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Contactcommissies (3)

De contactcommissies bestaan nu drie à vier maanden en er is reeds enige
reden om er met bezorgdheid over te schrijven.
In de eerste plaats vinden we in het juni-nummer van 'Twintig' (het 2-maan-
delijks blad van de VVD~I) van de hand van Jan Stoof de klacht dat de
vergaderingen ontaarden in besprekingen over futiliteiten (bedden in het
wachtlokaal, zeep op de wasbakken, llaardracht enz.) en dat bovenuicll blijk-
baar sommige commandanten nalaten de deelnemende militairen de informatie
te verschaffen die nodig is om mee te kunnen praten en oordelen.
Daarnaast is er de geschiedenis in de Johannes Postkazeme in Havelte waar

op voorstel van de contactcommissie de reveille werd afgeschaft zodat de
militairen de gelegenheid kregen om zelf uit te m.lken hoc laat ze zouden op~
staan om om acht uur gereed te zijn voor het appèl. De regeling werd inge-
voerd nadat een proefperiode van vier \veken had aangetoond dat de maat-
regel bevredigend werkte.
Op hevel van de bataljonscommandant (schrijft de Volkskrant) werd de re-

geling ongedaan gemaakt omdat deze commandant liet wenselijk acht dat
alle militairen van het bataljon op dezelfde tijd opstaan.
\Ve staan voor de juistheid van de gege"ens niet in maar voor zover ons be-

kend (en in de hoop dat we in de vakantietijd niet ccn of ander hericht heb-
ben gemist) zijn ze (nog) niet tegengesproken.
De redt,u tot bezorgdheid is duidelijk: reeds bij het begin komt duidelijk tot

uiting wat wij ret-"<lseerder als de bottle-Deck van deze geschiedenis aanduid-
den, de contactcommissies zijn een poging tot het bereiken van inspraak bin-
nen een hiërarchische structuur!
Als dat al mogelijk is dan zal het zeker een moeilijke zaak blijken te zijn.

Daarom willen wij vanaf deze plaats in de eerste plaats een beroep doen
op beide partijen (dienstplichtige militairen en militaire overheid) om cr niet
te ganw de brui aan te geven.
[Jet is begrijpelijk als militairen weglopen uit de commissies (zoals in Ha-

velte dreigt te gebeuren) als het overleg op deze wijze wordt getorpedeenl,
het is begrijpelijk als militaire commandanten tot de conclusie komen dat
zulke experimcntcn blijkbaar in de krijgsmacht noch mogelijk noch gewenst
zijn.
\Vat men dan doet is niet meer dan de zaak in de steek laten vóór men de

tijd heeft genomen om voldoende ervaring op te doen.
\Vie de democratie de rug toewendt nadat de eerste pogingell tot inspraak

op moeilijkheden zijn gestuit, hedt het blijkbaar met die democratie nooit
zo ernstig gemeend.
Het is duidelijk dat nu het ogenblik gekompn is waarop de VVD11 zal

moeten aantonen dat ze werkelijk een strijdvaardige organisatie kan en wil
zijn.
lIet ligt binnen het vermogen van deze vereniging om de militairen die

oeel llitmakell van een contactcommissie zodanig te instrueren dat de ver-
gaderingen van deze commissies boven de futiliteiten uitstijgen en de com-
mandanten worden gedwongen (voor zover dat al niet het geval is) tot serieuze
besprekingen. \Vie \veet hoe veel werk de vakbonden verricht hebben om
hun plaatselijke hestuurders op te leiden die weet ook welke mogelijkheden
hier li~~en.
Dan nog kan, zoals in lIavelte, een hogere commandant roet in het e'ren

gooien. ~Iaar opnieuw kan dan de VVD~f de schuit uit de modder trekken.
lIet hoofdbestuur van de VVDM heeft het in haar eigen hand om bepaalde

wensen in haar besprekingen met de militaire autoriteiten op tafel te leggen
en er bovendien - via de communicatie-middelen - de nodige ruchtbaarheid
aan te geven. Uit de activiteiten van de VVD~f in de komende maanden zal
blijken of het de dienstplichtige militairen ernst is met hun Wl'IlS tot inspraak.
\Vie werkelijk inspraak \vil zal, zo nodig, in staat moeten zijn om deze af

te dwingen. \Vij \vachten, in gespannen \'cnvachting. af.
11. UPS
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Lady sinus the blues

'Mom and pop were just a t'ollplc of
kids when they got married. I re wa."
eighteen, she was sixtecn, and I was
thn.'c: (~Iam en Pa waren nog kinderen
t()l~n ze trouwden. Hij was ,H:hUicn, zij
was zestien, en ik was drie.) 11et die
twee keiharde zinnen begint 'LADY
SI:\GS THE BLUES', de <lIltobiografie
van de wootste zangen's uit de geschie-
denis van de jazz: Billie Holiday
(191S-1959). Een 1\ederlamlse vertaling
VtHl dit oorspronkelijk in 1956 versche.
nen boek kwam dit voorjaar uit in Bnt.
na's prijz('nswaarc1ig goedkope Zwarte
B(~ertjes-reeks (nummer 1169; f 2.75).

Lijdensweg

Zonder de minste pathetiek, op bijna
geamuseerde toon brengt liillie Holiday
in haar autobiografie verslag uit van de
onvoorstelbare lijdensweg. die haar leven
- ondanh ha..1.rsllcCC'S\"ollccarrière - is
geweest. Op haar zesde begint ze uit
werken te gaan bij blanke families. Op
haar tiende (nadat ze door een buurman
is verkracht) helandt ze in (~en katholiek
gesticht, waar afschuwelijke omsL1ndig.
heden heersen. Vijf jaar later is ze pros-
tituée en wordt ze tot vier maanden
gev~ngenisstraf ~'croordeeld. Kort daarna
begmt ze als Jazz-zangeres, wat haar
gelukkig op den duur de haar talent zo
ruimschoots toekomende erkenning zou
brengen. maar ook een serie venwc1erÎn-
gen waar iemand mt"l minder in<.'ass('-
ringsvennogen ongdwijfeld sneller on-
derdoor zon zijn gegaan.

De absurditeit van de Amerikaanse
rassendiscriminatie leidt er bijvoorlx'eld
toe dat Billie lIoliday zkh tijdens een
('ngagement met het (zwarte) orkest van
Couut Basic in (het noordelijk gelegen)
Detroit van de theatenlinx"tie extra don-
ker moet schminken, omdat ze anders bij
eell bepaalde helichting \\eI e('ns hlank
zou kunnen lijken.

Een jaar lakr. als ze lOet het (blanke)
orkest van Artie Shaw rondreist, krijgt ze
weer met heel andere prohlemcll te ma-
ken: voortdurendl' incidenten bij het
hoeken van hotelkamers; soms een \'er-
bod om - als ze niet zingt - met het
orkest op het podium te zitkn; cn vooral
de bijna-onmogelijkheid om langs de
Wl~ iets te eten te krijgen of zelfs ('cn
toilet te kunnen gehmiken.

Na 1940 groeit ze langzamerhand uit
tot een ster van wereldfaam, waardoor
ze gedeeltelijk van dit soort prohlemen
wordt verlost. ~Iaar dan laat de Ameri-
kaanse samenleving haar een nieuwe
ft't'ks martelingen ondergaan. In de Oll-
ophoudelijke ellende die ze had moden
lloonnaken, was Billie Iloliday 'verslaafd
geraakt aan verdovende middelcll,
'Toen ik aan de junk was, tvas ik llan

de junk ell Ilienllmd legde me wat in de
fveg. De smerissen niet, de lili van de
opillmwet niet, Iliemand: schrijft ze, 'Ik
kwam in moeilijkheden toen ik eraf wo.
beerde te raken.'

Vanaf het moment dat ze in <..'t'npar.
tie111iersanatorilllll een ontwenningskullr
hedt ondergaan, wordt ze dl' rest vall
haar leven vrijwel onafgehroken achter-
volgd door politiemannen, die meestal
weinig sl.:rupnles tonen als het erom gaat
het he\vijs van haar 'misdaad' (al uan
niet door de politie zelf gefabriceerd)
boven water te bren geil. Die vervolging
draagt er in helangrijke mate toe hij, dat
Billie 1I0liday weer in haar verslaving
terugvalt, wat haar dan weer op een
nieuwe arrestatie en veroordeling komt
te staan, en zo draait de vicieuze cirkel
verder. Hoc schandalig de wetgeving op
dit punt in Amerika (trouwens daar niet
alleen) was en is, geeft Billie Iloliday in
haar boek zelf kernachtig aan:
'.Heuse" (/(11l de dope zii1l zieke men-

SCIi. Zodat het er lUl 01' uitdraait dat de
oGerlleid achter zieken aa"iaaJI,t aL'iof het
misdadiJI,ers zijn, tegen dokters zegt dat
ze ze niet mogen helpen, ze vercolgt
omdat ze tcat stuff hebhen [Cam JI,ecn
belasting o(;cr betoaM is en ze naar de
lik stlll/rt, 'De11k je eens in dat de rege-
ring op suikerzieke mensen ging jagell,
de insuline z!caar bekistte eli naar de
zu:arte markt dreef, tegen de dokters zei
dat ze ze Iliet mochten behaudelen, zc
vervolgde omdat ze hun helasallg niet
hetaalden CII ze dan in de lik draaide.
Als u:e dat deeleli zou iedereeu dellken

dat we I!,ek tvaren getcordel'. Eu toch
gaal er f,eell dag Goor1Jiitcaarop [ce /lwt
praktisc I hetzelfde /lil/wiell met mensen
die alm de dope ziill:
'LADY SINGS THE BLUES'heschrijft

Billie Holiday's leven tot aan begin
1956. Ondanks haar zoveelste arrestatic
op 23 februari van dat jaar eindigt het
iXlek toch \'01 optimh,mc: 'Moe? Reken
maar .. \faar ik ben het al/emaill zo weer
cergeten, met miin man .. .'

