


Afkoeling

Men ",indt verderop in dit blad een artikel dat is gewijd aan de toene-
mende spanning in de krijgsmacht. Er worden voorbeelden genoemd en
oorzaken aangewezen.

Het was geschreven vóór in de dagbladen het bericht verscheen dat de
VVDM heeft besloten haar akties stop te zetten tot na de behandeling
van de defensie-begroting in de Tweede Kamer (december). Merkwaar-
dig genoeg luidde in de ene krant die ik las de kop van het artikel:
..VVDM wacht met akties" en in de andere: ••VVDM-afdelingen dreigen
met hardere akties". Voor mensen die alleen de koppen in de krant lezen
dus een verwarrende zaak. Maar zowel het een als het ander klopt.

De VVDM heeft inderdaad het besluit genomen om tot december een af-
koelingsperiode in acht te nemen, maar heeft tegelijkertijd aangekon-
digd dat als de minister tijdens de begrotingsbehandeling niet met con-
crete voorstellen t.a.v. een aantal fundamentele zaken komt (modernise-
ring tuchtrecht, afschaffing apart militair strafrecht, daadwerkelijke
democratisering) van de kant van de VVDM op hardere akties moet
worden gerekend. De toenemende spanning is er duidelijk maar er
wordt even pas op de plaats gemaakt, de stilte voor een mogelijke storm.
Die afkoelingsperiode vind ik een verstandig besluit van de VVDM. Als
het zo doorgegaan was als de laatste weken zouden we misschien al in
december in een situatie zitten waarin praten erg moeilijk zou zijn ge-
worden. En dan hadden de parlementariërs het te gemakkelijk gekregen.
In de verkiezingsmaanden hebben vele kamerleden en toekomstige ka-
merleden van allerlei partijen hun licht laten schijnen over de door de
VVDM herhaaldelijk naar voren gebrachte wensen. Hun uitspraken
daarover zijn vastgelegd. Ze zullen tijdens de begrotingsbehandeling de
kans moeten krijgen om ze waar te maken.

Als ik de berichten rond de troonrede goed heb begrepen dan heeft nu
ook de nieuwe minister van defensie aangekondigd dat hij een beleid wil
voeren waarin "een groterê'mate van persoonlijke vrijheid voor de mili-
tair gewaarborgd is". Als het allemaal waar gemaakt wordt dan wordt
december een militaire feestmaand. Vijfenvijftig miljoen extra om de
achterstand in te halen (Wat dat dan ook mag zijn. De salarissen van de
dienstplichtige militairen schijnen er niet mee bedoeld te worden) en
een grotere mate van vrijheid voor de individuele militair. Maar wordt
het waar gemaakt? Ik bedoel die grotere persoonlijke vrijheid. De minis_
ter en de parlementariërs moeten weten dat we nu wel voldoende fra-
seologie over de modernisering van tucht-en strafrecht hebben gehoord,
dat er al meer dan voldoende democratische schijnbewegingen zijn ge-
weest. Het gaat er nu om spijkers met koppen te slaan. Er zullen harde,
concrete voorstellen op tafel moeten komen. Voorstellen waaruit blijkt
dat met een humanisering en demokratisering van de verhoudingen in
de strijdkracht~n ernst zal worden gemaakt.

Wie dat wil zal met voorstellen moeten komen La.v. tucht-en strafrecht,
met een duidelijk plan om functionele invloed te laten prevaleren boven
rangonderscheidingen, met meer bevoegdheden voor contactcommissies
en basis-overlegorganen, met een plan tot doorbreking van het traditio~
nele stand enonderscheid, met regels waarin het recht tot meningsuiting.
kritiek en protest wordt gewaarborgd. Het hoeft niet allemaal tegelij-
kertijd maar het zal vooral duidelijk en concreet moeten zijn.

Wij. als geestelijke verzorgers, wensen èn VVDM èn militaire autoritei-
ten gaarne de moed en de wijsheid toe die bij de realisering van deze za-
ken noodzakelijk zijn.

RED.
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De inwoners van het grauwe Tsjechi-
sche fabrieksstadje Trnava vormden
een erehaag voor het stadion. Ze had-
den het wonder: beter het drama met
eigen ogen gezien. Die duizenden
bijeen gehokt op de noodtribunes die
vaak hoger reikten dan de spaarzame
flats hadden moedeloos het hoofd in
de schoot gelegd. Nee, ze vonden het
geen schande dat hun Spartak ge-
strand was in de halve finale van de
Europa Cup. Het spel was vaak hart-
verwarmend geweest; de uitslag een
2-0 overwinning: maar het was toch
Ajax dat via dat ene doelpunt je meer
in Amsterdam de finale van de Europa
Cup haalde.
Hun bewondering gold één man. Nee
dit keer niet een Cruijff of Keizer. Ge-
biologeerd hadden ze zitten kijken naar
die magistrale doelverdediger. De klei-
ne man in het geel met de pet. Nee ze
hadden het niet in hem geziC'll. Ze
hadden gedacht, zeker na de eerste
Spartagolf toen diezelfde man in het
geel een duidelijke fout maakte, dat
Spartak met hulp van hem eenvoudig
naar de finale zou snellen. Die opzet
mislukte. In het laatste hali uur was
die voor hen zo onbekende doelverde-
diger een niet te passeren obstakel.
Adamec, Kuna, kortom een handvol
Tsjechische internationals beukten op
de Ajax-muur. Er was geen doorko-
men aan. Gert Bals stond niets toe.
Was het Michels niet die daar in Trna-
va sprak: "Wat Gen Bals in het laatste
half uur allemaal deed houd je niet
voor mogelijk. Dat komt eens in de
tien jaar voor. Gerrit heeft VOOr ons
de wedstrijd gered."
Gen Bals is niet meer bij Ajax. Voor
hem de 34-jarigc doelman van het
Arnhemse Vitesse is de periode Euro-
pa Cup, successen, ruzies en geld ver-
dienen achter de rug. Doet hem dat
pijn?
Hij zegt: "Ach nee het is nu eenmaal
voorbij. Natuurlijk vond ik de manier
waarop ik van Ajax afscheid nam niet
plezierig. Ik had dat van Michels niet
verwacht. Hij liet me keihard vallen.
In de kampioenswedstrijd tegen SVV
stond ik plotseling naast doeploeg. Met
het oog op het volgend seizoen werd
later gezegd. Dat was voor mij de nek-
slag. Toen besefte ik dat Ajax voor mij
fini was. Daarom heb ik die stap naar
Vitesse zo gemakkelijk kunnen ma-
ken."
Een ruim ingerichte sportwinkel.
Voetbalschoenen overheersen de col-
lectie. De baas achter de toonbank:
Gert Bals in een nieuwe rol.

Waarom die sportzaak? Je zat toch in
de vcrzekeringen?

Gert: "Ik ben nu 34. Deze maand word
ik 35. Ik vind het tijd worden dat ik
iets definitiefs achter de hand heb. In
mijn PSV-jaren werkte ik bij Philips.

Gerl Bals
•meen
nieuwe rol

Gert Bals in zijn sportzaak.

Op kantoor. In mijn Ajax-jaren werk-
te ik bij Philips-Duphar in Amster-
dam. Ook op kantoor. Toen ik er ge-
noeg van had ben ik eruit gestapt.
In de verzekeringen is het ook niet al-
les. Je moet keihard zijn. Ik wil altijd
op een eerlijke manier met mensen
communiceren. Dat kan in een sport-
zaak.

Heb je een deel van het bij Ajax ver-
diende geld in dezc zaak gestoken?

