spelen. Minister Ernest 
Glinne, een linkse so-
ciaal-democraat in de logge 
drie-partijen-coalitie van de 
bejaarde Edmond Leburton, 
zegt op 17 mei in de Belgi-
sche Kamer van Volksver-
tegenwoordigers: „Het is 
duidelijk dat de regering 
hoopt dat zeer snel een re-
delijke oplossing voor het 
konflikt zal gevonden 
worden om katastrofale 
gevolgen te vermijden, zo-
wel op het ekonomisch vlak 
als voor de betrokken ar-

-iders en hun families". De 
ellit;erderheid van volksver-
tegenwoordigers applaudis-
seert, maar de hoop op een 
snelle oplossing zal ijdel 
blijken. Voor de stakende 
dokwerkers breken moei-
lijke tijden aan. Ze zijn 
verstoken van vaste in-
komsten, moeten hun 
spaarvarkens openbreken en 
als ook die geleegd zijn, zijn 
ze overgeleverd aan de 
willekeur van de collecte-
bus. Voor de ergste kre-
peergevallen worden er 
voedselpakketten ingeza-
meld bij solidaire midden-
standers. 
Onder de stakers gaan hun 
vakbonden door voor die-
ven. Jarenlang hebben ze 
trouw hun hoge contributies 
betaald en nu het er op 
aankomt, blijven de weer-
standskassen potdicht. 
Protestmanifestaties tegen 

de Belgische Transportar-
beidersbond (B.T.B.), waar 
de meeste dokwerkers 
georganiseerd zijn, lopen 
stuk op een cordon van 
Rijkswacht en politie. De 
vakbeweging moet met be-
hulp van de politie be-
schermd worden tegen haar 
eigen leden. Het is waar, de 
woede van de stakers richt 
zich al lang niet meer tegen 
het patronaat. Dat blijft 
buiten schot, zolang de re-
gering lijdzaam toeziet. 
Achter een rookgordijn van 
betwistbare materiële eisen 
voltrekt zich in Antwerpen 
en Gent een harde strijd, die 
— anders dan in eigen land 
— in feite tegen de ver-
kalkte vakbondstop gericht 
is. Het is ook niet mis. De 
gewone leden van de ha-
venbonden hebben geen 
enkele invloed op de tot-
standkoming van hun eigen 
cao en ledenvergaderingen 
zijn er de laatste jaren niet 
meer gehouden. De vak- • 
bondsleiding vreest deze 
meetings, waarop een apa-
tische meerderheid meestal 
thuis blijft en, zoals zij 
zeggen, de communisten 
steeds de boel in het hon-
derd sturen. België wordt 
geobsedeerd door een klein 
aantal, strak georganiseerde, 
radikale splinters. Het in-
terpellatiedebat over de 
havenstaking in het Belgi-
sche parlement, spreekt in 
dit verband boekdelen . De 
taal van de bezorgde de-
mocraten is doorspekt met 
agitatieleiders, provqcaties, 
maoisten en andere revo-
lutionaire avonturiers. Al-
leen de Gentse socialist 
Temmeman spreekt ver-
standige woorden: „Het is 
verkeerd de staking in de 
Gentse haven toe te schrij-
ven aan enkele oproer-
kraaiers. De havenarbeiders 
zouden het niet zo lang 
volhouden, indien ze geen 
ernstige reden hadden". 
Daarbij gaat het niet wer-
kelijk om de naar voren 
gebrachte looneisen. De lo-
nen in de Vlaamse havens 
zijn niet gek en de cao van 
april '72 tot april '74 wordt  