Schrijnend relaas

Martin Schouten, die het boek be-
wonderenswaardig soepel vertaalde,
geeft in een 'Coda' echter ecn schrijnend
relaas van Lady Day's laatste paar le-
vensjaren: een reeks weinig sllcct.."Svollc
comehacks (lichamelijk was ze l."Cnwrak
geworden en haar stelll had langzamer-
hand zijn glans verloren), ziekte en ten-
slotte op haar sterfhed in ecn New-
Yorks ziekenhuis nog ('en arrestatie we-
gens heroïnebezit. Op 17 juli 1959 -
vorige maand tien jaar geleden - over-
lijdt Lady Day, nadat hij na tot de laatste
dag een politieagent deze 'misdadigster
in arrest' op haar ziekenhuiskalller had
hewaakt.

JAZZ
'En natuurlijk kan zij als sIachtofff'r

worden hescholtwd - een van de vden
- van de rechtse terreur die nog steeds
in de Vl-'renigdc Staten heerst: stelt
~Iartill Selloutl'n terecht in zijn na-
schrift.

Behalve dit 'eoda' en acht pagina's
met foto's bevat deze uitgave van 'Lady
Sings Tile Blues' no~ een \'olledige dis-
cografie, die het hoekje zelfs voor men-
sen die de Amerikaanse editie al hebben,
tot l'en waardevol bezit maakt.

Behalve in haar autohiografie I('dt
Billie Holiday gelukkig ook voort in een
groot aantal platen, die op het ogenblik
in redelijke mate verkrijghaar zijn. Ilaar
heste werk is te vinden op 'The Colden
Years', tWt'C series van drie CBS-LP's
met o"pnallleil uit de periode 1933- '.p,
waarop ze voornamelijk wordt begeleid
door voortreff(,lijkc studiocomhinaties
van middlc- ja7.z-groten,

Daarnaast is o.a. de LP 'Lady in Sa-
tin' kortgeleden in ('tm goedkope serie
heruitgebracht (CBS S 52540), Hierop
staan twaalf opnamen uit fehruari '58
met het grote orkest vall Ray Ellis (strij-
kers, harp, koor ('n wat jaz7.mllsici). On-
danks de gl'iJfokt'1I stelll, die ze herhaal-
delijk moet forceren, bezit Lady Day
toch ook in deze stukken no~ ue in-
drukwekkende t'llllltiollcie zeggings-
krm:ht. die haar zo vemit superieur
maakte aan alle andere jazz-zangeres-
sen, BEI\T VUIJSJE
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Ontzuiling en democratisering

Er ontwikkelen zich de laatste juren in
de strijdkrachten l'eu aantal processen
die als regel met het woord 'democra-
tisering' worden aangeduid. 1\atuurlijk
kan men zich afvragen of dit laatste
\voord wel terecht wordt gebruikt. \Vic
onder democratie wil verstaan het feit
dat alle deelnemers van een bepaalde
samenleving op de een of andere wijze
het recht is gegarandeerd tot medespre-
ken en medeheslissen die zal wel enige
moeite hebben met de toepassing V<ln

het woord democratisering op de llUidi-
ge situatie in de strijdkra(.'htcn. ~fet alle
\vaardering voor de tot nu tOl' genomen
maatregelen kan men beslist niet bewe-
ren dat de hiërarchische structuur van
de strijdkrachten daarmede is opgeheven
of aangetast. Dat was trouwens ook dui-
dellijk niet de bedoeling van die maat-
regelen. Democratisering in dit verhand
\vil dan ook voorlopig niet meer zeggen
dan een hehoedzaam aftasten of binnen
de bestaande hiërarchische structuur be-
paalde vannen van overleg, gesprek en
dialoog kunnen worden gccrci..'crd.
Dat hehueft nog niet te betekenen dat

in de toekomst niet verdergaande maat-
regelen mogelijk zomlen zijn maar voor-
lopig bewegen dl.-~maatregelen zich be-
wust in het hier aangegeven kader. Voor
sommigen is dat waarschijnlijk een blijk
V.lIl heersend conservatisme, voor ande-
ren is het desondanks al ecn hele revolu~
tie. Een andere zaak is dat de getroffen
maatregelen vaak de indruk wekken be-
trekkelijk toevallig gt'lIonwn te zijn en
bovendien veelal slechts de uiterlijke
kant des levens te raken. Dat behoeft op
ziehzelf nog geen bezwaar te zijn en het
wil zcker niet Zt'ggen dat de maatregelen
daarom onbelangrijk zouden zijn. Voor
de betrokkenen zullen ze dat zeker niet
zijn.
Toch rijst de vraag of het niet nood-

zakelijk is dat dit hele proces van verder-
gaande contacten tussen de verschillende
rangt'n ('n stand('n in de militaire maat-
sdlappij, de mogelijkheden tot ontmoe-
ting, tot gesprek en dialoog, tot uitwisse-
ling van standpunten, tot onderling beter
begrip ZOII llIoeten worden uitge-
diept en \"oorzk'u van een geestelijke
motivatie. Een Jan rijst vanzelf de vraag
wat de inbreng zou kunnt'n zijn in dit
proces van <democratisering' van de
aanwczigc gecstelijke verzorgcrs.

Taak geestelijke ver:zorrlng

Vanaf het begiu van de humanistische
j.:westelijkeverzorging in de strijdkrach-
kIl is door mij betoogd dat geestelijke
ycr.lorgers cr niet zijn voor het apparaat
maar voor de nwnsen. Ik heb daarmede
altijd van twee kanten de boot willlcn
afhouden n.l. aan tIc ene kant de druk
die op ons werd uitgeoefend om het mûi-
taire apparaat onze morele steun te ver-
lenen in de vorm van diensten als mo-
reelsoffider of als hevorderaars van de
'gevechtsbereidheid; aan de andere kant
de druk die eveneens op ons werd uit~
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geoefend om onze krachten in te spannen
om uepaa Ide pacifistische gedachten via
ons gel.-'stelijk n~rzorgersschap te ver-
breiden en daardoor mede te helpen
aan de venwakking van het apparaat. Ik
heb altijd volgehouden, en doe dit ook
nu nog met de grootste klem, dat \vij er
als geestelijke verzorgers zijn om de man
in bepaalde situatie te helpen om zijn
weg te vinden en niet om de gedachten
van onszelf of van anderen te propage-
ren.
Indien ik mij op dit ogenblik afvraag

of de geestelijke verzorgers een rol kun-
nen spelen bij het 'democratiseringspro-
ces' in de strijdkrachten dan is dat be-
paald niet omdat ik mij afvraa~ of op
deze wijze de strijdkrachten kunnen
worden versterkt of verl.wakt. Er zullen
zeker mensen zijn die zich de
versterking of de verzwakking van de
strijdkrachten ten doel stellen maar dat is
hun zaak en niet de mijne. Ik heb als
geestelijk verzorger met mensen te ma-
kcn!
Nu meen ik, en in zoverre draagt mijn

opvatting van geestelijke vcrl.orging ccn
duidelijk humanistische signatuur, dat
het voor iedere mens van geestelijk
belang is dat hij in de situatie waarin hij
verkeert, zich zoveel mo!-:elijk als een
zelfstandig denkend en handelend mens
kan gedragl'n. Dat hangt aan de ene
kant natuurlijk af van zijn persoonlijk
vermogen tot vrijheid en zelfstandigheid
maar aan de andere kant ook van de
kansen die de situatie hem biedt. Daar~
om zal een \verkelijk geestelijk verzorger
medemensen behulpzaam willen zijn bij
de ontwikkeling van hun eigen venno-
gens maar aan de andere kant ook bij de
exploratie van de mogelijkheden van de
gegeven situatie.
Nu kan men stellen dat op deze wijze

de geestelijk verzorger in vele gevallen
toch ook, indirect, zijn invloed op de
situatie uitoefent. Dat is ongetwijfeld
waar maar hoc die invloed zal zijn valt
niet bij voorbaat vast te stellen, ze kan
evenzeer ten gunste of ten ongunste van
bepaalde belangen uitvallen. De geeste-
lijk verzorger behartigt nl. in principe al-
leen de belangen van de man die zich
aan zijn zorgen toevertrouwt. Dat kan
natuurlijk bij-effecten hebben waarmee
derden gelukkig of ongelukkig kunnen
zijn maar de geestelijk verzorger die de
bij-effecten tot hoofdzaak verklaart
pleegt daarmede in zekere zin verraad
aan zijn cliënt.

