


Verklaring

Een aantal humanistische raadslieden en vormingsleiders in de Neder-
landse strijdkrachten heeft de behoefte het volgende in het openbaar
te verklaren:
Door de eis van drie maanden gevangenisstraf, waarvan één voorwaar-
delijk, die voor de krijgsraad in Arnhem is gesteld tegen zeven hoofd-
bestuursleden van de VVDM op grond van hun aandeel in de anti-groet-
dag van 1 augustus, dreigt een menselijk en maatschappelijk onaan-
vaardbare situatie in de krijgsmacht te ûnlstaan, die bovendien een
ernstige polarisatie teweeg zou kunnen brengen.
Het is ons bekend dat een eis nog geen vonnis is en dat de beklaagden
bovendien in beroep kunnen gaan bij het Hoog Militair Gerechtshof.
Maar de ervaring met de krijgsraden en het HMG in het laatste jaar is
niet in staat om onze ongerustheid op dit punt weg te nemen.
Wij menen dat de krijgstucht en de militaire discipline als gevolg van
de anti-groetdag zeker niet ernstig zijn geschaad maar dat op grond van
het reglement betreffende de krijgstucht en de wet op de krijgstucht
waarschijnlijk \\.el gesproken kan worden van onwettig gedrag van be-
trokkenen.
Nu is het bekend dat in de huidige samenleving onwettig gedrag, ge-
bruikt bij maatschappelijke akties, op zichzelf nog geen reden behoeft te
zijn tot strafmaatregelen. De bezetters van Enka-Breda werden zelfs in
het algemeen geprezen om de correcte wijze waarop zij de bezetting
hadden doen plaats vinden,
Maar waarom dan tegen dienstplichtige militairen die een heel wat
minder rigoureuze actie hebben gevoerd zulk een streng vervolgings-
beleid? Het is duidelijk dat dat slechts kan geschieden op grond van
verouderde bepalingen die door praktisch niemand meer worden aan-
vaard. Afschaffing van de groetplicht wordt niet alleen gevraagd door
de VVDM maar eveneens door de vereniging van onderofficieren en
beroepskorporaals, terwijl b.V. ook in het augustusnummer van "Spes"
(het orgaan van de Algemene Christen Officieren-vereniging) afschaf-
fing van de groetplicht van redaktiewege wordt bepleit.
Als in deze situatie aan dienstplichtige militairen straffen zouden wor-
den opgelegd als geëist in Arnhem dan zou, naast menselijk leed aan
betrokkenen, ernstige schade kunnen worden toegebracht aan de ver-
houdingen in de krijgsmacht. Wij menen dat de volgende maatregelen
een belangrijke verbetering in de situatie zouden brengen:
1. Een herstel van de normale betrekkingen tussen de Minister van
Defensie en het hoofdbestuur van de VVDM

2. De afschaffing van de groetplicht op heel korte termijn.
3. Een snelle hervorming van het militair straf- en tuchtrecht in

moderne zin.
4. Een spoedige uitvoering van het reeds genomen besluit om de krijgs-
raden te vervangen door militaire kamers bij de burgerlijke rechts-
kolleges.

Wij dringen er dan ook bij de regering en het parlement op aan dat deze
maatregelen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.
Wij weten dat openlijke stellingname van geestelijke verzorgers in de
strijdkrachten niet door een ieder wordt toegejuicht maar wij menen
dat wij aan onze humanistische beginselen en aan ons geweten zoude"
verzaken als wij in deze niet openlijk van onze verontrusting en onze
opvattingen zouden doen blijken.