een van de beste overeen-
komsten genoemd, die er 
ooit in de havens is afge-
sloten. Daarmee is nog niet 
gezegd dat je als havenar-
beider goed af bent. 
Het werk is zwaar, de haven 
nog onvoldoende gemecha-
niseerd en de produktie per 
man ligt vermoedelijk veel 
hoger dan in Rotterdam. Het 
aanwervingssysteem is 
middeleeuws. Dagelijks 
moeten de losse dokwerkers 
zich laten aanwerven in „het 
kot"! 
Als er geen werk voor ze is, 
moeten ze maar stempelen. 
Ze zijn niet in loondienst bij 
de havenbedrijven, maar 
voor hun boterham en extra 
premies aangewezen op het 
vervoersaanbod in de ha-
vens. Talloze dokwerkers 
kunnen per jaar niet meer 
dan 200 dagen maken. Ze 
moeten maar afwachten 
wanneer ze wel en wanneer 
ze niet kunnen werken. 
Langzamerhand wordt er 
een systeen van „vaste 
mannen" ingevoerd, die niet 
meer telkens naar het kot 
hoeven en die per week niet 
meer dan één dag werkloos 
mogen zijn (als er geen werk 
voor ze is, worden ze nor-
maal doorbetaald). Terwijl 
die categorie van bevoor-
rechte havenarbeiders groter 
wordt, gaan de losse mannen 
hun eigen arbeidsomstan-
digheden als steeds onre-
delijker ervaren. Bovendien 
bleek tijdens de havensta-
kingen, hoe slecht het 
klassieke aanwervings-sy-
steem functioneert. Terwijl 
het kot tijdens de acties 
effectief afgegrendeld was 
om werkwilligen en andere 
stakingsbrekers het werken 
te beletten, kon niet voor-
komen worden dat studenten 
en militairen in groten ge-
tale de werkgevers te hulp 
kwamen. Daardoor werd de 
nieuwe kaderwet, waarin 
het beroep van havenar-
beider beschermd is, met 
voeten getreden. 
Niemand is beter geworden 
van de, in de Nederlandse 
publiciteit onderbelichte, 
wilde havenstakingen. De 
bonden niet, de werkgevers 
niet, de stakers niet en de 
groeperingen, die uit de 
acties politieke munt wilden 
slaan, in het geheel niet. 
De sfeer in de Belgische 
havens is grondig vertroe-
beld. Grootste schuldige is 
de vakbeweging die nage-
laten heeft om de staking in 
het prilste stadium over te 
nemen en in goede banen te 
leiden. De B.T.B. heeft de 
lessen van het Rotterdamse 
havenconflict in de zomer  

van 1970 niet ter harte ge- 
nomen. Daar lukte het na 
niet te lange tijd — om via 
bemiddeling van Fré Meis — 
de wilde staking te kanali- 
seren en tot een redelijk 
eind te brengen. Een vak- 
beweging die vat wil houden 
op haar achterban moet door 
intensieve democratisering 
zorgen dat ze op de hoogte 
blijft van wat er onder haar 
leden leeft. Anders is het 
voor op zichzelf vrij kleine 
radicale groepjes (maoisten, 
trotskisten, communisten) 
niet moeilijk om een onte- 
vreden arbeidersmassa op de 
been te krijgen voor een 
strijd, waarvan diezelfde 
„massa" de gevolgen niet 
precies kan taxeren. Dat is 
in België gebeurd. Twee 
maanden lang hebben de 
laagstbetaalden in de havens 
zich overgeleverd aan po-
litieke avonturiers, die 
zonder de beschikking over 
een steunkas hebben laten 
zien hoe de Verelendung in 
zijn werk gaat. De socia-
listische heilstaat is er geen 
stap mee dichterbij ge-
bracht. Want toen de 
Kommunistische Parij het 
welletjes vond, moest ie-
dereen op een door haar 
gekozen moment maar weer 
aan het werk gaan. De 
maoisten en trotskisten 
hebben dat niet kunnen 
verhinderen. Hun gok, dat 
ze werkgevers en bonden in 
een omvangrijke staking 
belangrijke concessies zou-
den kunnen afdwingen, is 
niet uitgekomen. Zo wordt 
het stakingswapen ook door 
links zelf verder uitgehold. 
In Nederland is de situatie 
heel wat rooskleuriger. Daar 
is de sterkste, meest toon-
aangevende (Industrie-) 
bond, tevens de meest ge-
democratiseerde. In de 
vergrijsde Belgische vak-
beweging is het praktisch 
onmogelijk om de afzon-
derlijke beroepscentrales op 
hun voortuitstrevend gehalte 
door te lichten; de lokale 
verschillen zijn te groot. 
Onze zuiderburen kennen 
een imponerende stakings-
traditie, die bijgedragen 
heeft tot uitstekende ar-
beidsvoorwaarden, maar die 
de eigen vakbeweging tot nu 
toe onverlet liet. 
In België vormt de mon-
digheid het centrale pro-
bleem. Hoe eerder men daar 
zijn angst voor een mondige 
en actief meedenkende be-
volking weet te overwinnen, 
des te sneller men de sociale 
strijd — met steun van de 
basis — effectief kan maken. 