Ver:zulllnr
De geestelijke verzorging in de strijd-

krachten draagt nog alle kenmerken van
de verzuiling. Ze is strict ingedeeld in ka-
tholieke, protestantse, joodse en humanis-
tische verzorging, de dienstplichtigen
wordt in de eerste dagen van hlln
diensttijd een keuze-mogelijkheid voorge-
le~d en daarmede is de kous dan min of
meer af, iedereen is ingedeeld, de orga~
nisatie kan beVTedigcnd werken, geeste-

lijke problemen zijn cr niet of zijn op
deze wijze bij voorbaat gekanaliseerd.
Degenen die ondanks deze aandrang geen
keuze wensen te maken \vorden, vaak
zonder dat ze dit zelf weten, administra-
tief hij de dominee ingedeeld en verde:-
met rust gelaten. lIet is l'en systeem uit
de tijd dat de verschillende kerken zo
hun verkondigend woordje in de strijd.
krachten wcnstl'n te laten \"aIllen, de
enige afwijking is dat de hmnanîsten
vandaag ook een woordje mogen mee-
babbelen.
Het gaat natuurlijk wel allemaal voor-

hij aan het feit dat vele jongere en
oudere mensen, zo langzamerhand al die
levensbeschouwelijke baLbeIs heu zijn en
van geestelijke \'erzorging iets heel au.
ders verlangen (als ze tenminste über~
haupt nog iel•• van de geestelijke ver-
zor,ging verwachten). !':atuurlijk zijn cr
daarnaast nog vele lIlellsen in de miIitai~
re dienst die de oude indeling prachtig
vinden en die van mening zijn dat het
zo nog-jaren kan doorgaan.
Toch meen ik, met name onder de

dienstplichtigen maar toch ook bij be-
roepsmilitairen, steeds meer de aandrang
te beluisteren dat de geestelijke verzor-
gers hun afzonderlijke preek- of spreek-
stoelen zuJUen verlaten en in ecn geza-
menlijke dialoog met de belangstellende
militairen op zoek zullen gaan naar de
dingen die belangrijk zijn om vandaag te
kunnen leven. En die dingen mogen dan
deels zeker liggen in de gedachten van
de overgeleverde levensbeschouwingen
maar de mensen van vandaag willen ze,
al denkende en pratende, voor alles vin-
den in de culturele en maalschappelijke
problemen van hun eigen tijd. Kortom,
ze willen niet theologiseren of filosoferen
maar praten en nadenken over concrete
ervaringen en toestanden. Het theologi~
seren en filosoferen is slechts aanvaard-
baar voor zover het dienstig is aan dit
streven.
Daarbij speelt de wiI tot confrontatie

met verschillende ervaringen en inter-
pretaties daarvan een grote rol en verzet
men zich tegen gesdlCiden optrekken en
afzonderlijke explicaties. De huidige
geestelijke verzorging is voor dit streven
eerder een sta-in-de-weg dan een stimu.
lans behalve natuurlijk in die onderdelen
waar aalmoezenier, dominee en raads-
man (de rabbijn is in zulke gevallen
helaas nooit aanwezig. Niet door zijn
schuld maar omdat één rabbijn nu een-
maal niet overal tegen lijk kan zijn) op
eigen initiatief reeds op deze weg zijn
g-ekomen en gezamenlijk Illet militiairen
besprekingen voeren, maar dat zijn, tot
nu toe, uitzonderingen.

Democratisering
Ik ben ervan overtuigd dat de geeste-

lijke verzorgers eerst dan een werkelijke
rol in het 'democratiseringsproces' in de
strijdkrachten zullen kunnen spelen als
zij de moed hebben uit hun eigen geÏso-
leerue grocp(.'n naar buiten te komen en



de ander volop en in openbaarheid te
ontmoeten en md hem het gesprek, de
dialoog, de confrontatie aan te willen en
aan te durven.
Die democratisering in de strijdkrach-

ten is immers niet in de e(~rsteplaats het
feit dat je in burger de poort uit mag en
nu zelfs in burger aan het avondeten
mag \'erschijnen (om misverstand te
voorkomen: wc zijn wel degelijk ver-
heugd over het feit dat deze maatrege-
len zijn getroffen) maar als d('mocratise-
ring ooit wat zal betekenen dan zal het
voor alles inhouden: het doorbreken van
de vele geïsoleerde groepen in de mili-
taire samenleving. Zo lang de grote ver-
schillen blijven hestaan tussen dienst-
plichtigen en beroepsmilitairen, tussen
officieren en onderofficieren, tIlssen
verschillende groepen officiercn, tIlssen
leeftijdsgeneraties, tussen militairen en
bllfgers (in deze zelfde militaire samen-
leving), zo lang menc men niet dat van
een werkelijke democratisering sprake is.

Democratie is h{'('l wat Ilwer dan het
toestaan van bepaalde faciliteiten, het
houdt t<.>mninstede erkenning in dat
anderen uit andere groepen, volop de
moeite waard zijn om te ontmoeten, om
naar hun opvattingen te luisteren, om hen
op de hoogte te hrengen met eigen op-
\'attingen, om hun invloed te lnten geI-
den, kortom het is de wil om de andere
op iedere plaats en onder alle omstan-
digheden te erkennen als mede-mens en
daarmede in eigen handelen en beslissen
rekening te houden.
lIet zon eigenlijk vanz('lf.~prek('ndzijn

dat de gt'(.'stelijkcvcrmrgers, vanuit hun
christelijke en humanistische achtergron-
den, dit proces zouden begeleiden maar
hoc kunnen ze dat waar ze zelf opgeslo-
ten blijv('n in hun eigen groepen? De
mensen van vandaag met werkelijke be-
langstelling zijn vaak heel kritisch tegen-
over het gt'sproken of geschrcH'n woord.
Ze vragen dat deze woorden worden
gedekt door ('en congruent handelen.
IIoe kunnen wij het proces van vcrder-
gaande communicatie en democratisering
begeleiden en ver<liepen als wij zelf het
voorbeeld ge\'cn van separatie en iso-
!atie?

Pr:u:tische mogelijkheden

Er staat mij niet voor ogen dat nu
plotseling de verschillende soorten van
geestelijke verzorging worden opgehe-
ven, ik hegrijp dat m('Jl niet wnder
meer van het ene sysh>('mop het andere
kan overgaan. ~faar wel zou ik een aan-
tal dingen in de naaste toekomst willen
uitproberen om de wil tot samenwerking
en communicatie aan te tonen en om te
ervaren hoe die samenwerking is en
hoever zij kan gaan. Ik geef in het
volgende ('nkele mogelijkheden kort aan,
in een ,'olgend nummer wil ik die dan
graag nader uitwerken Illet wellicht nog
enkele aanvullende gedachten cr hij.
• Een deel van de afzonderlijke les-

sen geestelijke verzorging in de kazernes
zou kunnen vervallen, b.V. twee per
maand en n'rvangen kunnen worden
door, één morgen of middag per maand,
een ontmoetingsbijeenkomst van ver-
schillende richting o.I.\!. aalmoezCllier,
dominee en raadsman (en zo mogelijk de
rabbijn). De bijeenkomsten zouden zo-
wel voor dienstpliehti~en als beroeps-
militairen toegankelijk moeten zijn, Ze
70uden moeten plaats hebben op vrij-
willige hasis d.w.z. niemand mod ge~
dwongen worden (leze hijt;'enkomstell
hij te wonen.
• Om deze hijeenkomsten goed voor
te bereiden eH vooral de onderwerpen
van bespreking uit de deelnemers zelf te
laten voortkomen zouden commissies ge-
vonnd kunnen won1en waarin hehah'(.'
de geestelijke ver.r.orgers ook militairen
van verschillende rang zitting hebhen.
Geestelijke verzofl~illg is n.J. niet alJet;'1l
een zaak van g('t;'stelijke\'cr.r.orgersmaar
ook van de militairen zelf.
• In de tot nu toe apart werkende
vormingsC'Cntra(op et'n incidentele uit-
zondering na) wordt een samenwerking
tot stand gehracht, die În samenwerking
met de in punt 2 genoemde commissies
in de verschillende vormingscentra
streeft naar programma's die aansluiten
bij de bijeenkomsten in punt 1 genoemd
en waaraan dan ook door militairen van
verschillende richting (en verschillende
rangen) wordt deelgenomen.
• Met medewerking van de plaatse.
lijke commissies zou een landelijke
commissie samengesteld kunnen worden,
bestaande uit de hoofden geestelijke
verzorging, enkele plaatselijke geestelijke
verzorgers en enkele militairen van ver~
schillende rang om gezamenlijk te bezien
hoe dit werk landelijk kan worden ge-
stimuleerd en of op een bepaald mo-
ment tot vergaande samenwerking kan
worden overgegaan.

Ik heb een en ander in deze punten
wat concrett'r gemaakt om niet het ge-
vaar te lopen, het venvijt te krijgen: je
zwamt in de ruimte. Ik zeg niet dat deze
gedachten al concrete voorstellen zou-
den zijn maar ze zijn m.i. ,vel L'en uit-
gangspunt voor een gesprek, ik zal ze
dus in een volgend nmmner nader toe-
lichten. In deze gedachte wordt de hui-
dige indeling niet overhoop gegooid. de
helft van de gevo-Iessen en de gehele
individuele verzorging blijft ongemoeid.
maar er wordt wel een terrein geopeud
waarop wij verdergaande communicatie
tllnnen bevorderen en beoefenen en
waarin we al doende zoeken kunnen naar
motivatie cn vormen die het 'democrati-
seringsproces' in de strijdkrachten kun.
nen ondersteunen.
Het is mogelijk dat andl'rf"11het heel

anders zien. Ik sta dan graag open voor
hun kritiek en ben bereid die mede in
Ego te publiceren!