De humanistische raadslieden en vormingsleiders,
S. v. d. Belt
M. Dekkinga
H. Grim
W. Heij
H. J. J. Lip,
Tj. Krips
D. G. S. Nyèssen
H. Schonk
A. Slruyk
W. J. Stuyver
J. G. F. Troost
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Vormingsdagen voor militairen
Het Humanistisch Vormingscentrum
het Coornherthuis in Driebergen ont-
vangt het hele jaar door militairen. zo-
wel dienstplichtigen (dat is het meren-
deel) als beroeps.
In overleg met de deelnemers wordt
een programma opgesteld. We probe-
ren zo te werken dat we direkt aan-
sluiten op de belangstelling van onze
bezoekers. Het doel van dit vormings-
werk is dat mensen zich wat meer be-
wust worden van de situatie waarin ze
zich bevinden. Er kan dus desgewenst
nader worden ingegaan op persoonlij-
ke problemen in gezin of vrienden-
kring, moeilijkheden in de werksfeer
alsook maatschappelijke problemen
van algemeen belang, Daarnaast hono-
reren we eventuele belangstelling voor
kulturele verschijnselen als moderne
beeldende kunst, proza en poëzie, pop
en underground. Er wordt eens een
film vertoond, en men kan soms zèlf
ook eens wat maken, waaraan een
aantal deelnemers veel plezier beleeft.

Visie
Men zou kunnen veronderstellen dat
we de mensen iets willen bijbrengen,
een bepaalde visie overdragen of
zoiets. Ik zou graag nog eens beklem-
tonen dat het de vormingsleiding in
elk geval niet te doen is om indoktri-
natie, maar om de eigen standpuntbe-
paling van de deelnemers. Het huma-
nistisch karakter van dit werk bestaat
juist ook hierin dat ieder zoveel moge-
lijk in de gelegenheid wordt gesteld
zijn houding ten opzichte van de vele
problemen te bepalen die zich in deze
tijd aan ons voordoen.
In z'n onvolledigheid klinkt dit wel
wat vrijblijvender dan het in werke-
lijkheid is. Natuurlijk vinden wc niet
èlk standpunt even goed. Als men bij-
voorbeeld geneigd blijkt een deel-as-
pekt van een zaak of mens met uitslui-
ting van al het andere te beschouwen
of waarderen, zullen we zeker probe-
ren de deelnemers een ruimere visie
mogelijk te maken.

Communicatie
Vormingswerk betekent ondermeer
een intensieve strijd tegen bekrompen-
heid en allerlei mechanismen die tot
bewustzijnsvereniging leiden. Daarom
vinden we toename van kommunikatie
tussen de mensen belangrijk, waarbij
dus doel èn methode eigenlijk één zou-
den moeten zijn. Het zou onjuist zijn
als men het voorgaande alleen in het
vriendelijke opvat, want in de praktijk
moet juist vanwege het gestelde doel
een konfrontatie tussen de deelnemers
onderling of ook van hen mèt de bui-
tenwereld enigszins worden gefor-
ceerd. Elkaar begrijpen is namelijk
heel iets anders dan op beminnelijke
wijze ("toedekkend" dus) het feit uit
de weg gaan dat men andermans oor-
deel als een voor-oordeel beschouwt,
en omgekeerd.

We komen hier aan een zeer belang-
rijk punt, met grote konsekwenties
voor de praktijk van het werk. Het be-
hoort tot mijn overtuiging dat we het
gemeenschappelijk zoeken naar de
waarheid omtrent een zaak, de ander
en zichzelf bij elkaar dienen te stimu-
leren. willen we niet in een subjekti-
visme vervallen dat juist álle konfron-
tatie overbodig maakt. Zijn we niet al-
lemaal geneigd de onzekerheid, die
aan verruiming van visie pleegt vooraf
te gaan, te vermijden? Het stellen van
fundamentele vragen aan jezelf, door
leiding en deelnemers dus (waarom
doe ik dit en waarom doe ik het zó,
geef ik op déze manier ècht betekenis
aan mijn leven?), het zich verdiepen
in levensvragen heet dat wel, - lijkt
mij onvermijdelijk in ons werk.