JAN HAASBROEK 
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Amsterdam heeft er weer 
een toeristische attractie bij. 
Koningin Juliana heeft op 2 
juni het rijksmuseum Vin-
cent van Gogh officieel ge-
opend. Het is vlak naast het 
Amsterdamse Stedelijk 
Museum verrezen, waar-
vandaan de laatste maanden 
de Van Gogh-collectie, die er 
jaren heeft gehangen, is 
verhuisd. 
In totaal 230 schilderijen 
(verdeeld over al zijn pe-
rioden) van Van Gogh, 
werken van zijn tijdgenoten 
Monticelli, Gauguin en Ber-
nard, afkomstig uit de col-
lectie van zijn broer Theo en 
een bijna volledige verza-
meling brieven zijn over de 
drie verdiepingen van het 
„open museum" — ongeveer 
het laatste ontwerp, dat 
architect Rietveld maakte —
verdeeld. 
Voordat het nieuwe rijks-
museum goed en wel ge-
opend was, hadden kunst-
kenners er al hun, vaak 
bittere kritiek op gespuid. 
De wat meer algemene 
ontstemming daarnaast 
richtte zich met name op de 
„toeristenfuik", die het 
museum zou worden. Maar 
drs. E. R. Meijer, de direc-
teur, die vroeger de Edu-
catieve Dienst van het 
Rijksmuseum leidde, zegt 
niet graag als ,,een zetbaas 
van een toeristenfuik" be-
schouwd te worden, maar 
van het Van Gogh-museum 
een „levend instituut" te 
willen maken in plaats van 
een soort „mausoleum". 
Om dit te bereiken zijn 
veel voorzieningen voor het 
publiek getroffen. Er is een 
café-restaurant, er is een 
terras, dat uitzicht biedt op 
het Museumplein, er is een 
breed-opgezette reproduk-
tieafdeling, dit naar de wens 
van de voorzitter van de 
stichting, die het museum 
beheert, ir. V. W. van Gogh 
om van het museum „niet 
alleen een plaats te maken 
waar de bezoekers alleen 
maar passief van de kunst 
kunnen genieten." Daarom is 
erop de benedenverdieping 
een grote ruimte gereser-
veerd, waar mensen ook 
actief bezig kunnen zijn. Er 
is een lezingenzaal met 240  

zitplaatsen en apparatuur 
voor film- en diaprojectie en 
een lees- en zithoek, bi-
bliotheek, archief en stu-
dieruimte. 
Wat in ieder geval bij alles 
wat er over gezegd is en. nog 
zal worden, een meevaller is, 
dat in Nederland een vrijwel 
volledig overzicht van alles 
wat Van Gogh heeft ge-
maakt, aanwezig is. Voor 
andere Nederlandse mees-
ters moet men vaak de 
volledige aardbol overreizen 
om een compleet beeld te 
krijgen, maar met een trip 
naar Otterloo (het Kriiller-
Miller -museum) en nu het 
nieuwe Amsterdamse mu-
seum is men wat betreft de 
altijd miskende en daardoor 
zo dramatische levende Van 
Gogh klaar. 
Moge het publiek al de 
initiatieven om Van Gogh 
luisterrijk uit de verf te 
laten komen tot nu toe met 
een dankbare toeloop heb-
ben beloond, vooraanstaande 
Nederlandse kunstkenners 
hebben de „functie" van het 
nieuwe geheel bij voorbaat 
nogal in twijfel getrokken. 
Met name in een artikel in 
de Haagse Post van 26 mei 
kwamen zij uitgebreid aan 
het woord in een artikel  

over de voormalige directeur 
van het Stedelijk, Wil 
Sandberg. 
Hij zegt daarin onder meer: 
„Het bestaan van musea en 
de grote vlucht ervan na 
1875 bewijst, dat de sa-
menleving geen vitaal ge-
bruik van de kunst meer 
heeft kunnen maken. Dat is 
een manco. Dat heb ik beseft 
als museum-directeur. Het 
museum is een noodzakelijk 
kwaad. In die context is van 
Van Gogh-museum, als 
museum aan één man ge-
wijd, niet zinnig. Film, 
muziek en theater moeten 
erbij — die takken van 
kunst spreken zich over 
dezelfde zaken uit als de 
beeldende kunst — en juist 
door die verbindingen te 
laten zien zullen de mensen 
zeggen: aha! Ik zie Van 
Gogh als de eerste socialis-
tische schilder die van li-
berté, égalité, fraternité 
vooral de laatste twee be-
grippen op het oog had, die 
zich als arbeider is gaan 
kleden, is gaan leven als 
arbeider en niet de esthetiek 
van de armoede bedreef 
zoals Isaac Israels. Van Gogh 
spreekt over zijns gelijken. 
Als socialist gaat zo'n mu-
seum wel buiten me om."  