II. UPS

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coornherthuis worden re-
gelmatig bezinningsbijeenkomsten
gehouden voor militairen.
Er vJOrdt daarbij gesproken over
allerlei levensvragen. Daarnaast
zijn cr boeiende programma's over
hedendaagse kunst.
Ie<lere milit:.lir kan hiervoor uit-
zonderingsverlof krijgen.
\Vie iets voelt voor deelname
aan zo'n bijeenkomst V1.tllehet on.
derstaande formulier in en sture
het op naar het Coomherthuis,
(Voor de ~larine geldt een aparte
regeling.)

Ondergetekende

.... (naam, voorletters, rang)

Registratienummer

Onderdeel

Gelegerd te

(landmacht/luchtmacht)

(volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een vor-
mings. en Bezinningsbijeenkomst
van het Hmnanistisch Verbond in
het Coornherthuis te Driebergen
in de maand

(maand van deelname).

Handtekening:
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Asterix is een held, maar
niet in de film

Alherto Uderzo ('n tekenaar René
Gosdnny crelierden hun held Asterix,
die lJIet zijn onafscheidelijke (en veel
for:;ere) \Ti('lHi OheIix: werden gesi-
tUl'eni in de periode tot.-'nde Romeinen
nog de euvele moed hadden heel
Europa hun wil op te leggen.
:\a het lezen van de Asterix-strips

zochten \'('('1 Fransen naar de hedoelin.
~en van het schrijvend en tekenend twee-
tal. Probeerden zij via de twee stripfigu-
ren Asterix:en Obelix Frankrijk als natie
opnieuw te laten schitteren of (en dat
bl('ef in veel Franse hersentjes de ~rotc
,lIluitgesproken gedaehte) trachtten Uder-
i'.0 en Coscinny 'onze' generaal de (;mdle
pen hak te zetten.
~lisschien hebhen tekenaar en schrij-

ver zich laten inspireren door deze
heroemde mail, zeker is het nid, daar
heid(~n - VOOT zover ik WL'et- nimmer
('('n uitspnmk in deze richting hebben
gedaan. Vt'rklaarhaar ook, want de gene-
raal vond het niet zo prettig als met zijn
figuur en voorkomen de spot werd ge-
dreven.
\Vat wel {lllOlllstDtt'1ijkvaststaat is, dat

Ast('rix, Ohdix: en hun vrienden hij het
publiek ('norm aansloegen. lIet werd een
rage in Frankrijk om de striphelden met

~Iisschien is het te wijlen aan het
jeng"dsentim('nt, feil hlijft dat de strip de
laatste jaren enorm aan populariteit
heeft gewonnen. En die populariteit
dankt het stripwezen mede voor l'cn
~root deel aan de koopkracht van de
(wat ()\l(lere) jen~d. Teil overvloede: ook
volw:lssent-'u bc:t.ondi~('11 zich aan het
stripfenomeen. Psychologisch wellicht
n~Tklaarbaar, want in de strip vindt men
een groot deel van zijn of haar idealen,
idt'('i;n, etc. terug zomlcr in de ogen van
de hui tenwereld helachelijk te zijn,
wanneer zij 11 hetrapPcl1 hij het lezen
van een stripboek. \Vant die buitenwe-
reld \vil ook wel eens in die malle gete-
kenclt" hoekjes neuzen, muar schaamt
zidl er nOH eenmaal voor dat te beken-
IWIl.

De strippofic1cll. zoals IlWllde lieflwh-
hers van het stripwezen pleegt te
noemen, wachtten dan ook enigs-Lins
gespannen af, wanneer meegedeeld
wordt dat een filmmaatschappij het aan-
durft t'cn stripllt'ld 'levend' op het witte
dock h~projectt.-'I"cn.
Inderdaad moet zo'n maatschappij

durf hebhen, want het is niet denkbeel-
dig dat de stripheld uit het boek in de
hioscoop t~en ~e\\'eldige flater slaat. Ecn
Hakr in die zin dan, dat de stripliefheb-
!lt'r zijn held of heldin niet meer herkent
en teleurgesteld de bioscoop zal verla-
ten. Geen eenvoudige opgave dus voor
de tekenfilmstudio die een favoriete
stripheld 'live' wil breng('Il.

Fenomeen

In Frankrijk is zo'n drie jaar geleden het
fenomeen Asterix geboren. Schrijver
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HIJ LEEFT. Lambrakis werd in Saloniki
\"('rllloord, lIet geheurde ,'oor het huis
\"all mijn ouders. Ik hl'u mensen gaan
intervicwen die erbij waren geweest. lIet
hleek al galTWdat hij tijdens de demon-
stratie nid to('yallig was overreden, maar
dat ze hem {'erst hadden Ill'ergeslagen,
lId is eigenlijk ('en onderzoek geweest
zoals Amerikaanse schrijvers te werk
gaan.' Aldus \'assilikos.

Bewogenheid

Hegisscur Costa Cravas heeft schrijn'r
Vassilikos goed aangevoeld . .\let dezelf-
d~ bewogenheid die de jonge Griekse
auteur (36) op zijn lcz('rs laat afkomen,
hanteert Costa Cravas zijn eamcra's ge-
steund door de muziek van - hoc kan
het ook .mders - .\likis Theodorakis.
In CUllIleStijdens het dit voorjaar ge-

houden filmfestival kreeg 'z' van alle
kanten lovende kritiek. Zo prijzenswaar-
dig zelfs, dat organisatoren yan het fes-
tival kans zagen de film buiten dl' offi-
ciele prijzen te houdcn, misschien onder
druk van het huidil-((' kolonelsregiem in
Athene? 'Vie zal het zeggeIl. Feit hlijft,
dat 'z' op iedereen diepe indmk lIeert
g{'lllaakt,
Hegisscur Costa Gravas Z('i tijt1clISl'l'n

persconferentie na de vertoning van 'z'
dat het 'belangrijkste is dat het publiek
in Canucs de film ziet; een en'ntuele
prijs is minder helangrijk.' lIij ,'crtelde
toen ook erbij dat hij weliswaar gel'll
offidele reactie van de Griekse regering

J

f

1

en de
politieke moord
Xict geinspireerd door, maar wel met

als hasis historische gegevens als Truman
Caputes In cold hlood, schrf'cf de jonge
Griekse schrijver Vassilis Vassilikos zijn
roman Q\'er de moord op de Griekse
linkse politicus Lambrakis. Zijn boek
yt'rscht'{'n in Criekenland in november
1966 en werd enkele maanden later om
precies te zijn april 1967 verboden, Be-
gin mei HJmJ \"('rscll('t'n Z - de zaak
Lamhrakis hij uitgen"rij Bnma in de
\"()()rtrdfelijke vertaling (uit het Frans)
van Iknil)' Scheepmaker,
Vassilikos is naar aanll'iding van de

Xt'derlandse uitgave geinterviewd. In
{'Pil gespn'k met een lid van de redactie
van de Volkskraut veftelde hij over do
hetf'kf'nis van de letter Z' (zoals zijn
bock ('n de daarna gemaakte film luidt)
het volgende: 'D(' letter Z is de afkor-
ting ",UI het Griekse woord ZEI en dat
betekent HIJ LEEFT. En hij is Lam-
brak is, het jongt' linkse parlf'mentslid dat
in 19(}.3door rechts w!'nl yennoord. De
politie liet het toe. Lllnbrakis was ge-
lil'fd, dokter van de annen. De mensen
geloofden niet Jat hij dood was, Daarom
schreven ze 's naehts Z op de muren:

,Z' Griekenland

FILM BESPREKING

PETEH J. ~lOH£E

Décors zwakt
Rij dit alles komt nog dat dt, slriphel-

dl'll Askrix, Ohelix, PalloraInix wel be-
wegen, doch gl'lllaatst zijn ,'óór ('('n
achtergrond, die minutenlang hctzelfd(,
blijft, Ge{'n hewegende boomkruinen,
geen aan de horizon opdoemend Ro-
meins cohort, geen vliegende \"f)geis,ete.
De Helvisionstudio's zijn er namelijk van
uitgegaan (lat lH't (h'cor de toeschouwer
niet mocht afleiden van wat op (Ie voor-
grond geschiedt. Dit h(mdt niet in dat
de decors van minder allooi zijn, inte-
gendeel cr is de uiterste zorg aan lw-
steed, maar toch. , .
~fen krijgt nu de indruk dat Belvi-

sion h(~t icl('(, 'vlug-vIng' heeft gehan-
tel"rd, Die indruk hlijkt gewettigd, ah
men bedenkt dat de Asterix-rage plk
ogenhlik kon overgaan {'n men het grote
puhliek \"flor wilde hlijvell, daar anders
dl' hele onderneming op l'en financil.'('1
lkhade 1.011uitdraaien, AI met al, f'en in
mijn ogl'n, \Tij te!eltfstel1ende animatie
van een niet nliecll in Frankrijk heroemd
geworden stripheld.
lIl'! hl'denken van het verhaal heeft

wt'inig mol'i!e g('kosl: de eerste film
':\stprix en de helden' is eeH vrij natuur-
gl'lroU\H" kopie "an het l'crste bock As-
lt'rix de Callii'r. De tw('('de film, die nu
op stapel staat (Askrh l'n Cll'opatra)
wordt vervaardigd volgens hetzelfdt'
recept; animati(' alleen op de voorgrond
en scenario olltll'{'IHIaan hl'! hoek. Dl'
film zal dit najaar in ons land \Von1en
Ilitg{'bracht.