Eén uitgangspunt
Het is natuurlijk wèl weer de kunst
om meer dan één uitgangspunt aan de
orde te doen komen, omdat het vol-
gens humanisten al zeer onwaarschijn-
lijk is dat maar één van de bekende
overtuigingen precies de enig juiste
zou zijn. Ik moet trouwens ook beken-

nen dat fundamenteel respekt voor de
mens (wat van een beetje redelijke
vormingsleiding geëist mag worden)
mij slechts mogelijk lijkt als we de
mensen nooit geheel gelijk 'schakelen
met de opvattingen die we elkaar
meedelen.
Aangezien het Coornherthuis een hu-
manistisch vormingscen trum is, zou
men zich kunnen afvragen of de kop-
peling van vormingswerk aan een be-
paalde levensovertuiging niet schade-
lijk is voor de vrijheid van dat vor-
mingswerk. Als direktielid van het
Coornherthuis ben ik ook nog funktio-
naris van het Humanistisch Verbond.
Allereerst kan ik met de hand op het
hart verklaren, dat in ons centrum al-
les ter sprake mag worden gebracht.
Als de vormingsleiding zich beperkin-
gen oplegt in het te berde <laten)
brengen van eigen of andermans op-
vattingen, gebeurt dit alleen met het.
oog op een schatting van het vermo~
gen tot verwerking door de diverse
deelnemers. Dan zal men moeten toe-
geven dat het Humanistisch Verbond
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DE VVDM IS NOG STEEDS DE VVDM

Wij hebben in het afgelopen
,jaar in ons blad aandacht be-
steed aan verschillende verenÎ-
gingen van militairen. Op dit
ogenblik staat ongetwijfeld de
VVDM, door het opschorten van
het overleg tussen minister en
hoofdbestuur VVDM. het meest
in de aandacht. Velen vragen
zich af welke koers deze vereni-
ging in de naaste toekomst zal
varen. Nu hebben we natuurlijk
ook in het verleden in dit blad
wel over de VVDM geschreven
maar we hebben toch nimmer
een artikel gehad waarin het
beleid van de vereniging van
VVDM-zijde zelf werd toege-
licht. J)aarom zijn we verheugd
dat de voorzitter van de vereni-
ging, Kees 8eemsterboer, bij-
gaande uiteenzetting voor ons
heeft willen schrijven.

Red.

Niet lang geleden liet onze nationale
minister van defensie middels een in-
terview in het Algemeen Dagblad we-
ten dat de VVDM een duidelijk meer
radicale koers ging varen en dat hij
hierin een grotere invloed zag van de
witte BVD. Minister De Koster deed
deze uitspraken naar aanleiding van
de nationale groetweigerdag welke te-
gen zijn zin in door het VVDM-hoofd-
bestuur was doorgezet om aan te ge-
ven dat alle dienstplichtigen van dl:'
plicht tot groeten af willen. Dit was
natuurlijk koren op de molen van de
reactionaire krachten in Nederland die
de VVDM liever vandaag dan morgen
de nek om willen draaien. Daarom
zullen wij hieronder wat nuancerin-
gen aanbrengen in de beelden waar
de minister zo driftig mee schermt.
Voor wie niet zo met de VVDM ver~
trouwd is, lijkt het nuttig even terug
te gaan in het verleden. De moeilijkhe-
den waar de vereniging nu mee tobt,
evenzeer trouwens als het hele beleid
van dit moment zijn logisch voortgeko-
men uit het verleden.
De vereniging van dienstplichtige mi~
litairen is in 1966 opgericht als een
protestbeweging tegen de onderdrukt
en tenachtergestelde positie van de
dienstplichtigen in het Nederlandse
leger. Al wekte zij aanvankelijk de
indruk niet meer dan een vrijblijvende
gezelligheidsvereniging te zijn, snel
groeide zij toch uit tot een vakbond
waar momenteel zo'n 30.000 dienst-
plichtigen lid van zijn. Dit is bijna
tweederde van het totale bestand van
dienstplichtigen. Deze snelle groei is
grotendeels te danken aan de geweldi-
ge inzet van de eerste bestuurders, de
medewerking van de kant van defen-
sie en het grote werkterrein dat braak
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lag, waardooI' in korte tijd vele resul.
taten geboekt konden worden wat het
enthousiasme erin hield.
Centraal stond in de eerste jaren de
verbetering en behartiging van de ma-
teriële poistie van de soldaten. Het
Leitmotiv daarbij was dat slechts 1/3
deel van de daarvoor in aanmerking
komende jongens daadwerkelijk in
dienst moet en dat ervoor gezorgd
moest worden dat zij niet teveel gedis-
crimineerd werden in vergelijking met
het andere tweederde deel. Het be-
staan van het leger en de rol van
dienstplichtigen daarin stond niet ter
discussie.