Drs. Ad Petersen, hoofd-
conservator van Het Ste-
delijk noemt het allemaal 
zelfs „koektrommeltjeskunst. 
Alhoewel, „zo voegt hij er 
aan toe," welke pretentie 
meet je je iiberhaupt aan als 
je kunst — welke kunst dan 
ook — ten toon stelt. Het 
heeft in welke vorm dan 
ook, altijd iets van dwin-
gelandij — ik bedoel: dat je 
zou kunnen uitmaken wie 
naar wat zou moeten kij-
ken." 
Mr. E. de Wilde, de man c.. .d/ 
Sandberg in 1963 als direc-
teur opvolgde, zegt over het 
Van Gogh-museum, dat — zo 
vlak naast zijn domein ge-
plaatst — hem ongetwijfeld 
bezoekers zal kosten (al 
trekt zijn Stedelijk nu nog 
met 492.000 bezoekers per 
jaar de grootste aantallen 
van alle musea van heden-
daagse kunst in West-Eu-
ropa): 
„Ik ben geen voorstander 
van musea aan één man 
gewijd; de interesse voor 
zo'n man fluctueert in elke 
periode. Als je zestig jaar 
geleden een Delacroix-mu-
seum had gemaakt zou dat 
toen een groot succes zijn 
geweest, nu niet. Toch is 
Delacroix een geweldig 
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waardenspel, zoals het in 
zo'n erezaal speelt. Je kunt 
ook rustig die stukken in-
zetten op een manier, zoals 
de kunstenaar het niet heeft 
bedoeld. Maar ik blijf erbij: 
het Van Gogh-Museum is 
één grote erezaal." 
Drs. Meijer excuseert zich er 
een beetje voor door te 
zeggen, dat het Van 
Gogh-Museum een „statisch 
museum is voor dynamische 
bezoekers". Waarmee hij 
dan wel zal bedoelen de 
busladingen toeristen, die 
deze nieuwe Amsterdamse 
attractie zullen gaan be-
zoeken. Het nieuwe museum 
kan in elk geval wel een rol 
gaan spelen in de discussies, 
die overal over de wereld 
gevoerd worden over de 
richting, die de musea uit-
moeten. 
Aan de andere kant is het 
alleen wel zo, dat Amster-
dammers dit museum, dat 
bewust zo open mogelijk is 
geconstrueerd op de ver-
dieping, waar de tekeningen 
van Van Gogh hangen na, 
als een soort verenigings-
gebouw zullen kunnen zien. 
Kunstenaars kunnen er 
gebruik maken van persen 
en van een zeefdrukinstal- 

kunstenaar. Echter, het is 
niet fair om nu daarover te 
gaan discussiëren; de dis-
cussie had tijdens de be-
sluitvorming aan het einde 
van de jaren vijftig plaats 
moeten vinden." 
„Het is nu te laat. Op dit 
moment zijn er nog geen 
grote problemen met het 
Van Gogh-museum, maar je 
zou moeten uitzien naar een 
mogelijkheid om Van Gogh 
in een context te zetten. 
Bijvoorbeeld: op een gege- 

, moment komt Het 
..4"."-delijk in een situatie, dat 
we het kubisme niet meer 
kunnen bergen; de heden-
daagse kunst rukt op, de 
zaak moet opschuiven. Dan 
zou het fauvisme en kubis-
me in het Van Gogh-mu-
seum gezet moeten kunnen 
worden — zó verleen je aan 
de collectie Van Gogh een 
samenhang, wordt het een 
levend geheel. De grote 
moeilijkheid is wel, dat het 
Van Gogh- Museum alleen 
op die ene collectie bere-
kend is — er kan geen 
schilderij meer bij." 
Over het probleem van het 
museum met de collectie-sec 
en de Kunsthalle (de le-
vende expositie van he-
dendaagse kunst) zegt De 
Wilde dan tegen HP's Ischa 
Meijer: „Als je alleen een 
collectie-sec hebt, zonder 
een „levende atmosfeer van  