\ve1haast diepe genegenheid te eren. En
lIIl'cstal i.s dat dan zo dat een film-
maatschappij t'f brood in 'lid zo'n rage
uit te hllitt'U, dat wil Z('gg('!l, te verfil-
men.

COl,d, de {'t'fStt' Asll'rix-film draait nu
in de .:'\:ed('r!alJd..•e hjoseopt'1l. De hw'ede
film yoh!t hinnenkort - hllsim'ss is
husillL'ss! niewaar? - maar de film is
nid wat lllt'1l en,lIl n'nvaehUe.

:\1('11 - ik schrc.ef het al ('('n:11'rde
striplil'fllehhefs - is te1CUTg"CSte1(1. De
ollvolprezcll \Valt DisIlCY - hedenkt'f
"<lil vele filmstTiplH'ldcll - zou zo'n 011-

,1('I"\\'('rp vee] steviger hei)llt'1l aangL'l)akt
dan dl' Bt'ki.sdl(' Rddsionstnc1io's nu
hchhen gedaan. liet is allemaal lIiet af,
Illen heeft zieh zotl(lef twijf,,] flit-t ge.
n'alis("('nl dat ('en h:>kenfilm ook l'en
fekell/ilm 1110d zijn.
\\'ant, ('tl dat h; wellicht lwl grootste

hezwaar, de stripfiguren leven wel, Illaar
zij p r a I (' n niet. Een striphoekenlezer
"l'rwacht 11011('('Ilmaal niet dat uit zijn
hoek een gesproken tekst opstijgt; hii
il,III,'aanli imnH'rs Iwt 'doodstille' leke-
ningetje met hl'! hallonvormige tt'kstje.
doch kijkt \Teemd op Wallllt'('r zijn
stripheld ook ('Pil stem blijkt te ill'hlJl'n.
Elkt, lt'l.l'r. hetzij van ('eli gewone roman.
hetzij van l'l'lI striproman'. hedenkt ('l'n
stem hij elk figuurtje. Daarom wordelI
strip.s nooit vóór- maar ge-lezen.
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MERCKXI Wat een winnaar

Hini \\'agtmans, de ;-':e<1E'rian<1seTour-
revelatie vun het jaar 1969 verklaarde;
':\ferckx is stom geweest dat hij zo heeft
gereden. 1I ij heeft ons allemaal te
schande gezc,t. Vooral de groten zoals
('('11 Ping(,oll, Gimondi en Poulidor zullen
dit niet nemen. Ze moelen nog een keer
revanche nemen. 'Vant nu zal iedereen
zeggen, nIs .\I('reb: eens niet wint: 'Ach
die goeie jongen heeft ook een rit mogen
WÎllTll.'ll .•

De Tour de France 1969 is weer histo-
rie. .\laar toch lijkt het ons zinvol 0111 op
dit wielerevenclllcut, dat Frankrijk toch
zo'n drie weken in de ban houdt, terug
te komen. Deze TonT namelijk is de
Tour van ~tcrckx geworden. !\Iet ontzag
namen de duizenden in het sportpark
vun Vincennes afscheid van de grootste
Tour-winnaar uit de historie; de 24-jari-
ge Belg Eddie ;\.Ien;kx.

Zwakke 'knechts'

De prestatie van ~I('rckx is des te
groter als men zich hedenkt dat de jonge
coureur om zich hl-"l.'ngeen werkelijk
sterke rcollcrs had. Zijn 'knecht,,' van de
fahri(,k Fa('ma behoorden tot de grauwe
middelmaat van het wielen'ak. Eddie
~I('rckx maakte zich al voor dc Tour
over deze wankele positie geen zorgen.
Hij zei toen; 'Na wat ze me in de Ronde
van Italië geflikt hebben (hij werd toen
\I,'egens vermeend gebruik van doping

Door ('Cn misverstand, dit omdat alles
toch een oorzaak moet hehben, lees ik
vanmorgen de regels van gisteravond:
-sprak 1a..1.tstnog o\'(~r de liefde die in
panty's gelmld gaat
hezet is met kosmctika en Depo-l'rovera
150 (landelijke ochtend-
hladen 09 juli 1969, daama voorlopig:
telefoonboek van Amsterdam;
onder de _'V_ van Dr. F. 'Vibaut), ja,
zo ook lootte Fcijenoorn tegen een cluh
op Ijsland
(>11 hehben de heroepsvereniging van
kleuterleidsters (>!I lecrlrraeht('n
hij het lager en middelbaar ondcnvijs
minister Verinj.!a meegedeeld, dat
zij voorstan<1t'r zijn van het schrappen
van bep:liingell in aJ..ien van bcw
noeminj.! op. grond waarvan vrouwelijk
personeel om reden huwelijk of
moederschap kan wor<1C'nontslagen,
ja mooi 7:0
maar dit zou ('t.'tllicfdesgcdicht vvorden
de inzet was cr/en laten \\-ij eerlijk zijn
hoe mÎ'Schook, vlraar is
nou geen inzet?/
Illet het Hooglied op de Vl.'rlrollwde
plaats in de hoeken kast
Andn'us' sonn('Uen -Van de kleine waan-
zin- gdllln<1eld
Açhterhcrg sterk afgeprijsd hij de Sl('~e
jij op de 'V.C. met de deur open
slapend op afstand
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uit de ronde genomen) rijd ik ze in
Frankrijk allemaal op een half uur. Dan
is mijn revanche compleet:
Aanvankelijk nam nwn iwm niet au

serieux. ZeUs de ploeghazen niet van de
andere fabrieken die zÎf..:hniet konden
realiwren dat },ferch met een dergelijke
zwakke ploeg achter de hand in staat
zou zijn om tot een werkelijke explosie
te komen. Goed men wist dat de Belgi-
sche superkampioen in het verlcden al
zeer veel gepn"Steerd had. maar voor de
Tour gelden nu eenmaal andere wdten.
En zeker in deze laatste editie, waar

SPORT
geen rustdag in was gepland, zou een
coureur nooit en te nimmer tot een der-
gelijke daad in staat zijn. },Iaar ~Ierckx
spotte met alle regek Driemaal sloeg hij
tOl'; eerst op de Ballon d'Alsace, waar hij
de meesten degradeerde tot nieuw",lin-
gen, daarna in de tweede Pyrenei5nrit en
als klapstuk koos Eddie de tijdrit naar
Parijs. Ondanks een valpartij legde hij
het parcours nog het allersnelst af.
De bazen van de andere fabriekt'n

hebhm het niet aangedurfd, Olll md
Eddie's ploeghaas Lamme Driessen ecn

Poëzie?
Nou, ja
en, eenmaal wakker, genietend van (Ic
gcrooster(le boterham 7.on<1('rBona,
maar met jmn
of voor de .,,.piegeldie menig dichter ge-
holpen heeft,
je uiterlijk verzorgend:
rechterhand naar linkerwenkbrauw
beetje S1)tlugin doosje met zwart
linkerhand naar rechtenvenkbrallw, etc.,
kan de man tegenover je in de trein ook
niet weten dat:
je bruine b.h. mij aan de hartinfarkt van
Pappa Doc doet denken
Jij jouw schaamhaar niet kamde
omdat reklafl1('l(lesJ..,mdigencr zo weinig
over zeggen-
en ik, CT liggen lilt eenmaal een paar

gedichtenbundels op mijn bureau die
over dl' werkelijkheid handelen, Fritsie
TeIl lIannscn van der Beek "verdraai"
(=mijn realiteit):
(... ) "'Vat in wezen als alschrikwek-

ke'lli ondervonden is, verandert bi; de
gratie (;tm dc poëzie in iets aangri;pend\.,

verhond te sluiten. Zij hebben gehoopt
dat Eddie in zijn eenzame {'evecht tegen
hergen en andere coureurs zou afknap-
pen. ~Iet zo weinig mogelijk schade
zouden ze dan de strijd hebben kunnen
voortzetten. }'laar ze hebben zich alle-
maal vergist. Zwaar zelfs. liet koersin-
zicht van deze nieuweling in de Tour,
die gedurende drie weken gewoon ge-
daan heeft waarin hij zin had, was on-
gekend. Er was slechts een renner die in
lijn spoor 'moellt' hlijven. Die niet meer
dan twintig minuten achterstand van de
Belg kreeg. Dat was de Fransman Hoger
Pingcon. in 1967 zelf winnaar, een idool
~'an de Fransen, die als tweede 'mocht'
eindigen. Ja Eddie gunde hem zelfs nog
een ritoverwinning. \Vaarom? De
Fransman namelijk heeft zieh niet Opt."TI-
lijk verzet tegen een boycot van de Belg
toen de anderen wel in opstand kwamen
na opheffing van 11crçkx schorsing.