Resultaten
In de loop der jaren is op dit gebied
heel wat bereikt. Wij vermelden hier
de optrekking van de wedde van
f 55,- naar f 280,- per maand, af-
schaffing van het parate week-end en
van hel "bollenweek-end", afschaffing
van de militaire treinen, de vrije haar-
dracht (zaak Wehrmann) en nog on-
langs de afschaffing van de plicht het
eerste grijs te dragen na de diensttijd.
Deze resultaten werden óver het alge-
meen bereikt in het informele georga-
niseerd overleg dat het hoofdbestuur
voerde met het ministerie van defen-
sie en door allerlei acties op de kazer-
nes. Dit begin van vermaatschappelij-
king van de krijgsmacht ging betrek-
kelijk soepel omdat zelfs de meest be-
houdende generaal wel inzag dat de
tot dan geldende voorschriften veelal
achterhaald en weinig functioneel wa-
ren voor het leger. Een mentaliteits-
verandering van defensie of van de ge-
neraals mag hieruit zeker niet afgeleid
worden.
Gaandeweg echter is vanuit de kazer-
nes duidelijk geworden dat men meer
wilde dan verhoogde wedde en aan-
verwante zaken. Met name de zaak
Schul - Dona heeft hier als een
stroomversneller gewerkt uitlopend op
een sterkere belangstelling binnen de
vereniging voor lange termijn belan-
gen als vrijheid van meningsuiting,
verbetering van de rechtspositie, demo-
kratisering en emancipatie. Belangen
die een kritischer bezinning vergden
op de plaats van de soldaat in het le-
ger en de VVDM tot politiek kleur
bekennen zullen dwingen, omdat zij de
structuur van het leger als geheel ra-
ken.
Op het gebied van de vrijheid van me.
ningsuiting is nog niet veel bereikt.
Een belangrijke ontwikkeling was
misschien de brief van minister de
Koster van eind november '71 waarin
hij zijn commandanten verzoekt onei-
genlijke krijgstuchtelijke vergrijpen
befJreffende de vrijheid van menings-
uiting niet meer zelf af te doen, maar
door te zenden naar de krijgsraad. Het
belang van deze beslissing is dat hier.
mee voor het eerst aan de komman-

dant deel van zijn strafbevoegdheid
wordt ontnomen ten gunste van een
onafhankelijk rechterlijke instantie.
Toch is ondanks de zaak tegen Schul
en Dona en ondanks deze brief de vrij-
heid van meningsuiting in het leger
een droombeeld gebleven. Wij herin-
neren hier aan de overste Volten die
wegens zijn kritische geluiden in de
kwestie Meynderts en Ysselstein werd
weggepromoveerd en nog onlangs zijn
drie redacteuren van het VVDM-afde-
lingsblad "Kaats" uit Havelte met drie
dagen krijgstuchttelijk gestraft. Ook
zij mochten niet met eigen woorden
weergeven wat zij op hun lever had-
den.
Wij zijn hiermee aangeland bij de
rechtspositie van de dienstplichtigen
waarvan weinig positiefs valt te zeg-
gen. Op dit moment ziet het ernaar uit
dat de door de ministers de Koster en
Van Agt ingediende nota herziening
militaire tuchtrecht niet meer door het
demissionaire kabinet Biesheuvel
wordt afgehandeld en daardoor weer
uitgesteld wordt tot volgend jaar. Bij-
zonder triest is dit omdat het verou-
derde tuchtrecht de soldaten het meest
parten speelt, reden waarom de
VVDM al in 1970 op wijziging aan-
drong. Zij kwam in haar nota over dit
onderwerp o.a. tot de conclusie dat de
strafbevoegdheid van de commandant
in handen moest komen van een ona!-
hankelijk kantonrechter; bovendien
heeft zij toen geadviseerd om wanneer
een dienstplichtige in beklag wil gaan
de tenuitvoerbrenging van de straf op
te schorten.
Het militair strafrecht is in het afgelo-
pen voorjaar wel ondervJerp van dis-
cussie geweest in de Tweede Kamer.
De VVDM heeft indertijd voor gesteld
om bij een willekeurige rechtbank een
militaire kamer in te stellen bestaan-
de uit drie burgerrechters omdat zij
geen reden ziet soldaten die met een
wrakke bromfiets iemand aanrijden,
anders te laten berechten dan burgers
die hetzelfde uithalen. Dit idee werd
bijna identiek overgenomen door de