Hij kijkt me aan en begint te gnüfelen.
"Wat dacht je dat ik verdiend had".
We slaan een slag. Hij lacht opnieuw.
"Je zit er goed naast."
Gert: "Nee zoveel heb ik nou ook weer
niet verdiend. Er was eens een speler
bij Ajax die zei: "Gerrit je maakt je
altijd zo druk over ons. Blijf je zelf
niet aan de pan hangen. Toen ik dat
hoorde ben ik gaan nadenken en be-
sefte ik dat mijn salaris een fictie was
vergeleken met dat van de andere jon-
gens. Maar spijt? Geen moment. Ik
heb het geweldig gehad."

Bij Ajax was je naast aanvoerder ook
een soort manager voor de spelers.
Hier ook?

Gert: "Laten we de zaak niet overdrij-
ven. Bij Ajax was ik helemaal geen
manager. Wel was het zo dat ik vaak
voor de spelers opkwam. Ja ik heb wel
eens ruzie gehad met bestuursleden
over zaken die mij helemaal niet aan-

gingen. Maar ik was de oudste. Dan is
het je plicht om iets te doen. Hier bij
Vitesse ben ik zo'n beetje automatisch
in dezelfde hoek gedrukt. Nee echt
leuk vind ik het niet. Je wordt zo'n
betweter. De mensen gaan denken: hé
daar heb je hem ook weer. Toch moet
je van alles de betrekkelijkheid inzien.
Ik doe gewoon mijn plicht als aanvoer-
der. Ik geloof namelijk dat een clublei-
ding ervoor moet zorgen dat de spelers
plezierig en zonder rancunes kunnen
voetballen. Als dat gebeurt is de pres-
tatie onbewust ook beter. Nou daar
gaat het om. Dan zijn beide partijen
tevreden."

Vond je de stap van de Europa Cup
naar de eerste divisie niet erg groot?

Gert: "Die stap is me bijzonder meege-
vallen. Ik zag er wel tegenop. Maar ik
wilde gewoon niet langer blijven. Voor
mezelf had ik uitgemaakt het nog een
jaartje als tweede man te proberen. Ik
had' het best aangedurfd om op de
bank te gaan zitten. -Daar schaamde ik
me niet voor. Ik had me er mee ver-
zoend dat Heinz Stuy eerste man zou
worden. Dat is logisch. Op een gege-
ven ogenblik moet je tot verjonging
van je elftal overgaan. Maar het ver-
liep al met al zo teleurstellend voor
me dat ik snel met Cor Brom in zee
ben gegaan. En nu zeg ik: "Gerrit je
bent verstandig geweest." Bij Vitesse
kan ik me nog waar maken."

WIM JESSE
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Toenemende spanning in krijgsmacht

Ik ben maar veertien dagen met va-
kantie geweest, maar nu ik na die va-
kantie de berichten doorlees die on-
dertussen op mijn schrijftafel terecht
gekomen zijn ontdek ik scherper dan
enkele weken geleden dat er een klei-
ne lawine van gebeurtenissen is die op
een toenemende spanning binnen de
krijgsmacht wijst.

Om eerst maar eens enkele berichten
op te sotnlIl'Cn:
• Een bericht dat in Harderwijk
dienstplichtige soldaten zijn gestraft
op grond van een voorgenomen de-
monstratie tegen de parate weekends.
De demonstratie zelf schijnt niet door-
gegaan te zijn maar de straffen zijn
wel uitgedeeld.
• Een. bericht dat in Amersfoort ze~
ven militairen zijn gestraft omdat ze
een demonstratie zouden hebben wil.
len organiseren tegen de verplichting
van het dragen van militair uniform
buiten de kazerne gedurende de eerste
twee maanden van de diensttijd. Ook
hier zou de demonstratie niet of onvol-
ledig zijn doorgegaan. Wel is een peti~
tie aangeboden.
• Een bericht dat de officier die een
.,militaire" kolom in Het Vrije Volk
verzorgt onder de schuilnaam Demo-
critus en als zodanig een artikel had
gewijd aan de bekende uitlatingen van
de Inspecteur-Generaal door zijn kom-
mandant is gestraft. Er zijn vragen
over gesteld in de Kamer, de betrok-
kene is in beroep gegaan.
• Een bericht dat drie Nederlandse
dienstplichtige militairen een klacht
hebben ingediend bij het Europese Hof
van Justitie te Straatsburg omdat zij
menen dat de wet op de krijgstucht in
strijd is met het verdrag van Rome.
De klagers worden juridisch bijge-
staan door de VVDM.
• Een bericht over een brief die vijf-
en-twintig onderofficieren van de
Technische Dienst Herstel Compagnie
te Amersfoort aan de minister van
defensie hebben geschreven en waarin
zij hun verontrusting uitspreken over
de toestand van onzekerheid die in de
krijgsmacht zou zijn ontstaan bij het
handhaven van de krijgstucht en
waarin zij vragen om een zeer spoedig
herstel van de discipline.
• De in Vrij Nederland van 11 Sep-
tember bijna volledig afgedrukte brief
van brigade-generaal P.P, van EIsen,
commandant van de 13Painfbrigade te
Oirschot, waarin deze zijn onderkom-
mandanten uitvoerige richtlijnen ver-
strekt hoe gehandeld moet worden
als •.oP aanstichting van links ge-
oriënteerde organisaties. alsmede van
de zijde van de VVDM hun le-
den en/of stromannen en meelopers
binnen of nabij de onderdelen van de
Koninklijke Landmacht propaganda_,
verzetsacties. betogingen, optochten of
demonstraties worden geïnitieerd
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waarbij militairen (al of niet in uni-
form) zijn betrokken",
Ik laat het hier maar bij. er zou meer
op te noemen zijn maar als een bloem-
lezing van veertien dagen is het wel
voldoende. In het onderstaande zal ik
wat nader op sommige van deze be-
richten ingaan en daarbij enkele kant-
tekeningen mijnerzijds plaatsen. Het
was te verwachten dat er na de ont-
wikkeling van de laatste jaren uit de
strijdkrachten zelf reakties zouden ko-
men die tot handhaving en herstel
van discipline zouden oproepen. Ik
denk dat daarbij de zaak .•Rinus Wehr-
mann" het emotionele punt is geweest
dat de reakties vervroegd heeft uitge-
lokt. Dat blijkt o.a, uit de brief van de
onderofficieren uit Amersfoort, Rinus
Wehrmann en de VVDM zijn daarin
een paar in het oog springende knel-
punten,

Vrije haardracht
Nu ziet men "Na Rinus Wehrmann"
inderdaad de vrije haardracht, vooral
in de landmacht, snel toenemen, Wie.
b.v. in spoorwegstations. vandaag
dienstplichtige militairen ziet passeren
kan daarbij allerlei haardrachten
waarnemen die enkele maanden gele-
den ondenkbaar waren. Sommigen
zullen daar hun vreugde, anderen hun
ergernis aan beleven, Maar dat is m.i,
toch niet het wezenlijke. Waar het om
gaat dat is de verbijstering die je nog
overal in de krijgsmacht tegen komt
over het feit dat de militaire leiders en
de minister van defensie in een "hand-
omdraai" onder de voet zijn gelopen
door wat in de brief van de onderoffi-
cieren wordt genoemd "het handjevol,
dat destijds voor het huis van minister
Den Toom demonstreerde voor vrijla-
ting van Rinus Wehrmann", En daar
ligt een deel van de vergissing nl. in
de gedachte dat slechts een handjevol
links georiënteerde belhamels veran-
deringen in de strijdkrachten zouden
willen en dat dit streven de kop inge-
drukt kan en moet worden door een
krachtig herstel van de oude discipli-
ne.