Vergelijking'

Kunnen we een vergehjkm.£!;trekken
tussen ~ferckx en de andere groten dIe
we in het verleden hebben vezien? Gro-
te voorgangers als ecu Coppi, Bartali,
Kohlet, Kübler, Bobet, Anquetil. Ver-
gelijkingen trekken is moeilijk. liet gaat
namelijk niet op om op e('n tijdsverschil
van twintig jaar sportmensen met elkaar
te gaan vergelijken. Denk eens aan het
materiaal bijvoorbeeld. Vergelijk de fiets

iets ontrocrellds. En de sc/wk earl die
ontroering UIL dc lezer moetcli door-
staan. Daar is niets aan te doeII, Icant
ceel meer dan allerlei voorwaarden van
klcaliteit ol talent, co,,,,t die schok ten-
slotte de cllige ~ar(mtie t.:oor de amllve-
zigheid Velll 1u.'t enig lI:erke7ijke ele-
me'lt in poëzie, dat is de gat.:e 0'" ('('11

(mder te ontroeren (. .. J".
Alstublieft. Of wel, de titel van de

door F. T. H. van der Beek zo (terecht)
aanbevolen bundel, is: -Een Tuiltje
Schrikdraad-. S,.hrijfster: Thera "'ester-
maIl.
Ei'lJ citaat uit de hundel:
(... ) "het liefheM1cu wordt kaal/ik

slijt f-"Taan/zoal.s (cel vroeger speelgoed-
berenl",
Niet door een misverstand, m:lar uit

de behoefte dc lezer zo volledig m()~c.
lijk te informeren, belde ik hiem<l naar
.De operatie vers-. 'Vilde ~aame een ge-
dicht per tt'lefo()n voor -Ego-. Helaas
tevergeefs. Hoewel ik dankzij de PTT en
niet met hehulp van het Letterkundig
~Inscllm (men had daar wel van -Opera-
tie Vers- gehoord, maar meer ook niet)
••chter het telefoonnummer kwam (0.'5100
.-31313), leverde het hdlen niet meer
op dan: "Operatie vers is my vakant ont
08 august", Al met al geen gedieht, en
rlog stC'l-"(lsdie bundels die zodanig be-
sproken moeten worden dat de lezèr tot



wanrop Coppi zijn successen behaalde
met die van eetl ~Ierckx. Verschillen
natuurlijk. Toch wagen we het. .\Iefeh
moet, wanneer je de kille uitslagen naast
elkaar legt de allergrootste zijn. \\'ant
geen van de hiervoor genocmde voor-
gangers heeft hd ooit gepresteerd om de
drie grote klassementen in de Tour de
France te winnen. Dns: de gele, groene
en witte trui, die respectievelijk corres-
ponderen met de eindzege, de renner
die dc Ill<-'l'ste punten heeft v('rgaard in
de dappes en de rCIlIWT die het beste de
steile hellingen van Alpen en Pyrenét'<.;n
hedwOIlg.
.\Iefeh ,"cTOverde Ze ::lHcdrie. Daaruit

moeten we eoududeren dat aan zijn
eompll'(,tlwid als wielrenner weinig meer

lenen of inkijken OVL'rzal gaan. (KOTJe'l
wordt hier ,••'eggt1aten omdat dat altijd
nog kan. Bijvoorbeeld na de dood van
dc diehter. Haagse Post n.a,v, Jan Hanlo
(verongc1ul-t) van 28-06-'69: "Van de
ver.lamcldc gedichten van Hanlo, vcr-
sehcnen in '58 bij van Oorschot, werden
in 11 jam 700 exemplarell verkocht".
Pier van Dijk: Verdacht van poë7Je,
Hans Vlek: Iets eetbaars, Een warm
hemd \'oor de winter.
Drie bundels vol alledaagse werkelijk-

lwid. De l'ntuurage van de hakker, de
bouwvakker, de neger, de homo, de huis-
vrouw, de militair (naar buiten kijkend
uit de trein), de lezer, de kritikus, enz.
Om misver.standen te voorkomen: Vlek

t'u Van Dijk vCr.lchilIcn, -Verdacht van
poëzit'- is zo vol werkelijkheid, dat
slechts een paar gedichten overkomen,
sehokken, Vlek hrengt het cr niet alleen
beter af, mx.u ook pijnlijker. Zijn hun-
dels k"7.cnd,gaat Illen zich realiseren dat
men in een werkelijkheid leeft die lllen
wel aanr:lakt, maar die in feite nijwel
geheel onbekend is. Opzet? !\-let Vlek,
en hier en daar met Van Dijk, kan men
cr achter komen. _Bijvoorheeld_door een
ei~en gedicht/realiteit te maken. De ge-
gevens vindt men in de genoemde hun.
deis. Do<'ndeze ien.\"atextreem aan, dan
komt dat omdat ze zo gClcoon zijn. }'Iet
alle bepaling v:UldiC"l1.

valt toe te voegen. Voor de ~{'dcrlall-
<lers is de Tour een kleine deceptie
geworden . .\[et uitzolHkring van de ge-
weldig rijdende dehutant Rini \Vagt-
mans is gel'u \'atl de anderen eriIl ge-
slaagd zich in het nieuws te rijden. Voor
Jan Janssen is dcze Tour op de teleur-
stelling van zijn wielercarrière uitge-
draaid, Zijn tiende plaats was natuurlijk
fraai. 1laar de achterstand van bijna een
uur op j\,[erckxspn>ekt boekdelen.
lIet was Jan Janssen die toegaf; 'Te-

w'n deze knaap was nid te rijden. Toen
hij mij in 1967 van ecn tweede wereldti-
tel afhield daeht ik dat dat een uit.
schieter was. i\'u weet ik beter. ~terck.x
is de kampioen onder de kampioenen!'

W[~I JESSE

Zo ook het citaat in mijn -Een wano
hemd voor de winter-: ,\laar een aftand-
se moraal, denk ik, verbüxlt dat we ge-
lukkig zijn/Je l:unt je verliezen in een
stoeI/De meeste i>toelen echter/zakken
door/Ik keer me om naar jou, omdat je
dichtbij bent/Je bent tenminste \,'akker/
Dat is dat/,
Een citaat gekozen uit laatst genoem-

de bundel, en weI door vrienden die mijn
verjaardagskado iets extra's wilden mee-
gevCl1.Ook een werkelijkheid.
Evenzeer:
In de regels van gisteravond zat/71t

de mogelijkheid voor een liefdesgedidlt.
De realiteit van wie?
1\11 ik sterkere glazen voor mijn bril

gCllomen heb (op m(.,xlisehadvies) is het
aUedaagse en daardoor bepalende del:nr,
c.p ecn nabij wijze verder weg, ~og wer-
kelijker,
)"Iet dank aan Van Dijk, Ilannsen van

der Beek, \Vestennan en in het bijzonder
Vlek, die in het gedicht -Drie figuren-
O.In. zegt "i'iet iederccn is mismaal-t/
Kijk, hier staat ze, mooi/en roerloos/Zon-
der tepels/of hilspleet: in een kooi van
glas/Als zij eeht was!

De bundels can llmlS V/ek cerschencn
bi; N.V, Qucrido.
"an Thera \Vesterman en Pier can lJiik
resTJckticl)Cli;k bi;: Polak en Vau Gennep
eu N.\'. De Arbcidersl'ers. DICK ZAAL
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had ontvangen, Illaar 'officieus wordt
door Athene wel het gerucht verspreid,
dat de film is gemaakt door een ploeg
(:tlllllllllllisten.'
De film 'z' vraagt wel enige politiek

bcwustzijn van de toeschouwer. Op zijn
minst moet hij weten wat 'links' en wat
'rechts'is. Dan pas kan hij ook aanvoelen
wat regisseur en acteurs heeft bewogen
een dergelijk verhaal uit te beelden. -
'z' is het voorspel tot de staatsgreep

van de kolonels, mi twee jaar geleden,
Dr. Gregorius Lambrakis, links parje.
nwntslid, medieus en hoogleraar aan de
universiteit van Athene, was een in-
vloedrijk en dus gevaarlijk man voor het
rechtse front in Griekenland. Hij moest
koste wat het kost, uit de weg worden
geruimd. Daartoe \verd een schitterend
plan de campagne gemaakt, dat zonder
pardon werd uitgevoerd. Voor de ogen
van duizenden demonstranten en tegen-
demonstrantell 'H'HI L'en,'erkt'ersongeh.k
gL'ënscèneerd. waarbij Lambrakis werd
aangereden door een driewielig bestel-
wagentje. De chauffeur reed natuurlijk
door, werd later gevonden en verklaarde
dronken te zijn geweest en zodoende
niets te hebben gemerkt. Getuigen
~teunden de verklaring van de chauffeur,
zij hadden hem even voor het
ongeluk nog in een café zien zitten,
Ogenschijnlijk was de affaire daarmee
afgedaan, maar toen Lambrakis na drie
hersl'lloperaties stierf en een niet partij-
dig arts 'verklaarde dat de schedelletsels
bij Lambrakis onmogelijk veroorLaakt
konden worden door de aanrijding en de
daaruit voortvloeiende valpartij, werd de
zaak uit de doofpot gehaald, Een jonge
rechter van instructie bemoeide zk:h met
de affaire en toen kwam aan het licht
dat wat een alledaags verkeersongeluk
~dl('en in feitt.:ecn (politieke) moord met
voorbedachte rade was,
Een nader onderLoek naar de ante-

cedenten van de chauffeur en een me-
deplichtige leverde zoveel stof tot na-
denken op en het opdraven van steeds
meer figuren die het tegendeel beweer-
den, dat de zaak een sneeuwbaleffect tot
gevolg had. Het bleek dat tot in de
hoogste kringen vun de rechterlijke
macht en het leger iedereen op de hoog-
te was van deze moord met voorbedach-
te rade.
Straatrellen, geweldadig politieoptre-

den en intimidaties via machtsvertoon
achter gesloten deuren, geeft ons in de
film 'z' een duidelijk beeld wat vooraf
ging in die periode voor de staatsgreep.
De al eerder genoemde Yves ?\Iontand
speelt 'z'; de integere wehtcr van in-
structie is Jean-Louis Trintignant, die
zonder vooroordeel de waarheid aan een
ieder tracht te ontwringen.
Costa Gravas heeft een knappe re-

constructie weergegeven van een ge-
heurtenis, die alleen maar walg"ing op-
wekt bij elk weldenkend mens. Zo is 'z'
niet alleen een pakkende film geworden,
maar ook nog zinvol.