tweede kamer d.m.v. een motie van de
heer Geelkerken die voorstelde om in
plaats van helemaal geen, nog één mi-
litair in het college van rechters toe te
laten. Hiermee is het einde van de
krijgsraad in zicht.
Ten aanzien van de demokratisering is
de stand van zaken minder rooskleu-
rig. Mede door toedoen van de VVDM
is er de laatste jaren wat inspraak ge-
komen aan "de basis": overlegorganen,
voedingscommissies, kantinecommis-
sies, vormingscommissies enz. Zij zijn
aanwezig (en zelfs dat niet altijd),
maar daar is vaak alles mee gezegd.
Hun zeggenschap is niet geformuli-
seerd en het functioneren hangt hele-
maal af van de instelling van de be-
trokken commandant. In de meeste
gevallen is het een wassen neus: je
kunt suggesties doen die overgenomen
worden als zij in het straatje van de
commandant te pas komen.
Dit alles is nog verwonderlijker als de
minister zelt constateert dat ..uit de
kritiek die de laatste jaren ook binnen
de krijgsmacht is geuit, van hoog tot
laag, onder beroepsmilitairen en
dienstplichtigen en in alle onderdelen
een groeiende behoefte blijkt om als
volwassen, zelfstandige en kritische
medewerkers behandeld te worden"
(Nota herziening militair tuchtrecht
van 26 jan. 1972).In dit verband moet
ook opgemerkt worden dat de VVDM
al een paar jaar pleit voor instelling
van een proefbataljon waarin de over-
leg organen over een grotere beslis-
singsbevoegdheid beschikken en waar-
in o.a. beslissingen genomen kunnen
worden over de woon- en werksitua-
tie ter plaatse, evenals over de taken
die door ieder verricht moeten wor-
den. Tot nog toe heeft dit voorstel
weinig opgeld gedaan bij het ministe-
rie van defensie omdat men daar alleen
lijkt te willen experimenteren als het
resultaat van tevoren vaststaat.

Prioriteiten
Uit het bovenstaande zijn een aantal
problemen naar voren gekomen als:
hoe moeten wij duidelijk maken dat
deze lange-termijn doelstellingen
nauw aansluiten op de doelstellingen
op korte termijn; hoe moeten onze
prioriteiten liggen; moet de VVDM
niet een visie geven over leger en
maatschappij en de rol van de dienst-
plichtige daarin; hoe zal dit alles over.
komen bij de buitenwacht etc.
Om zich wat te bezinnen over deze
problemen heeft het VVDM hoofdbe-
stuur met een stel aktieve afdelingsbe-
stuurders zich begin juli een week-end
teruggetrokken in Valkenburg. Als
voorlopige conclusie kwam toen uit d~
bus dat de VVDM zich op de eerste
plaats moest bezighouden met het ver-
lenen van bijstand en advies aan de
soldaten op de kazernes (in vakbonds-
termen: bedrijvenwerk) .