steeds wisselende exposities 
daaromheen, dan doe je je 
stadgenoten te kort — dan 
hebben ze dat museum na 
een bezoek of vier, vijf wel 
gezien. Voorbeeld van zo'n 
dood hedendaags museum is 
het Kunstmuseum Basel; het 
wordt dan een toeristen-
museum." 
Het is daarom De Wildes 
stellige verwachting — en 
met hem velen — dat het 
Van Gogh-Museum ook zo'n 
toeristische attractie zal 
gaan worden, waar vooral de 
buitenlandse toeristen, die 
Amsterdam in zulke massa's 
plegen te bestormen, hun 
genoegen aan zullen bele-
ven. Drs. Meijer heeft echter 
verklaard, dat hij van zijn 
nieuwe werkkring wel iets 
„levends" wil maken, al zijn 
de toeristen, die er een be-
zoek aan zullen brengen, 
„van harte welkom en zullen 
ze zelfs „in de watten wor-
den gelegd". Ze kunnen er 
over de andere attracties om 
en nabij het Museumplein 
inlichtingen krijgen — ook 
over winkels en restaurants. 
Ir. Jean Leering, directeur 
van het Van Abbe-Museum 
in Eindhoven, evenwel in 
HP: „Zo'n Van Gogh-Mu-
seum is zo'n closed circuit, 
waarin de moeilijkheden 
worden opgestapeld om de 
kunst te laten functioneren 
in de zin van oriëntatie- en  

identificatiemogelijkhe-
den. Het Van Gogh-Museum 
is één grote erezaal." 
„Het is jammer," zegt hij 
ook, „Het Museum is niet 
een instituut zoals Het 
Ziekenhuis — je kunt in een 
ziekenhuis nieuwe appara-
tuur zetten zonder dat je het 
begrip ziekenhuis aan-
tast..Bij een museum ligt dat 
veel gecompliceerder." 
Een collectie van kunst-
werken heeft z'n zin niet 
verloren — tenminste als je 
't ziet als goed materiaal, 
materiaal in de neutrale zin 
van het woord — zo'n stuk 
materiaal kun je op allerlei 
manieren inzetten. Niet al-
leen dat academische  

latie. 
En bovendien is er het plan 
om in het nieuwe bouwsel 
ook wisselende tentoon-
stellingen in te richten. 
Volgend jaar, zo is de be-
doeling, zal er een Millet-
expositie komen, gewijd aan 
de schilder Millet, die door 
zijn collega's niet zo ge-
waardeerd werd, maar 
daarentegen door Vincent 
van Gogh zeer werd be-
wonderd. Daarbij denkt 
Meijer aan een tentoon-
stelling van tekeningen van 
tijdgenoten — ook van 
kunstenaars die niets met 
hem te maken hebben ge-
had. 

Rien Robijns 
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het maar dat men van elkaar weet tegen wie men het 
niet heeft. Bovendien, laten wij wel wezen, een beetje 
maatschappij heeft zijn mensen met „afwijkend" gedrag 
broodnodig. 
Terug nu naar — Gekkenwerk 
Wat opvalt is dat de bundel zelden onecht, huilerig, 
aandoet, ofschoon verdriet, ellende, angst en paniek 
meermalen in kapitalen tussen de regels opduiken (uit II. 
Begin (pag. 49, sakko is de eerder genoemde verpleeg-
ster): „de rest van de tijd bracht ik slapend of dromend 
door /vooral sakko dook in die mist op/wist me soms 
zelfs wakker te houden/en was het enige/lichtpunt in de 
verschrikkelijke duisternis van gemaskerde/medicijnman-
nen/ /mensen, naar men zegt"). 
En gelukkig maar, die kapitalen. Een te geforceerde 