PJ~1.
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Ton Regtien :
Universiteit in opstand

Kort gt'lt>Ot'Jl verscheen hij de Am-
sterdamse uitgeverij Van Gennep in de
serie 'Kritiese Bihliotheek' een boek van
de hand van Ton Hegtien: 'Universiteit
in opstand' - Europese achtergronden
en de :\t,,<lcrlandse situatie. 1':iet lang na
het uitkomen Vrln dit werk werd Regticn
tot zes weken gevangenisstraf veroor-
deeld in verband met zijn 1eidende' rol
tijdens de ~Iaagdenhuislwl:etting. door
de studenten 7.elf he\Tijding genoemd.
liet hijgaande artikel is geen obligate
bespreking vall het bock. maar l'ell ver-
korte weergave.
\Vij schn.'vell al eerder in EGO ovcr

de studentenhewegingen en de ontwik-
kelingen aan de lI11iversitt'itt'1l in en bui.
teil ons land zijn er sindsdien niet rusti-
gt'f op ge\vonlcn. Regtien is een van de
theoretici en practici van het i\'ederland.
se studentenverzet. Ilt.'t boek is geschre.
Vl'n door een socialist, maar nid bl,doclel

Inleiding
'Dit boek is eenzijdig, liet handelt

nid over de motieven en eisen van alle
stuti('nten. liet gaat alleen over dl' theo-
ril'èl ('n adies van die studenten, die de
laal<;te jan'n politiek adief zijn gewor.
den. liet is niet gesehrcven voor de
aanbidders van de bestaande toestanden
en \'l'rhoudingen (de status quo) in onze
maatschappij. liet is vooral geschreven
VOOT die mensen. die geloven dat het
mogdijk is Olll frustraties die van de
situatie waarin ze zitt<'n hd gevolg zijn,
duidelijk te maken en door middel van
politieke actie op te lossen. Daarhij gaan
wij er van uit dat politiekl' aetie oplos-
singen kali hied('IL De bewustwording
van die frustraties noemen wij politi.<;e-
ring

Studenten en pers

Volgens Hegtien komt de pers hij de
heschrijving van (Ie stildentenonrust
vaak niet verder dan de verzuchting::

'Het is te hopelI dat de lmL\,tllrige
Xederimu/se .<>t/ldellt1111 een,; tcerkelijk
iets heel gdwel niellu,,'s zal gaan doeu:
namelijk studere,,:

Vaak ook zijn de feiten waarop artike-
len over het studentellvcrzet rtlsten insi.
IlIll'rend en vals. Regtien laat dit zien
aan dl' hand van een voorbeeld. waarin
duidelijk wordt dat de waakzaamheid
vun bepaalde kranten voor de staatsvei-
ligheid soms ridkllie proporties aan-
ne{'lIlt:

'I" hct WI;Ullf cml 1968 tvist De Tele.
graaf met 1JloNlige enlst te ont/mllell dat
de stluieHteu call Amsterdam ean plall
t(:aren gelceest elikeil' II1lie('rsitaire ge-
bOlllCCIi te Jw;:eftcFI. lJe;:{~ olltlwllillg
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voor socialistische stlldl'nten. Ook mili-
tairen, socialistisch of niet, vinden in
'Univcrsiteit in opstand' l'en groot aantal
aanwijzingen voor het beïnvloedC'1lvan
de eigen situatie.

Reg:tien schrijft ~clf:
'\\'at te doen? Voor de erijb1iieem/e

lezer een zinloze ef(lag. lIij was 1wle-
maal niet eml l'1<m iets te gaan doet!. lIii
tCOU wel eens weten lcat de studenten
wilden. ZoaLç de Nederlmulse professor,
lid eall de Academische Raad, die ti;-
derLç de bezetting door studenten van de
SC'Ulatskamer in Utrecht in juli 1965
dak voor de lUHlVallg van de vergade.
ring t:(m deze Raad, zucllte'ld een Duits
IJocketboekje uit zijn tas haalde (\Vas
tcollen die StudclltctI?) Cfl ging lezell.
II ij had het de ttdntig studenten, die
dflk voor zi;'l Ileus 0IJ de wond zalen
kunnen vragen, maar de beschermde

Ton Regth>H

lcercI gedaan met cermeldillg can strafe-
gi.<>eheplmlllell, tot {'U met de suggestie
vaH een Molotov-c(lckfail/abriek in de
chemische faculteil toe, ,'Iaur, ald"s d{!
kraTlt, het cHlverschrokken optreden (Jau
de Bitme,dmu/se \'ciligheids (BVD) ;:011

elit hebben l;oorkomcll. Het genoemde
artikel, de oorzaak v(m een wekenlang
durende, collectieee lachstuip OIuler stfl-
deI/teil, tcas het "eeolg can bevooroor-
deelde kortzichtigheid, tcaardoor zelfs de
hUlllorllllgiml.'i (;all de stlidentelibuulcll
koncleTl Icordt'Tl gl!::iell als IJlaatsen voor

professorale ééll-rlimcnSÎonale relalie lIIet
een geschreve'l lekst, leek 11cm I;ciliger
eu minder verplicliteJu! tot stelling'lll",e.'

Owr het schrijversschap zegt Heg.
tien:

'lIet individuele sdlrijcersschap kan
u:at ons betreft worden afgeschaft, a(ln.
gezien ervaringen, in::i(.'1It('1I, analyses en
iuterwetalies geen wivé.1"odllkt of
1"ivé.ei~elldom ::ijll, maar het resultaat
(;all collectief de'lkwerk: (Volledigheids.
halve zij hier v('nneld, dat bij de selectie
van fragmenten uit Ill't boek van Re~tien
Ilit~egaan is van de vraag wat voor de
lezers van EGO het meest helangwek-
kend zou zijn. Zo wordt bijvoorbeeld
uitgebrci<lcr ingegaan op Regtiens op-
vattingen over de parlementaire demo-
cratie, opvattingen die iedere Xederlan-
der raken, dan op dil'lls ideeën over de
waardevrijheid van de wet{'llschappell.)

doorgace van rc--'CollltiOlwire imtructies
in coele.'

In 'Student', een landelijk studentl'n.
blad, had l'(,11 vrolijke redacteur een
soort persifage g:emaal...1:op het verschijn-
st'! van de bezettingen door te fingeren,
dat een complex van de universiteit in
Amsterdam bezet zou worden. liet was
allemaal erg ongeloofwaardig. want men
had de zaak mooi overdreven. Zonder
l'en verslaggever uit te sturen om eerst
('ens te kijken wat er werkelijk aan de
hand was. slikte De Telegraaf het be.
ri(:ht voor zoete koek en zette duizl')l{len
lezers een portie baarlijke nonsens VOOT.

Het vaak overtrokken beeld van de re-
bellerende student, dat men in het stu-
dentenblad wat had willen relativeren.
werd in hd ochtendblad opgehlaz(>n tot
el'n angstaanjagende zaak.
Op de dag dat ik dit schrijf gaat de

Socialistisehe Jeugd een klacht indiencn
tegen De Tdegraaf (bij de Haad voor de
Journalistiek) voor de volstrekt onjuiste
heri(:htgeving o\'Cr de activiteiten van de
S.J. Hegtien schn'cf zijn boek lang vóór
het )'Iaag«enhuis-geheuren. Een door
studenten uitgevoerd personderzoek naar
de berichtgeving over de )'Iaagdenhuis-
hezetting zou (Ie visie van Hegtien -
namdijk die dat de pers vaak volkomen
onjuiste herichten over de studentenac.
ties gf't'ft - feitelijk ondersteunen.