Spreekbuis
In het geval Rinus Wehrmann is dat al
heel duidelijk. Het ging niet alleen om
de ongeveer duizend mensen die be-
toogd hebben voor het huis van minis-
ter Den Toom (al mag het feit dat de
hoofdraadsman daarbij was toch ook
niet helemaal worden verwaarloosd)
maar b.V. ook om praktisch alle be-
langrijke politieke partijen die o.a, in
de kamerkommissie van defensie de
minister nadrukkelijk hebben ge-
vraagd de haardracht in de strijd-
krachten vrij te laten. En die politieke
partijen zijn toch nog altijd de spreek_
buis van grote stromingen in ons voile
Het is vreemd dat de onderofficieren
uit Amersfoort in hun emotie dit punt

over het hoofd hebben gezien terwijl
zij zich in hun eigen schrijven wel be-
roepen op zo iets vaags als "de fat-
soenlijke zwijgende meerderheid in de
strijdkrachten",
Toch kan ik rrrehet schrijven van deze
onderofficieren goed voorstellen, De
onderofficier neemt van oudsher een
moeilijke plaats in de strijdkrachten
in. Hij is ingekneld tussen de officie-
ren boven hem en de brede laag van
dienstplichtigen onder hem. hij vervult
de netelige karweitjes (voor weinig
geld). hij is de man die voor de dage-
lijkse orde en discipline moet zorgen
maar hij heeft niet zelf de bevopgd-
heid om dat waar te kunnen maken,
hij heeft van alle veranderingen de
meeste last en als het ergens mis loopt
dan is er een grote kans dat het op zijn
hoofd terecht komt. Dat is een weinig
benijdenswaardige positie die eigenlijk
alleen te vervullen is als er zekerheid
bestaat over allerlei zaken en als er
duidelijk kan worden opgetreden te-
gen hen die die zekerheid in gevaar
brengen, Daarom is voor de onderoffi-
cier de hantering van het dienstbevel
noodzaak. Daarin vindt hij zijn laatste
houvast. zijn laatste zekerheid, (Om
misverstanden te voorkomen: ik heb
grote bewondering voor die onderoffi-
cieren die hun moeilijke taak deson-
danks in een sfeer van rrrenselijkheid
weten te volvoeren. ik weet uit eigen
ervaring en uit gesprekken met
dienstplichtige militairen dat die er
zeker zijn>.En wat in alle oppositie te-
gen de huidige situatie nu juist wordt
aangevallen, dat is dat dienstbevel en
de erbij behorende strafbevoegheid
van de meerdere alsmede de wet op
de krijgstucht die dat mogelijk maakt.

Positie bedreigd
In deze oppositie ziet vooral de onder-
officier zijn positie bedreigd. Van
daar. en terecht. zijn protest! Hij ma-
noeuvreert zich echter in een nog on-
mogelijker positie als hij terugkeer
van de oude discipline verlangt, de
klok wil terugzetten en zichzelf daar-
mede proclameert tot het konservatie-
ve deel van de natie, Gelukkig is dat
niet met alle onderofficieren het geval
(zie het beleid dat St. Martinus in het
algemeen voert). In zekere zin dreigen
met name onderofficieren de dupe te
worden van het onzekere. tweeslachti-
ge beleid dat de militaire autoriteiten
op het stuk van de demokratisering
voeren,
Aan de ene kant maatregelen die een
moderner beleid suggereren. de kon-
taktkommissies en de overlegorganen.
de burgerkleding. de vrije haardracht,
aan de andere kant een voortdurende
terughouding t.a.v. maatregelen die
een werkelijke doorbraak naar een
meer demokratische situatie zouden
bevorderen, het geven van werkelijke
bevoegdheid aan de kontaktkommis-



sies en de overlegorganen, het inper-
ken van de werking van het dienstbe-
vel tot de oe!ensituatie, het moderni-
seren van de rechtspraak voor militaL
ren.
In zo'n beleid zou het dan ook geboden
zijn om in een regelmatig kontakt tus-
sen militaire leiders, officieren en on-
derofficieren deze laatsten te door-
dringen van de noodzaak van het be-
leid en van de methoden met welke
het kan worden verwezenlijkt. Het is
waar dat op het Studie Centrum voor
Militair Leiderschap sinds jaar en dag
kursussen in modern leiderschap wor.
den gegeven maar onderofficieren heb-
ben daaraan nog slechts in beperkte
mate deelgenomen en bovendien zijn
deze kursussen, hoe belangrijk ook,
nog te beperkt voor het te bereiken
doel.

Halfslachtigheid
Van de militaire autoriteiten mag
worden verwacht dat zij op korte ter-
mijn duidelijk maken of het hen ernst
is met de demokratisering of niet. Zo-
lang dat niet gebeurt blijft er in de
strijdkrachten een klimaat van half-
slachtigheid en onzekerheid hangen
waarvan grote groepen onderofficie-
ren en dienstplichtigen het slachtoffer
kunnen worden. Ernst maken betekent
dan niet het opnieuw uitspreken van
vage beweringen maar het bekend ma-
ken van een overwogen plan van de-
mokratiserende maatregelen met een
daarbij behorend overleg waardoor
(.'Cnieder in de strijdkrachten zich ge.
ruggesteund zal voelen. Men moet
zich daarbij goed bewust zijn dat het
stil zetlen van de klok of zelfs een te-
rugdraaien niet meer mogelijk is. Wie
de strijdkrachten een goed hart toe-
draagt, en dat mag men van officieren
en onderofficieren verwachten, moet
weten dat het voortbestaan van de
strijdkrachten mede afhankelijk is van
de vraag of zij de demokratiserende
tendensen in de maatschappij kunnen
bijhouden. Als dat niet het geval is
ontstaat er een friktie tussen burger-
en militaire samenleving: waarvan. in
een land als Nederland. waal'schijnlijk
de militaire samenleving de dupe zal
\vorden.
Daarom zal men ook uiterst voor.!.:Îch_
tig moeten zijn met een vervolgingsbe_
leid tegen dienstplichtigc militairen
die op de een of andere wijze willen
demons teren voor overigens normale
eisen. Voorzichtig ook met het in een
hoek drijven van de VVDM.
De gedachte dat het slechL<;om wat
..linksc" belhamels gaat die men met
streng arrest wel mores zal leren is
een illusie. Onder de Nederlandse
dienstplichtigen bestaat een algemeen
verspreide onvrede met de onderhori-
ge positie waarin de Nederlandse sol.
daat nog steeds verkeel't en de VVDM.
is daarvan de legitieme uitdrukking.

Wie de VVDM in een kwaad dag.
licht probeert te stellen ondergraaft
daarmede één mogelijkheid tot demo-
kratisering. Dat het dagblad De Tele.
graaf dat met ijver doet (zie o.a. het
nummer van 28 augustus "Nieuwste
truc van extremisten in leger") be-
hoeft geen verwondering te wekken
maar wie het goed meent met de
strijdkrachten zou het blad niet op
deze weg moeten volgen.
En daarmede zijn we aangeland bij de
brief van generaal Van EIsen. Vrij Ne_
derland doet de generaal onrecht als
het beweert dat hij er niet in de eerste
plaats op uit is om ongewenste toe-
standen te voorkomen of op te heffen
maar om een eventueel verzet daarte-
gen te breken. Het eerste deel van de
brief van de generaal is wel degelijk
een aansporing aan zijn kommandan-
ten om ongewenste toestanden (o.a.
discrepantie tussen woord en daad op
het gebied van democratisiering, het
serveren van smakeloze maaltijden.
het opdragen van onaangename werk-
zaamheden als bedekte collectieve
strafmaatregel enz. enz.) te voorko-
men. Wat dat aangaat is de brief van
de 'generaal beter dan Vrij Nederland
toegeeft.
Toch-hebben wij uit menselijke over-
wegingen, ernstige bezwaren tegen de
brief. Die zijn voornamelijk van
tweeërlei aard:
• De brief gaat er vanuit dat alle de-
monstraties, betogingen en optochten
op of nabij het kazerne-terrein bestre-
den moeten worden en kortwiekt
daarmede de vrijheid van militairen
om op deze wijze grieven kenbaar te
maken.
• In de brief wordt opnieuw het
dienstbevel. aanbevolen als het middel
bij uitstek om militairen die tot dat
ogenblik misschien nog geen overtre-
ding hadden begaan te brengen tot het
plegen van strafbare feiten. Immers
als je eventuele demonstranten het
dienstbevel geeft terug te keren naar
hun kamers en ze negeren dat dienst-
bevel dan zijn ze in ieder geval straf-
baar. (Wc zouden wat dit prmt betreft
de generaal en vele anderen willen
aanraden om het stuk: Barbertje moet
hangen, in de Max Havelaar nog eens
over te lezen>'