Denken aan een verpleegster die wel bestaat, niet bestaat, 
wel bestaat, zich in ieder geval laat kreëren, je een beetje 
op de been houdt. Konstateren dat die patiënt en die 
patiënt er een eind aan gemaakt heeft, met daarna alle 
beschaafd zwijgen vandien, of het al spoedig weer (be-
schamend?) genieten van de arbeidsvitaminen. De pa-
tiënten. naar binnengericht in hun naar buiten kijken. De 
broeders, zusters en psychiaters die door je heen lijken te 
kijken en dus bijna voortdurend aan je voorbij gaan. 
Een gesprek-monoloog voor twee. 
De broeders, zusters en psychiaters van wie je afhanke-
lijk bent. Het begrip, dat gelijkheid suggereert, maar de 
verschillen alleen maar duidelijker hoor- en voelbaar 
maakt. De medicijnen die je je laatste restje eigen wereld 
ontnemen. Tenslotte toch de „bevrijding", het ontslag, 
ook wel genoemd genezing (je was dus kennelijk ziek!), 
waarna ... 
Dit waren enkele gedachten die bij mij opkwamen tij-
dens en na lezing van de gedichtenbundel — Gekkenwerk 
— van Arie Gelderblom. Een bundel die als ondertitel 
heeft — Herinneringen aan een mishandeling — en 
waarover Gelderblom in zijn verantwoording o.m. 
schrijft: „De weken dat ik aan dit boekje werkte, be-
hoorden tot de verdrietigste perioden van mijn leven, 
omdat alle herinneringen aan een vernederend lijden 
opnieuw boven kwamen en zich samenbalden tot een 
tijdloze vraag over het waarom van dit verleden, zozeer 
zelfs dat ik me meermalen van de juiste datum moest 
vergewissen, me ervan moest overtuigen dat het decem-
ber 1971 was en niet 1961, 1966 of 1968, ik niet behoorde tot 
de gevangenen van een te ingeperkt systeem, voor zover 
tenminste de maatschappij me een vrij mens laat zijn 
( 	)" ( ) „Mocht u in dezelfde omstandigheden ko-
men te verkeren als ondergetekende, tracht toch nog 
zoveel mogelijk zelf de boel te bepalen: én wat er met 
u gebeurt, én wat ze van u moeten denken is alleen voor u 
van belang. 
U bent tenslotte zelf degene die bepaalt hoe uw psy-
chiater zich zal gedragen. 
En bid om genade voor de werkelijke daders." 
Zo bij de eerste lezing een pittige aanklacht en waar-
schuwing van iemand die het wel een beetje weten kan. 
Gelderblom was als psychiatrisch patiënt achtereenvol-
gens opgenomen in: Loosduinen, Vrederust, en Delta. 
Maar heeft hij dientengevolge dan ook (het) recht van 
spreken? Hij is toch de jongen, in — Gekkenwerk — doet 
hij er uitvoerig verslag van, die zo hoog nodig drugs 
moest gebruiken teneinde zijn leven meer inhoud en 
uitzicht te geven. Laat hij zich dan op z'n minst koest 
houden, en zich in de beide handjes knijpen dat hij 
nauwelijks met de justitie in aanraking kwam. Zwijgen 
dus, en niet op de arrogante toer gaan door na zijn op-
vang en behandeling alleen maar te katten.. Zo'n behan-
deling kost sloten geld. En tijdens zijn drugperiode zal 
Gelderblom ook al wel van „onze" centen hebben ge-
profiteerd. En met hem menig ander. Je hoeft in het 
voorjaar en in de zomer (de dagen lengen, zijn lang) 
maar om je heen te kijken. En dat niet eens alleen in 
Amsterdam meer. Nog even en de heren en dames ver-
zieken onderhand onze hele maatschappij en kultuur (!). 
Neen, dan wij, toen wij werkten, en, en zo eindeloos 
verder... 
Voor wie zo denkt, hoe jammerlijk ook: Lees — Gek-
kenwerk — niet. Het verscherpt onnodig de tegenstel-
lingen en roept tijdverslindende irritaties op. Eenmaal 
een dief, altijd een dief. Eenmaal een druggebruiker, 
altijd een druggebruiker. Eenmaal een psychiatrisch 
patiënt, (eufemisme voor bijv. de gek, de gestoorde of 
krankzinnige) altijd een psychiatrisch patiënt. Onge-
nuanceerder kan het nauwelijks worden uitgedrukt, maar 
een zuivere en misschien zelfs meer hygiënische diskussie 
lijkt zo toch meer tot de mogelijkheden te behoren. Al is  