Hier ligt dan een aangrijpingspunt om
de dienstplichtigen duidelijk te maken
dat ze een verlengstuk van de maat~
schappij zijn, burgers in uniform, en
dat zij bepaalde plichten, maar ook
rechten hebben. Op deze manier moet
het mogelijk zijn hen bewust te ma-
ken van de militaire situatie waarin zij
verkeren.
Om dit werk beter te kWlllen begelei-
den is het onder meer nodig dat een
aktieprogramma wordt gemaakt waar~
door het steeds mogelijk is de link te
leggen tussen de concrete leefsituatie
en de situatie zoals die zou moeten
zijn. Tevens moeten de afdelingsbe.
stuurders beter uitgerust worden voor
hun taak. Hiertoe is een kadercursus
georganiseerd die begin september van
start is gegaan en waarin de bestude-
ring van de positie van de soldaat in le-
ger en maatschappij centraal staat.
Ook zal aandacht worden geschonken
aan onderwerpen als vergadering- en
gesprekstechniek.

Groot probleem
Het grote probleem bij dit alles is de
continuïteit. Ieder half jaar vernieuwt
zich het dagelijks bestuur - het dage-
lijks bestuur bestaat uit zeven vrijge-
stelde dienstplichtigen - en praktisch
om het jaar is er een nieuwe groep be-
stuursleden die uit dienst zijn. Boven-
dien is er iedere 16maanden een com-
pleet nieuwe vereniging omdat dan
alle leden afgezwaaid zijn. Het is hier-
door erg moeilijk om steeds een
geïnformeerde en gemotiveerde ach-
terban te krijgen. Dit is de kern van
de organisatorische moeilijkheden
waarmee de VVDM kampt en die in-
herent zijn aan de opzet van de ver-
eniging. Het verwijt als zou de VVDM
een weinig consistent beleid voeren,
moet, voorzover het waar is, hieraan
toegeschreven worden. Overigens
wordt het probleem deels ondervangen
door oud-bestuursleden in het alge-
meen bestuur - dit bestaat uit 12
mensen, waaronder de 7 dienstplichti-
ge d.b.-Ieden - op te nemen, alsmede
door het uitbeiden van de vaste staf
van burgermedewerkers.
Veel ..hinder" ondervindt de vereni.
ging van de band die haar aan defen-
sie bindt. Onlangs vond een plaatselij-
ke krant uit het noorden des lands dat
de minister beter wat faciliteiten in
had kunnen trekken omdat het op.
schorten van het overleg met de
VVDM een te zware maatregel was
voor de groetactie van de eerste au-
gustus. Kennelijk wist men niet goed
waar men het over had. Defensie geen
ons nl. toegang op de kazernes, stelt
het hoofdbestuur vrij van dienst, ver-
zorgt de contributie-inning en ver-
leent ons onderdak. Het hoeft dan ook
weinig betoog dat de VVDMdoor deze
binding een onafhankelijke positie
t.o.v. defensie. ook al is dat in het be-

lang van de leden, slechts met grote
voorzichtigheid en vrees kan innemen.
Een onschuldige actie als de groetdag
heeft aangetoond dat deze vrees niet
ten onrechte is.
In haar uitgroei naar vakbond zal de
vereniging alle zeilen bij moeten zet-
ten om zich een grotere onafhankelijk-
heid te verschaffen. Pas dan is het mo-
gelijk om frank en vrij voor de belan-
gen van de dienstplichtigen op teko~
men zonder bang behoeven te zijn dat
zij daarmee haar hoofd in de strop
legt. Uitwisseling van ervaringen met
vakbonden zal daarom meer voorrang
moeten hebben, buiten de contacten
die er op dit moment al bestaan met
o.a. de industriebond NVV.