Krampa.chtige vrees
De brief doet of alle demonstraties enz.
uit den boze zijn. Waarom eigenlijk?
In Amersfoort wilde men demonsteren
tegen het dragen van uniform in de
eerste twee maaanden van de dienst-
tijd. Waarom mag dat eigenlijk niet?
Zou het niet beter zijn als komman-
danten werd aanbevolen redelijke de-
monstraties gewoon toc te laten? \Vaar.
om die krampachtige vrees dat de za-
ken dan uit de hand zullen lopen? Is
het niet juister om te stellen dat nu in
Amersfoort en Harderwijk de zaken

uit de hand zijn gelopen? Als jonge
mensen op grond van het feit dat ze
demonstrerend uiting willen geven aan
bepaalde wensen zonder vorm van pro-
ces acht of tien dagen worden opgeslo-
ten in een cel dan heb ik als geestelijk
verzorger de neiging om te zeggen dat
de zaken uit de hand beginnen te lo-
pen. AI die harde maatregelen zijn
eenvoudig sfeer verpestend en als het
zo doorgaat breekt de tijd aan dat we
van een regelrechte konfrontatie tus-
sen militairen en hun leiders kunnen
gaan spreken. Er is een heel andere
aanpak van zaken nodig dan generaal
Van Eisen in zijn brief suggereert.
En dan is er altijd weer dat dienstbe-
vel. Niemand zal ontkennen dat in be-
paalde militaire situaties het korte en
strakke kommando, en de gehoorzaam-
heid daaraan. noodzakelijk is om be.
paalde akties uit te voeren. Maar in de
praktijk van de militaire samenleving
is het dienstbevel het middel geworden
waarmee je altijd militairen tot een
zekere horigheid kunt dwingen. Als je
niet meer kunt overtuigen dan geef je
een dienstbevel en de man die dat dan
niet onmiddellijk opvolgt zit in ieder
geval fout en is strafbaar. Dat is pre-
cies de klip waarop de affaire Rinus
Wehrmann is vastgelopen. En in de
brief van generaal Van EIsen wordt
opnieuw dat dienstbevel aanbevolen
als het middel waanTl'CCje militairen
fout kunt laten lopen en strafbaal'
kunt stellen.
Natuurlijk kan men op deze wijze wel
enige tijd optreden maar men zal er
rekening mee moeten houden dat tege-
lijkertijd en daardoor de spanningen
voordurend zullen toenemen en dat
we dan in een periode terecht zullen
komen waarin redelijke oplossingen
niet meer mogclijk zijn en wc onszelf
zullen hebben gefrustreerd in de mo-
gelijkheden van een werkelijke mense~
lijke benadering. Wie dat desondanks
toch wil doorzetten dient te bedenken
dat hij datgene \vat hij wil bescher-
men wcl eens onherstelbare schade
zou kunnen toebrengen.
Ontspanning?
Een werkelijke ontspanning die voor
alle partijen nuttig zou zijn kan slechts
bereikt worden door een beleid waar-
in de invoering van verdergaande de-
mokratisering. terugvoering van het
dicnstbcvel tot zijn eigenlijke funktie
en een normale burgerlijke rechtspraak
voor militairen in vredestijd centraal
staan. Ook uit menselijk oogpunt is dat
het' enig wenselijke. Zolang de Neder-
landse rcgering en het Nederlandse
volk de handhaving van strijdkrachten
noodzakelijk achten zullen wij er ten-
minste met elkaar voor moeten zorgen
dat een redelijke en menselijke be.
handeling van militairen in vredestijd
gewaarborgd blijft. Vandaar dit artikel
van dc hand van ecn geestelijk ver-
zorgcr. H. LIPS

5



De Jordaan is oog
bekende, bezongen
de stadswijk, die <-

stadswijk, die sind-
een geheel eigen Ie
Opvallend is atlere
bouwstijl tussen de
Amsterdamse wijkt:
kleine oppervlakh
groot aantal huizen
ten vinden, hetgee
enigszins chaotischf
zorgd. Smalle, nam
moeizaam hun we
huizen.
Dit in tegenstellinI
gordel. die veel ro)
De huizen liggen hi
ademen nog duid(
mentaliteit uit de
uit.
De Jordaan is speel
viseerd, niet in de ~
"schone" afgestemd
De Jordaan is van
woongebied van h
geweest. Van de sI<
en talrijke andere I
niet in de grachter
ben. Zo was het ir
Gouden Eeuw ook
goud dat er blonk
nogal diskriminerer
de Jordaan altijd
wijk geweest. Aan .
ge eeuw woonden {

-,
, --., '-

,
f \ '- --

';
,-, .-,

I.

".u••. orN'"
••••• Tl<Of'T"V1::a1>Dl••.u,,~ ••••..••l

- tIDO'TOClIl)P'(Ol-"'''''''

"'0'-""••.••.••••u.•"'_UPl
~ •••"'" L'W ' •• ~ ••••••••.•• I

--..;,.,,_ .•...-

u.mllmm:-_l
Dl'.GUlE.fSn:.J'LA."SL.~
VOOR m:,~.\.~"
\'."~ OCJOIUl.V.:"

Q.UllIIE! ::...•...~

6



meest
ltiseer-
lt. Een
1 jaren

;ehiI in
andere
relatief
1 zeer
e moe-
ln een
eU be-
vinden
~ hoge

lehten.
pgezet.
een en
~enten-
eeuw

ïmpro-
op het

an het
., volk
idenier
-ie men
e heb-
rruchte
talIes
r deze
elen is
~volkte
e vori-
-}men~

De Jordaan
sen bijeen.
Over de mentaliteit van de Jordaan
bevolking doen talloze verhalen de
ronde. Maar bekender zijn misschien
nog de liedjes die er in de loop der ja_
ren over gezongen zijn. Iedereen kent
de deuntjes van Johnny Jordaan ("Bij
ons in de Jordaan") van Tante Leen
en Willy Alberti. Helaas zijn deze lied-
jes in het algemeen vaak met een be-
hoorlijke dosis vals sentiment door-
spekt.
Wat de Jordaan wel is kan ook heel
moeilijk in woorden vervat worden.
Het is een bepaalde sfeer, die men
moet opsnuiven, het is een manier van
leven.
Natuurlijk zijn er bepaalde aspecten
aan te wijzen die de Jordaan haar ei-
gen karakter verlenen. Het is een wijk
waar echt, haast een beetje argeloos
geleefd wordt. Zoals de beeldhouwer
Cornelis Rogge de Jordaan betitelt
"een dorp in Amsterdam, vol mensen
met een bijna zuidelijke natuur".
En dat is waarschijnlijk het onneder.
landse en boeiende dat de Jordaan ons
biedt; de zuidelijke levenswijze. Voor
een groot deel speelt het leven zich op
straat af.
De vrouwen wisselen voor de deur de
laatste nieuwtjes uit. kinderen spelen
verstoppertje en krijgertje in de boch.
tige straatjes. De mannen roken er
hun pijp en sigaartje, ondertussen
nauwgezet alles in zich opnemend.