distantie zou hebben kunnen leiden tot een dood werk-
stuk, terwijl dit nu m.i. nog niet opgaat voor de meest 
zwarte gedichten. Daarbij: Gelderblom blijft geloof-
waardig, zelfs in zijn meest rankuneuze momenten. Met 
het voordeel dat je je bij lezing en herlezing kunt blijven 
afvragen wat begrippen als opvang, behandeling, bege-
leiding of wat iets meer of minder zij, nu wezenlijk in-
houden. Anders gezegd: hoe is het mogelijk dat in een 
setting waarin zoveel mensen trachten zo goed mogelijk 
met mensen om te gaan, zoveel namen nummers worden 
en dreigen te blijven? Niets bijzonders? Is de psychia-
trische inrichting toch inderdaad dat verlengstuk van de 
maatschappij? Of andersom? 
Dergelijke vragen aan de orde stellen is niet uniek. Uit 
diverse publikaties blijkt dat de psychiater (en niet al-
leen hij) zich de laatste jaren dienaangaande meer en 
meer in het geding durft te brengen. Vaak geschiedde dit 
helaas in een (nog) niet voor een ieder verstaanbare taal. 
Van — Gekkenwerk — kan dat, op de „gebruikte" me-
dicijnen na, niet gezegd worden. Het maakt de bundel 
van Gelderblom er alleen maar waardevoller door. Mis-
schien zelfs wel (dus toch) voor hen die nu nog naar het 
voorhoofd wijzen wanneer zij gekonfronteerd worden 
met een GESTOORDE GEK. 
Poëzie lezen, kan soms een kick geven. 
Uit — Gekkenwerk —: 

VERVELING 
de hand die naar de mond gaat 
om de sigaret te bewegen die tussen de lippen 
het vervolg is van zuigen en duimen. 
de hand die naar de mond gaat 
voor de volgende sigaret, het eten, om niets 
dan een beweging maken in de leegte. 
de hand die naar de mond gaat 
om de tong te betasten met ongelovige vingers 
om nog te geloven in proeven. 
de hand die naar de mond gaat 
om een stukje vloei dat bleef kleven te verwijderen, 
de ogen die het bekijken en verder zwijgen. 
de hand die naar de mond gaat 
met een volgende sigaret al is er geen redden aan, 
verveling en sleutelgerinkel. 
de hand die naar de mond gaat 
en hem probeert te openen voor een schreeuw 
maar ook zo werd gezwegen. 
de rechter hand die naar de linkerpols gaat 
het overhemd oprolt, aan een scheermesje denkt, 
het horloge een uur verder zet. 

DICK ZAAL 

— Gekkenwerk — van Arie Gelderblom is een uitgave 
van de Bezige Bij, Amsterdam. Eveneens onder de titel 
— Gekkenwerk — verscheen bij Uitgeverij De Harmonie een 
gedichtenbundel van Hans Plomp. 
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Vaste medewerkers: 

Jan Haasbroek 

Wim Jesse 

Peter J. Morée 

Rien Robijns 

Bert Vuijsje 

Dick Zaal 

De kus van 
het laar 
Ons aller Pien „Wiegelt" 
Hans het huwelijk in. Maar 
Pien „Wiegelt" in Nederland 
niet alleen! Ook de V.P.R.O. 
„Wiegelt". Lees Nico Haas-
broek op blz. 3, 4, 5. 
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WIM KOK NVV 

VERONICA 
FOETSIE 
Veronica gaat als piraten-
zender de ether uit! Komt 
ze als normale eender terug? 
Jan Haasbroek geeft op blz. 
10 en 11 zijn mening over het 
bestaansrecht van kom-
merciële zenders. 

Het NVV wéér met een 
nieuwe voorzitter in zee. We 
hebben er al heel wat ver-
sleten! We herinneren ons 
nog: Roemers, Kloos en Ter 
Heide, om dan van Kupers 
e.a. nog maar niet te spre-
ken. Maar nu in ieder geval 
een jonge man! Vier-en-
dertig jaar! 
Onze medewerker Rien 
Robijns had een gesprek 
met hem. Wim Kok komt er 
uit te voorschijn als een 
moderne man met gezonde 
denkbeelden en die goed 
weet wat hij wil. Wij wen-
sen hem en het NVV van 
harte sukses. 
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NYNYNYNY 
Na veel storm en ruzie in 
eigen gelederen komt het 
Humanistisch Verbond thans 
met een nieuwe beginsel-
verklaring en met een aantal 
maatschappelijke doelein-
den. We geven ze weer op 
blz. 6 en 7 en geven er bo-
vendien enig kommentaar 
op! 