Regtien over mlnhiters en generaals
'IJl' IcarllOofdige revoilitierollllltltiek

moel meer Jmit('11dan binnen de lUliver-
siteit gezocht worden, Een toch door.
g(l(I1lS welingelichte /mm liL" president
jolmson verklaarde op 5 decem1)cr 1968
oeer j,dichtingen te beschikh'l~ wlgens
lI;dke uuicersiteiten in 25 iwu/eu eau



betekenis door studenten tCarell overge-
nomen:

fIij heeft we landen maar niet ge-
noemd. Dat leek ons ook uiterst moeilijk.
En ook ministers, staatssecretarissen, mi-
litaire bevelhebbers en andere dcfensie-
specialisten van de NAVO-landen, begin
februari van dit jaar in :\fiinchen bijeen,
hehben het te kwaad gehegen. Zij heb-
ben o\'erleg gepleegd, onder meer over
de onrust in de \Vesteuropese studen-
tenwereld. Dit overleg werd gevoerd in
de schaduw van de Amerikaans-\Vest-
duitse legeroefening Heforger L in
Beieren. De onrust onder de studenten,
aldus de krantenberichten, heeft de be-
zorgdheid van de NAVO gewekt, omdat
men vreest dat hij zal leiden tot een
grote chaos in \Vf'st-Europa.

lIet is duidelijk. Voor een voor ver-
nieuwing en verandering doodsbange
verkalkte top van politieke, militaire en
economische machthebbers. waart er
wederom een spook door Europa. Het
spook van de universiteit in opstand.
Het wordt dan ook, net als in de dagelI
van het communistisch manifest, tijd een
st..'lrt te maken met een zo duidelijk
mogelijke uiteenzetting van de wensen,
dscn ('n motieven van de opstandige
studenten. Spoken zijn ongrijpbaar en
onbegrijpelijk. De Universitaire opstand
is dat niet. Zij is verklaarbaar \'anuit een
('conomische en politieke analyse van de
hoogontwikkelde 'welvaartsstaat' en de
nieuwe functie van het onderwijs daar.
in.

Rcgtien doet in zijn boek zelf een
soort poging tot verklaring en schrijft:

"Velaten de nachtmerries Val~ /olm-
son en de NAVO-generaals 1;oor wat ze
zijn: keftijdsverschijnselC1I.'

Een eind veroer in zijn hoek lezen wc
nog:
'De botte koppeling ean de aefies Call

de studenten aan MoskOlI, Peking of
Ilacanll is weiincaar eeu politieke reali-
teit, maar heeft met de politieke realiteit
nm de unit:ersiteif i,~opstmul niets te
makeIl. ]Je politieke u;ortcL~.t:all de be-
wegÎlt{!,Vllf~ de onrilst aan de olldenviis-
in.••tellingen Ugt 'liet achter het IJzeren
Gordijn of in eell t:er tro1Ji'>chlfmd,
maar in die onderwiisimtellingen zelf:

Studentenprotest en politieke partijen
']Je aan bestaande politieke partijen

gekoppeltle studentellOrganisaties heb-
ben iu Nederltmtl doorgaan.•• slechts en-
kele tientalien actieve leden. Er is geen
enkele politieke partij in geheel 'Vest-
Europa en ook in de V.S., die lcerkeli;ke
politieke controle heeft, op de stllden-
teuacties die plaatsvinden en plaatsge-
cOIuien hebben. De bestaande politieke
partijen staan buiten de acties. Dat is
een get:olg van een a-politieke traditie
can het studentenleven, fcaart:an geble-
ken is dat hi; 1)erfekt in het voordeel van
de bestaande machtsverllOluliugen heeft

gCfcerkt. De student die, tijdens zijn
st"die vrocf!.cr politiek dom gdlOuderl,
tul hct afstuderen politiek parti; moest
kiezen, koos de partij van zijn brood-
heer, zo hij al zelf ('een heer werd:

Voor Hegtiell bchoTC'tl de politieke
partijen - ook de meest 'progressieve' -
duidelijk tot de bestaande structuur. Hij
ziet geen heil in aansluiting hij een poli-
tieke partij.

Re.L,rtien:
-'Vie de feitelijke gatlg t)llll zaken

rorul de politieke iJesluitcormillg iu de
politieke partijen ketlt, weet dat de enige
manier om lcerkelijk grote indoed uit te
oe/etlen is {Zelegeu in de /lInctie van
partijbestullrder of lid 'Cm. de parle-
melltsfractie. 'Vie tot deze politieke 'eli-
te' weet door te driur,C1enheeft inderdaad
politieke macht, zij let zeer beperkt en
relatief. Maar dat is de macht van een
kleine groep politieke carrière-makers,
niet de beslissillgsmacht van grote be-
volkingsgroepen. ]Jat heeft niets met de-
mocratie te maken. De massale partij-
congressen zijn doorgaans niet meer dan
door een f!.eneratie veertig- tot vijfti[!Ja-
rigen bezochte biieenkomsten, die door
ecn partijbllreaucratie van begin tot eind
wordell ge"uznipllu:erd.'

Ook van groepen als 'Nieuw Links' in
de Partij van de Arheid, verwacht Reg:-
tien geen heil. Die gaan hinnen no-time
zitten meeregeren en al spoedig: verschil-
len hun politieke doelstellingen niet
meer van die van de oude partijtop.

Hegtien gaat verder:
'De partijen in hun traditionele vorm

hebben iedere, altham hun gepreten-
deerde, zill verloren. IJun eigen orlde-
mocratische structuur is in feite de basis
van de kritiek op het functioneren van
de parlemetltaire democratie.

(Een go(-'d voorbeeld hiervan is de
keuze van een Eerste-Kamerlid voor de
P.S.P. Daarhij ontstonden moeilijkheden
omdat het partijbestuur vast hield aan
de wens van de partij zoals die tot
uitdrukking gebracht was in een gehou-
den referendum, terwijl de kandidaat dil'
formeel de z<..-'telzou hebben moeten
krijgen, maar in het referendum niet als
('erste geëindigd was, niet accoord ging
met de Wl-'IlSvan de meerderheid van de
partij. j.h.)

De crisis in de parlementaire demo.
cratie is de crisis in de bestaande par-
ti;en, waar de politieke elite de macht
gepakt heeft ten koste Vall de kellze.
mogelijkheden van de gewone mensen.
Dllarnaast moet niet ver/!,eten worden
dat de macht V(ln het parlement uiterst
beperkt is. Op het terrein van de eco-
'IOmisc1te "wcht staat het parlement zo
goed als machteloos:

(De oproep van Schmelzer aan zijn
mede-geachte afgevaardigden om te
proberen meer commissariaten in han-
den te krijgen zou een druppel op een
gloeiende plaat zijn, nog afgezien van de
vraag of het Nederlandse volk het op

prijs zou stellen om door cOlllmiss.\rissen
vertegellwoordigd te zijn. j.h.)

De buitenparlementaire oppositie
'l3uitetl[mriemelltaire oppositie is geefl

(Inti-pariemelltaire oppositie. De buiten-
parlementaire oppositie {!.aat er van uit,
dat de macht van het parlement zwak is.
]Jat die zwakte komt doordat de politie-
ke macht van de becolking is ingekap-
seld in het ritueel vau het stemhokje. TJe
macht van het parlement, zonder par-
lementaire democratie in bedri;ven,
IcoomCÎjken, kantoren, scholen, univer-
siteiten (en natuurli;k ook in het leger
;.h.) is die van een kaartenhuis. Maar de
parlementaire democratie is doodsbang
voor zclfbcllCcr. Dat noemen ze clwos,
anarchie. Zo kan het parlement niet de
lceg zi;n waarlangs eerdere democratie
gerealiseerd kan lcordeu. Dat mag zelfs
niet. 'Vant het sIJsteem WIl delegatie
sluit juist uit, dat tcat gebeuren moet.
De strategische keuze t:oor de buitenpar-
IC1/1entaircoppositie is prillcipieel geba-
seerd op de gedachte dat een verder
gaande democratiserÎllg die moet leiden
tot directe democratie en zelfbeheer 'liet
gerealiseerd kim worden 1anl!.seen weg,
waarbi; de politieke macht via het stem-
biljet voor het verre parlement aan de
gewone mensen a/handig worelt {!.e.
maakt. ]Jit is geeu uitholling van het
parlement, maar de uiteindelijke come-
quentie van de gedachten gang vau de-
genen, elie ruim een halve eeuw geleden
algemeen kiesrecht hebben geëist. De-
mocratisering beteketlt zoeken 'Jaar een
tlicuwe strategie. Die strategie heet 1mi-
teu-parlementaire oppositie. De universi-
teit in opstand is daarcan een l)elangrijk
onderdeel:

Een heleboel visies van Regtien zijn
in dit artikel nog niet aan de orde geko-
men: de hippies en de politiek, de bete-
kenis van l)rovo, de geschiedenis van de
studentenonlusten, de universiteit en de
oorlogsvoering en zeker niet in de laatste
plaats de lllogdijkhed('u voor het voeren
van acties. Als ik in 'de Volkskrant' van
11 juli lees hoe de vertegenwoordiging
van dienstplichtigen in de Johannes
Postkazerne in Havelte afgetreden is (de
commandant gaat daar trouwens niet
mee akkoord en is als voorzitter van de
commissie niet in hun voornemen ge-
kend geworden) omdat zij in de overleg-
commissie in feite als 'zoethoudertje' ge-
bruikt wordt, dan kan He~ien precies
uitleggen, hoe dat allemaal-komt en be.
langrijker wat er aan te doen i••om de
situatie te vl-'rbeteren.

\-Vatmij betreft komt dat in een vol-
gend artikel allemaal nog aan de orde.
Het onderwerp is zeker voor militairen
belan.L,'Tijkgenoeg. Voor de lezers, die er
niet op willen wachten. 'Universiteit in
opstand' kost zes gulden vijftig en is in
praktisch elke hoekhandel verkrijg-
haar. JAN IIAASBHOEK
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