Dan is er natuurlijk de grote liefde
voor dieren. In praktisch elk huis is er
wel een hond of een kat te vinden. om
nog maar te zwijgen over de talloze
goudvissen, kanaries, duiven enz.
De wekelijkse dierenmarkt wordt
vanzelfsprekend druk bezocht.
En wat te zeggen over de feesten in de
Jordaan, wanneer de bevolking zonder
schroom en met uitbundig plezier uren
achtereen op straat kan rond hossen.
Helaas beginnen deze feesten uitzon-
deringen te worden. Iedere Jordaner
weet het immers maar al te goed; de
wijk staat op de nominatie gesaneerd
- d.W.Z.afgebroken te worden.
Nu dient erkend te worden dat de
kwaliteit van een groot aantal huizen
- zachtjes uitgedrukt - niet meer zo
best is.
Het aantal inwoners van de Jordaan is
deze eeuw' van 80.000 tot 20.000 ge-
daald. In de laatste vijf jaar zijn er al-
leen al 3000mensen weggetrokken.
De genoemde faktoren beïnvloeden el-
kaar wederzijds; het verval van de
huizen veroorzaakt de ontvolking, het
teruglopen van de bevolking werkt op
zijn beurt het verval van de woningen
in de hand.
Hiermee is de kringloop gesloten.
Op sommige plaatsen biedt de Jordaan
ons reeds een troosteloze aanblik.
De straten en grachten worden bedol.
ven onder de auto's. Open plekken
worden gebruikt als vuilstortplaatsen.

De uitlaatgassen van de auto's blijven
als een verstikkende damp in de smal-
le straatjes hangen.
Kortom, het is duidelijk dat er op kor_
te termijn iets gedaan dient te worden.
Maar wat? Het slopen van alle slechte
en bouwvallige woningen, het verbre-
den van de straten ten behoeve van
het verkeer, het aanleggen van hoge
flats?
Een wel zeer onbevredigende oplos-
sing. In feite betekent het niets anders
dan het definitieve einde van de Jor-
daan.
Bestaat er een redelijk alternatief?
Ongetwijfeld, maar de uitvoering zal
veel geld vragen.
Allereerst zou er op ruime schaal be-
gonnen moeten worden met de restau-
ratie van de vervallen panden. Niet af-
breken maar herstellen. Vervolgens
zou een gedeelte van de wijk voor au-
to's afgesloten moeten worden om de
leefbaarheid te verbeteren.
Enkele doorgangswegen naar de bin-
nenstad (Rozengracht) zouden ver-
breed dienen te worden om een snelle
doorstroming naar het centrum te ga-
randeren.
Met de nodige wil moet het mogelijk
zijn het wlieke karakter van de Jor-
daan voor ons nageslacht te bewaren.
Laten we er met z'n allen voor zorgen
dat we over honderd jaar nog steeds
kunnen zingen: "Bij ons inde Jordaan".

JAN MEINDERS



Hè, hè, eindelijk kunnen we weer op-
gelucht ademhalen. 't Is de heren in
de Nederlandse filmindustrie dan toch
gelukt: we (en dat wil zeggen de Ne-
derlandse filmindustrie) hebben ein-
delijk weer eens een film die het
grote publiek vermag te boeien.

Maandenlang moesten we het alleen
maar met persberichten of met korte
interviews via een van de vele televi_
sie-achter-het-nieuws-rubrieken stel-
len, langzaam zijn we voorbereid op
het grote gebeuren dat aan een pre-
mière van een Nederlandse film voor-
afgaat. Dankzij talloze korte en lange
vraaggesprekken met de diverse me-
despelers en -speelsters zijn we rijp
gemaakt voor lIet Grote Ogenblik:
WAT ZIEN IK'! Tjé, een heleboel. Om
met namen te beginnen: Ronny Bier-
man. Sylvia de Leur, Benk Molen-
berg. Piet Rörner, Jules Hamel, Ton
Lensink. Bernhard Droog, Albert 1\101.
Opzettelijk heb ik de laatste naam aan
het eind van het rijtje geplaatst, niet
omdat deze geweldige acteur een ui-
terst klein rolletje in het geheel speelt,
maar vanwege het feit dat deze man
zo'n klein rolletje toebedeeld heeft ge-
kregen in nota bene zijn "eigen" film.

Wat zien ik?
Haar van boven!

Hierboven: Eindelijk is Haar
van Boven de bruid. Links brui-
degom Bernard Droog, naast
hem Ronny Bierman en uit de
Cadillae stappend Sylvia de
Leur.

Foto geheel boven: Souteneur
Jules Hamel wit her huwelijk
rerhinderen. Carry Tefsen, Diny
de Neef en Ronny Bierman ge-
ven hem echter geen schijn van
kans.
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althans de film gemaakt naar zijn
twee kostelijke boeken: Wat zien ik?
en Haar van Boven.
Dat heb ik namelijk het grote manco
gevonden bij het zien van de nieuwe
Nederlandse speelfilm Wat zien ik?
onder de voortreffelijke regie van
"Floris-filmer" Paul Verhoeven en ge-
produceerd door de in Duitsland wo-
nende Rob Houwer. Albcrt Mol speelt
er een veel te kleine rol in.
Maar allà, de wonderlijke verhalen we-
reld van Mol is nu eenmaal zijn eigen
wereld en hij heeft zijn verhalenbun.
deis (voor een behoorlijk sommetje,
denk ik! vrijgegeven voor filmverto-
ning, dus daarover niet verder zeuren,
Het is ook en alleen maar lachen ge-
blazen nIs Blonde Greet (Ronny Bier-
man) en Haar van Boven (Sylvia de
Leur) over het scherm dwarrelen in
de meest zotte film vol maniakale
krankzinnigheid, die men niet alléén
aantreft onder de zelfkant van het le-
ven. Soms is er een kwasi-serieuze
toon te bespeuren die de toeschouwer
het gevoel moet geven dat niet alles
rozegeur en maneschijn is wat geurt
en verlicht op de Walletjes. Een echte
kniesoor let daal' op. Ik niet.

PETER MORÉE



Filmroddels
Sergei Bondarchuks Waterloo met
geweldenaar Rad Steiger als Napo-
leon, heeft in Italië de Gouden Da-
vid-prijs gekregen. Reden: Water-
loo is "de meest ambitieuze poging
van dit jaar om bioscoopbezoekers
te trekken.

Ryan Q'Neal begint zo langzamer-
hand een druk baasje te worden.
Na zijn Peyton Place-achtige Love
Story, krijgt O'Neut nu de hoofdrol
in Deadly Honeymoon. Deze herfst
beginnen de opnamen in Los Ange-
les en in Big Sur. Het verhaal gaat
over een pasgetrouwd stel dat hun
huwelijksreis met een paar gehuur-
de moordenaars ziet opgeluisterd.
Niet bekend is wie Q'Neals tegen-
speelster is.

Steve McQueen vervult de hoofdrol
- naast Robert Preston en Ida Lu-
pino - in Junior Bonner,' regie
Sam Peckinpah. McQueen speelt
een rodeo-rijder, vliens glorie ta-
nende is. De opnamen vinden
plaats tijdens een echte rodeo-week
in Prescott, Arizona. Ida Lupino is
McQueens moeder in Junior Bon-
ner, de eerste rol die zij accepteer-
de nadat zij in 1955 met The Big
Knife haar carrière dacht te heb-
ben afgesloten.

MeI Ferrer, ex-echtgenoot van Au-

dry Hepburn, gaat op de muzikale
toer. Hij is namelijk van plan het
levensportret te verfilmen van Ro-
bert Burns. Ferrer is al in contact
getreden met Scan Connery, want
dat is de man - volgens Ferrer -
die gestalte aan Burns moet geven.

Amerika's grootste filmkomiek,
Jerry Lewis zal eind dit jaar in
Joegoslavië zijn eigen produkt The
dav the clown cried regisseren.