Onderdak bieden
Hoe een en ander ontvangen zal wor-
den bij de buitenwacht hangt mede at
van het beeld dat men heeft van de
VVDM.Door uitlatingen van de minis-
ter, zoals geciteerd in de aanhef, wordt
de indruk gewekt als zou de invloed
van de witte BVDbinnen de vereniging
groeiende zijn. Dit is pertinent onjuist.
De Vereniging heeft altijd onderdak
geboden aan leden met de meest uit-
eenlopende overtuigingen.
Norm hierbij was dat men zich zou
houden aan de lijnen die uitgestippeld
werden op de ledenvergadering.
Door de uitlatingen van de minister -
voor velen geldt nog dat wat de minis-
ter zegt waar is - loopt de VVDMhet
risico dat ze vele kandidaatleden en
kandidaatbestuursleden afschrikt door
haar vermeend uiterst links karakter.
Het gevolg hiervan zou zijn dat de
meer gemotiveerde en ideologisch ge-
schoolde soldaten een relatief grotere
groep gaan vormen binnen de vereni-
ging waardoor de aanvankelijke valse
uitspraak van de minister wel eens
waarheid kon worden.
Ik heb getracht duidelijk te maken dat
de aandacht binnen de VVDM uitge-
breid is. Stonden vroeger de materiële
belangen alleen centraal. tegenwoor-
dig zijn daar lange termijn belangen als
verbetering van de rechtspositie, de.
mokratisering, vrijheid van menings-
uiting e.d. bijgekomen. Dit heeft be-
leidsombuigingen tengevolge gehad.
O.a. door middel van kadercursussen
wordt gepoogd het contact tussen le-
den, afdelingsbestuurders en hoofdbe-
stuurders te verbeteren, wat noodza-
kelijk is om de discussie over en de
realisering van deze doelstellingen na-
derbij te brengen. Tevens zal de sa~
menwerking met de vakbonden ver-
groot moeten worden voor uitwisse-
ling van ervaringen. De band met de-
fensie, de snelle opeenvolging van be--
sturen en leden en de beeldvorming
bij het Nederlandse publiek zijn hier-
bij nog extra moeilijkheden die opge-
lost moeten worden.

KEES BEEMSTERBOER
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Frenzv. de 53sle Hilchcock

De Amerikaanse filmmaatschappij Pa-
ramount komt de eer toe Alfred
Hitchcock te hebben ontdekt. Want
toen deze maatschappij een paar jaar
na hel beëindigen van de Eerste We-
reldoorlog besloot een bijkantoor te
openen in Londen solliciteerde er ook
een 20-jarige student natuurweten-
schappen. De jongeman kreeg de baan
en bracht, zoals dat heet, leven in de
brouwerij door zijn talent. visie, fanta-
sie en werklust. Negentien jaar hield
Alfred Hitchcock het uit in Engeland,
maar besloot toen zijn vaderland de
rug toe te keren en zich te vestigen in
Hollywood. het mekka der filmma-
kers. En daar ontplooide hij zich tol
een geweldig regisseur van thrillers,
en werd zoals een criticus hem typeer-
de: "the master of suspense".
"Rear window", "The Birds" en "Psy-
cho" zijn slechts een paar titels uit een
rij van zo'n vijftig films die Hitchcock
vervaardigde. Het grote kenmerk van
elke Hitchcock-film is wel het angst-
syndroom, het bang zijn voor iets on-

bekends, iets dat altijd dreigend aan-
wezig is; het is niet tastbaar, maar de
haren achter in je nek gaan overeind
staan als je die angstprikkel voelt.