Zanger Jacques BreI stort zich in
het filmwezen. Leon heet zijn eer-
steling. Niet alleen heeft hij de re.
gie, maar hij speelt naast de Franse
zangeres Barbara ook de hoofdTol.
Het wordt een Frans-Belgische co-
produktie.

In Films and filming van de afgelo-
pen maand een fotoreportage van
Richard Burtons laatst uitgekomen
film Villain. Burton is daarin de
leider van een bende, die zich bezig
houdt met de "bescherming" van
alle mogelijke lieden. Michael
Tuchner is de regisseur van dit niet
van gewelddadigheid gespeende
werk.

Geregisseerd door John Franken-
heimer, geschreven door Dalton
Trumbo, gebaseerd op het boek
van Joseph Kessel, ziedaar de enige
informatie die ik heb over The hor-
semen, een verhaal over de woeste
ruiters uit Afghanistan. De cast be-
staat uit Omar Shariff. Leigh Tay-
lor- Young, Jack Palance en Alan
Webb.

Louis Malle doet weer eens van
zich spreken. De nu 39-jarige Fran_
se regisseur heeft met zijn Le souf-
fle au coeur het taboe rond een in-
cestueuze verhouding, namelijk
tussen een moeder en haar IS-jari-
ge zoon, in de cinema glansrijk
doorbroken. Niet alleen weerstaat
de film alle kritiek van de critici,
doch ook de in veel gevallen betut-
telende censuur heeft de schaar
thuisgelaten. De grote grap is na-
melijk dat Malle de toeschouwer de
sterke suggestie geeft dat laatste ge-
tuige is van incest en daarbij spe-
culeert hij op de burgerlijke moraal
met de grote taboes. Want het ge-
geven van de film is komisch, vro-
lijk en luchtig uitgewerkt. Maar, zo
heeft Louis Malle in een interview
verklaard, dat wa£ niet het geval in
het oorspronkelijke scenario. Toen
liet hij de jongen, gekweld door het
taboe, zeUmoord plegen.
Malle heeft met Le souffle au
coeur zijn "zevensprong" voltooid.
Hij was 24 toen Lift naar het

schavot in première ging, gevolgd
door in een periode van zeven jaar
Zazie dans Ie metro, Vie privéc, Le
Jeu follet, Viva Maria en Le voleur
(met Jean Paul BelmondoL Overi-
gens heeft Louis Malle ook al met
Les Amants het sexuele taboe pro-
beren te doorbreken; toen nl. liet
hij Jeanne Moreau als cen getrouw-
de, zeer burgerlijke dame op mu-
ziek van Brahms het orgasme ont-
dekken. Enfin, een sexuele komc-
die is nooit weg.

P. J. M.

Omar Sharif. een ruige ruiter in
The horsemen

Moeder en zoon in Le souffle au coeur van Louis Malle (Lea Massari en
Benoit Ferreux)

Asla Nielsen 90

Asta Nielsen en haar (derde) echtge-
noot Christian Theede.

"Die Amerikaanse films hadden mee::-
tekst dan beelden. Ik kreeg een brief
van de Fox om de vrouw van Strind-
berg te ontmoeten. Er zou een stuk
van hem verfilmd worden, maar ik
ben kunnen gaan met een Noors schip
naar Kopenhagen".
Dit citaat is er één uit een voortreffe-
lijk gesprek dat filmcriticus B. J. Ber_
tina met de thans 90-jarige Asta Niel-
sen, de oudste filmster ter wereld, in
de Volkskrant heeft gepubliceerd.
Asta Nielsen woont thans in Kopenha-
gen met haar 72-jarige echtgenoot en

kunstverzamelaar A. Christiaan Thee.
de. De thans legendarische filmster be-
leefde in de jaren 1910 tot 1930 haar
hoogtepunt tijdens de periode van de
stomme film. Zij was de enige die het
aandurfde om HamIet verkleed als
man te spelen, zij was een van de
grootste zo niet de allergrootste mi-
me-speelsters van haar tijd. zij be-
koorde en betoverde niet alleen in de
bioscoop tientallen mannen. Haar me-
moit.es zullen binnenkort in het Engels
verschijnen.

P.J.M.
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De beul over de arbeiders

..De Gids" is al honderd vierendertig
jaar lang een van de beste literair-cul-
tureel-politieke bladen, die cr in ons
taalgebied verschijnen. Het blad. werd
in 1837 opgericht door meer geprezen
dan gelezen schrijver Potgietcr en
diens vriend C. P. E. Robidé van der
Aa. De ondertitel luidde: "Nieuwe Va-
derlandsche Letteroefeningen." Bij de
oprichting van het blad werd hel stre-
ven in vier punten samengevat:
• De literatuur moet de volkskracht
versterken.
• De kritiek moet onbevooroordeeld
zijn.
• De kWlst moel nationaal zijn en kan
vooral veel leren van de verrichtingen
in de roemruchte zeventiende eeuw
met schrijvers als Huygens en Hooft.
• Het blad moet zich opstellen voor
hel grote en hel goede in de buiten-
landse literatuur, maar deze niet slaafs
navolgen.
Vandaag aan de dag doen deze doel-
stellingen wat merkwaardig aan. De
eerste, meer ethisch dan estetisch, lijkt
wel erg hoog gegrepen en is door "De
Gids" geenszins waar gemaakt. "De
Gids", die op het ogenblik uitgegeven
wordt door Meulenhoff in Amsterdam,
heeft een zeer beperkte kring van le-
zers. Dat komt door de hoge prijs
(f 37,50 voor tien nummers per jaar)
en door de moeilijke kost, die er in
staat. De artikelen zijn vaak lang en
Zelden Verlucht met illustraties. De re_
dactie vult zich zelf aan en moedigt
jonge scribenten nauwelijks"'aan om
bijdragen te leveren. Zo staat er -
wat dreigend - in de colofon: "Onge-
vraagde zendingen die niet voorzien
zijn van retourporto, worden niet te-
ruggezonden."
Na het recente overlijden (vlak na el-
kaar) van Ed Hoornik, de vader van
de Gids.redactie en de jonge intellec-
tueel Theo Stibbe, bestaat de redactie
nu uit Godfried van Benthem van den
Bergh. Hugo Claus, A. L. Constandse,
A. de Froe, Harry Mulisch en A. de
Swaan. De laatste jaren is het accent
van het oorspronkelijk literair blad
steeds meer in sociaal-politieke rich-
ting verschoven, zoals ook Mulisch
niet meer de literator is die hij vroe-
ger was. Belangrijke themanummers
uit de laatste jaargangen: "Het lege
woord" 0971-3), "Sport" (1971-2), ••A.
L. Constandse, 70 jaar" 0969.617),
"Amerika" (1968-6/7).
"Onbehagen" 0967-9/10) en nu "De
Arbeiders". (1971-4).
Wanneer we de eerste doelstelling in
een meer eigentijdse terminologie ver_
talen, zou er iets komen als; ... het le-
veren van een al dan niet strijdbare
bijdrage door de literatuur aan de
strijd voor bevrijding uit sociaal-eco-
nomische onderdrukking!
Ik citeer Anneke Jansen in het num-
mer over de arbeiders, hoewel het
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praktisch zeker is dat die niet aan de
eerste strcvingen van "De Gids" ge-
dacht zal hebben, toen ze de functie
van het blad (en kWlSt en literatuur
meer in het algemeen) aldus fOmnl-
leerde. Als we haar verder volgen
blijkt haar scepsis: ••Is kunst über-
haupt wel in staat om een directe wer_
king uit te oefenen op het sociaal-eco-
nomisch leven?"
Tegenwoordig staan we wat meer met
beide benen op de grond, wijs gewor_
den door ervaringen uit de Russische
revolutie, twee wereldoorlogen, een
crisisperiode, de situatie in de derde
wereld en uitgebreid sociaal-weten-
schappelijk onderzoek dat Potgieter en
de zijnen in het begin van de negen-
tiende eeuw maar nauwelijks vermoed
kunnen hebben. Daarom ademt de
Gids nu een voortdurend gevoel van te
kort geschoten zijn tegenover het volk,
de arbeidende klasse of hoe we de
meerderheid van mensen in ons land
willen noemen.
A. de Swaan schrijft in het Gids-com-
mentaar;

"In dit nummer zijn enkele opstellen
bij elkaar gebracht over arbeiders in
de industrie. Het verschijnt in een tijd,
dat toenemend sociaal conflict de on-
toereikendheid aantoont van maat-
schappelijke organisatie die alleen het
materiële deelbelang van de mens als
werknemer in aanmerking neemt.
Daaf'bij blijkt ook een dubbel falen,
dat soms overgao,t in verraad: van
volksonderwijs en cultuurspreiding die
ondanks veel inspanning van bovenaf
de arbeiders maar weinig hebben kun-
nen overbrengen, omdat het erfgoed
van burgerlijke kennis en cd tuur on-
veranderd gelden bleef: ook, het falen
van de zogenaamde sociale weten-
schappen waarvan de vaktaal en me-
thode bezweringsritueel geworden zijn
tot rationalisatie van het bedrijfsbeleid
en intimidatie van de arbeiders. Heeft
dit laatste het begrip voor de situatie
van de industriearbeider belemmerd,
het eerste heeft hem het materiaal ont-
houden voor een maatschappelijke vi-
sie en een vocabulair om daarvoor te
strijden.
Bij dit tekort aan begrip voor en bij de
arbeider verschijnt dit nummer."

En zo wordt de Gids (en daardoor ook
dit artikel in Ego) een bewijs van het
falen. In een vocabulair dat mijlenver
van de arbeider afstaat wordt geen
strijdbare bijdrage aan zijn bevrij-
dingsstrijd geleverd. Op zijn best doet
alleen het fabriekskader er zijn voor-
deel mee. De Swaan signaleert het fa-
len van de sociale wetenschappen die
het tegelijkertijd de drs. in die sociale
wetenschappen mogelijk maakten om
zijn artikelen en commentaren te
schrijven. Hij verwijt zijn oude brood-
heer de VPRO dat deze de arbeiders
uitsluit; hij was het o.a. die "de intel-

ligeniia vermeide (zoals hij schrijft)
met gedistingeerde cultuurkost (Ame-
rika in termijnen, wekelijks door A. de
Swaan) voor een nieuwe elite! Het is
een dilemma waar we met zijn allen
niet makkelijk uitkomen. Hoe maak je
voortreffelijke artikelen over arbei_
ders toegankelijk voor arbeiders, zon-
der ze aan zeggingskracht en kwaliteit
te laten inboeten? Vroeger werd de
Gids vanwege zijn blauwe omslagen
en felle kritieken "de blauwe beul" ge_
noemd. De felle kritieken zijn geble-
ven, de orrrslagen wisselen nu telkens
van kleur, vandaar als kop van dit ar-
tikel "de beul over de arbeiders". Een
slogan die niet uitsluitend historisch
opgevat hoeft te worden. maar desge-
wenst marxistisch: de beul uit de eli-
taire bovenbouw, die het vonnis velt
over de onderliggende arbeiders. Voor_
lopig is het nog steeds 1-0 voor de
bovenbouw.

Een boterham met tevredenheid
Op 1 mei van dit jaar (de dag van de
arbeid) zond de Vara-televisie het bes-
te televisieprogramma van het afgelo-
pen seizoen uit. "Een boterham met te-
vredenheid" heette de documentaire
van A. de Swaan (interviews) en Paul
van den Bos (camera) over de arbeids-
omstandigheden in Nederland. Waar
de camera zo zuiver mogelijk de vol-
strekte verveling van een eindeloze
reeks dezelt'de lopende band.handelin.
gen vastlegde, vertelden arbeiders
over hun werk. Hoe jammer het was
dat ze nooit van een DAF die ze zagen
rijden, konden zeggen dat zij daar de
spatborden van gemonteerd hadden,
omdat ze niet zeker wisten of die DAF
wel gemaakt was toen hun ploeg
dienst had.
Ook vertelde een man waarom zijn
zoon niet verder wilde leren en dat die
dus waarschijnlijk hetzelfde geestdo-
dende werk zou moeten gaan doen. En
er was ook een vrouw die koekjes in-
pakken in de fabriek veel leuker vond
dan de hele dag thuis zitten want zo
kwam je tenminste nog eens onder de
mensen en kon je 's avonds op visite
over de dingen meepraten.
Het artikel in De Gids van De Swaan
heet ook "Een boterham met tevreden_
heid". Het baseert zijn beschouwingen
op de ervaringen die hij tijdens zijn
gesprekken heeft opgedaan. Daardoor
gelooft hij niet meer in de veronder-
stelde tevredenheid van de arbeiders.
Volgens de Swaan verstaan arbeiders
onder het begrip tevredenheid iets ge-
heel anders dan de enquêteurs - be-
zig met sociaal onderzoek - vermoe-
den. We citeren:

"De arbeider put zijn arbeidsgenoegen
uit zijn hobby's (buiten het werk). Het
werk doet er voor zijn gevoel niet zo-
veel toe, het is noodzakelijke bestaans-
voorwaarde om het leven elders mo-
gelijk te maken. Er zijn geen andere



mogelijkheden om in het levensonder-
houd te voorzien:'
Het antwoord op de vraag: "Bent u te-
vreden met het werk?" zegt volgens
De Swaan in de meeste gevallen niets
over het werk.

Hij zegt verder: "De filosofie van de
vervreemding weigert arbeid als een
noodzakelijk kwaad te zien en eist dat
de mens zin en bevrediging in zijn ar4
beid vindt. Maar de arbeider is niet al-
leen vervreemd van zijn arbeid, maar
ook van de filosofie (van de ver-
vreemding)!

Met dit alles weerlegt de schrijver de
marx'istische opvatting waarin de ar_
beider alleen maar tevreden lijkt, ter-
wijl in feite in de diepte van zijn ar-
beidersziel het vuur van de opstand
brandt. Daartegenover staan de voor.
oordelen van de denkende mens, die
alleen een paar weken in zijn leven
werkstudent is geweest: "De arbeider
weet niet beter, hij kent niet anders."
De Swaan concludeert:

••Als het dus waar is dat de arbeiders
tevreden zijn met iets dat voor niet-
arbeiders onverdraaglijk is, omdat die
arbeiders niet beter weten, dan is het
ofwel de missie van wie zich volksop-
voeder acht om hen uit de onwetend-
heid te verlossen en is er zolang zij in
domheid leven iets vreselijks aan de
hand, ofwel arbeiders kunnen verdra-
gen wat anderen niet kunnen verdra-
gen omdat zij geen mensen zijn, geen
"denkende" mensen. althans geen
mensen zoals de personeelschef. de so-
ciale deskundige of de vakbondsleider.
Wie ooit een bedrijfspsycholoog heeft
horen praten, of een bedrijfsleider,
weet dat dit precies het dilemma is dat
hen tot sprakeloosheid doemt of tot
volstrekte wartaal brengt ... hij moet
mensen benaderen als dingen en voor-
geven dat hij met mensen te maken
heeft."

Eigen schuld
De meerderheid van de arbeiders ziet
zichzelf niet als een produkt van
maatschappelijke verhoudingen en
krachten. Men is naar de fabriek ge-
gaan omdat men zei! niet wilde door-
leren, niet bijvoorbeeld omdat het cri-
sistijd of oorlog was. "De schuld" ligt
bij hem en bij thuis.

De Swaan: "Op deze manier wordt de
vraag naar de tevredenheid van de
man met zijn werk een vraag niet naar
de beoordeling door de man van zijn
werk, maar naar de beoordeling door
de man van zichzelf. De individualise~
rende arbeider is ,,zelf schuld"; eer-
der een teveel aan persoonlijk verant-
woordelijkheidsgevoel, dan een tekort
zoals de arbeiders zo vaak wordt aan-
gewreven. Elk maatschappelijk stelsel
produceert een rechtvaardiging voor

de bestaande verhoudingen en juist de
minst geschoolden worden daarin het
diepst geschoold en hebben de minste
tegenargumenten tot hun beschikking!
Hoe komt het nu dat de arbeiders niet
in opstand komen? De belangrijkste
oorzaak is (volgens De Swaan) dat de
materiële omstandigheden in vergelij-
king met vroeger sterk verbeterd zijn.
Daarnaast zijn er veel "geoefenden"
die een vaardigheid ontwikkeld heb-
ben. waarmee ze niet elders terecht
kunnen. Dat conformeert ze aan het
bedrijf. Het veel gelaakte consumptie-
patroon van de fabrieksarbeiders (ze
verdienen weinig, maar hebben wel
een auto) lijkt sterk op dat van andere
bevolkingsgroepen. Hun televisie en
hun auto zijn blijk van een gelijkwaar-
digheid die in de arbeid juist ontkend
wordt (mijn geld is evengoed als dat
van een ander).
Tot zover het artikel van De Swaan.
We hebben het gehad over de volksop.
voeders die de arbeiders niet langer in
onwetendheid willen houden. In eerste
instantie ligt die taak bij de overheid.
Bij een overheid met twee gezichten,
wel te verstaan. Aan de ene kant pro-
clameert zij "de ongeschoolden van
vandaag zijn de werklozen van mor.
gen", aan de andere kant bezuinigt: ze
op ondêrwijs, voert financiële belem.
me ringen in, zet de subsidie aan de
Stichting voor Huishoudelijke en Ge.
zinsvoorlichting stop en doet praktisch
niets aan controle op de naleving van
een wet die vorming van werkende
jongeren verplicht stelt. Dan is er het
particuliere initiatief van de vakbon.
den, de politieke partijen en de vor.
mingsinstituten en volksuniversiteiten.
Om bij de laatsten te beginnen. De
volksuniversiteit is een volstrekt ver.
ouderd instituut dat slechts weinig
cursisten weet te boeien. Als verslag.
gever van Het Vrije Volk heb ik vroe-
ger heel wat interessante lezingen met
lichtbeelden moeten volgen, waar drie
oude besjes (het waren altijd dezelf-
den) geboeid naar luisterden. De vor.
mingsinstituten gaan (terecht) uit van
het beginsel van vrijwillige deelname
en selecteren daardoor die mensen uit
die ze juist zouden moeten bereiken.
De vakbeweging heeft zich over het
geheel genomen veel te weinig met het
onderwijs bezig gehouden. Pas de laat.
ste jaren is daarin verandering aan het
komen. Bij het vormingswerk is de
pauze vaak belangrijker dan de inlei-
ding.
Ik heb veel lezingen gegeven voor
goedwillende vakbondsclubje's en wat
je daarbij opvalt is dat de mensen op-
leven als ze met elkaar kunnen kletsen
in de koffiepauze om daarna weer in
te dutten. Ze hebben geleerd dat ze to-
lerant en belangstellend moeten zijn,
maar dat is meer uit beleefdheid te-
genover de inleider dan dat er gespro-
ken kan worden van een geestelijke
verworvenheid die aktief gebruikt
wordt.
De tolerantie is geformaliseerd. Het
waarom is weinigen nog duidelijk. En
dan is er de Stichting Ideële Reclame.
De Gids heeft er een commentaar
over: "Sul, dat blijf je je hele leven als
je nu van school afgaat" staat er op
het aanplakbiljet dat deze stichting
ontworpen heeft. Een vertaling van de
Amerikaanse affiche: "Boy, that's
what they'll call you all your life, if

you leave school now".
Een advertentie voor maatschappelijke
minachting dus. Want wat hier bestre-
den wordt, is niet de treurige arrogan_
tie om een ongediplomoeerde medebur-
ger aan te spreken als "boy" of af te
doen met •.sul", dat geldt blijkbaar als
vanzelfsprekend. De tekst is niet be-
doeld om het falen van het voortgezet
onderwijs aan de kaak te stellen. Nee,
jonge mensen worden aangespoord om
vooral op school te blijven, zodat ook
zij op een dag de ongeschoolden voor
sul mogen uitmaken. Had ik (De. SJ
het geld en de overige ideële middelen
dan plakte ik biljetten met de tekst:
"Liegbeest dat ben je en dat blijf je als
je voor geld leugens verzint en vals-
heid verspreidt in de reklame".
Tegenover deze reclame staat een wer-
kelijkheid waaruit blijkt dat er node-
loos jongeren van school afgegaan zijn,
niet omdat ze niet konden leren, maar
omdat je er niet mocht praten. lachen,
roken, omdat je er geen broek mocht
dragen. of geen kort rokje, of omdat je
je ogen niet mocht opmaken.
We hebben maar een artikel uit het
arbeids.nummer van De Gids gelicht.
Voor wie meer belangstelling heert,
kan ik verwijzen naar de opstellen
over de intelligentie van de arbeiders
(van De Froe) en over de betekenis
van de literatuur voor de arbeiders
(van Anneke Jansen). Losse nummers
van De Gids zijn voor f 4.90 te verkrij-
gen bij de boekhandel of bij Meulen-
hoff-Bruna N.V., Beulingstraat 2, Am-
sterdam-C., giro 150.1333.

JAN HAASBROEK

Reactie
aar aanleiding van het artikel van

!Jan Haasbroek over ons nieuwe kabi-
net het volgende.
Ook dit kabinet besteedt geen enkele
aandacht aan ons belangrijkste pro_
bleem: de angstwekkende bevolkings
groei. De oorzaak van dit fatale ver-
zuim ligt voor een goed deel in het
feit, dat slechts een minderheid (ca.
qO pct. van ons volk) zich dit pro.
bleem bewust is. Deze minderheid is,
gelukkig wel groeiend, maar een per-
centage van ca. 10 is nog veel te gering
om de vereiste maatregelen (' ••.•.0. ge-
leidelijke afschaffing van de kind erbij.
Slag na het tweede kind) •.politie
haalbaar" te maken. Vandaar dit ver
zuim en ... ook dit ingezonden stukje~
Het is voor het voortbestaan van ons
:volk noodzakelijk dat binnen de vijftig
laar ons be ••.•olkingsaantal gestabiliseerd
kis. Gebeurt dit niet. dan staat ons ee
'toestand te wachten waarbij de huidi
ge slechts kinderspel is, Men realisere
het zich toch eindelijk eens dat alle
maatregelen tegen milieuverpestiog.
:verkeerschaos, woningnood enz. op de
(luur volkomen zinloos zijn als de be4
'wolkingsgroei niet tot staan wordt ge-
bracht. Veel tijd is er niet meer. Of
äacht men dat het overschakelen op
een kindertal van twee per gezin een
proces van korte duur is?
Gezien het moeilijk te overschatten
belang van deze kwestie hoop ik van
harte dat u bovenstaande reaktie ge-
heel of gedeeltelijk zult willen plaat-
sen.
Reeds nu dank ik u voor uw aandacht.

D. VAN DER KELLEN
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Ik heb ee!l probleem, ik houd steeds aan het eind
van mijn salaris een stuk maand over.

En juffrouw heeft u uw vakantie op nuttige wijze
doorgebracht?

En dit is om het reactievermogen van de sollicitanten te peilen.
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