Noodlot
Eenentwintig jaar lang is Hitchcock
niet in Londen of Engeland geweest en
het is opvallend dat hij als 72-jarige de
moed had terug te keren naar de stad
die hij ziet als een plaats waar de ge-
wone sterveling plotseling wordt ge-
confronteerd met iets noodlottigs. En
om die (voor velen toch wel onbegrij-
pelijke) afschuw voor deze wereldstad
nog eenmaal afdoend uit te drukken,
koos Hitchcock voor zijn 53ste film
"Frenzy" Londen als locatie.
Nu is Londen ook mijn favoriete stad
niet ("Geef mij maar Amsterdam"),
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maar ik heb in Frenzy weinig afkeer
kunnen ontdekken. Het zijn eerder de
obligate plaatjes die Hitchcock ons
heeft lalen zien die walgelijk zijn,
dan het totaalbeeld zelf. Want het
moet gezegd, Hitchcock is Hitchcock
niet meer. Het is spijtig om dit te con-
stateren, doch het feit ligt er na het
zien van de film: het is alleen de naam
nog die de lading dekt. "Suspense" is
een schitterend woord. maar niet voor
deze film.
Daar is dan in de eerste plaats het ge-
bruik van kleur. De spanning, die de
..grote meester" vroeger opriep in zijn
zwart-wit films, juist door het niet ge-
bruiken van kleur, is nu platvloers
vertaald nel als op gekleurde prent-
briefkaarten. Het is of je bent uitgeno-
digd voor een dia-avondje bij oom

Boven: Blaney (Jon Fineh) bezoekt
fruithandelaar Rusk om hem over zijn
uitslag als barman te vertellen.
Links: Brenda (Barbara Leigh-Hunt)
spartelt 1Wg tegen, maar de dood
treedt al in.

Fred en tante Alie. Bij wijze van grap
en ook om tante Alie te pesten, heeft
om Fred er een paar naaktdia's tussen
gestopt, genomen in het nudistenkamp
waar ze toevallig langskwamen op de
terugreis van hun vakantie in Londen.

\\'einig ruimte
En dan is er het spel en prestatie van
de acteurs en actrices. Het is genoeg-
zaam bekend dat Hitchcock zijn cast
weinig ruimte laat zelf ideeën omtrent
de op te nemen scènes te spuien. Hij
heeft het scenario muurvast in handen
en zal geen enkel detail hoe klein ook
uit de losse hand filmen. Daarbij komt
dat zijn dwingende aanwezigheid en
vorsende blik weinig uitnodigend wer-
ken. Bovendien heeft hij de naam van
DE regisseur en welke acteur/actrice
zal hem durven negeren of tegenspel
leveren?
En dan is er nog de opbouw van het
verhaal. Je weet bijna meteen al wie
de moordenaar is, wie de volgende
vermoorde wordt. Het zoeken naar de
(bij het publiek reeds bekende) moor-
denaar kan spanning opleveren; de in-
geobouwdehartkloppingen moelen re-
gelmatig terugkeren; de adem moet
eventjes worden ingehouden. Maar in
"Frenzy" is van dit alles niets te vin-
den. Op een of andere onverklaarbare
manier is de vaart eruit, het is te
doods, te doorzichtig.
En scenarioschrijver Anthony Shaffer
had het toch allemaal zo goed bedoeld.



Onder: Bob Rusk (Barry Forster) -
zijn dasspeld wordt hem noodlottig.
Rechts: Vriendin Babs (Anna Massey)
maakt zich zorgen: wie is de dassen-
moordenaar?

Hij liet Jon Finch opdraven als Ri-
chard Blaney, een ex-RAF-piloot die
de kost staat te verdienen in een bar,
daar wegens interne moeilijkheden
wordt ontslagen en doelloos slenterend
achtereenvolgens een oude vriend te-
gen komt, fruithandelaar Bob Rusk
(Barry Foster) en zijn ex-vrouw Bren-
da (Barbara Leigh-HunU. Ondertus-
sen heeft het publiek al kennis ge-
maakt met een aantal via een strop-
das gewurgde dames in ontklede
staat. Blaney wordt verdacht van deze
moorden. En het ziet er naar uit, dat-
ie het ook heeft gedaan. De verden-
king tegen hem groeit als kort na el-
kaar zijn ex-vrouw én zijn vriendin
Babs (Anna Massey) vermoord wor-
den gevonden. In de flat van fruithan-
delaar Rusk wordt Blaney gearres-
teerd en tijdens het proces hoort hij
nog net geen doodstraf eisen. Blaney
ontsnapt - hij was opgenomen in het
ziekenhuis met een hoofdwond - en
rijdt doelbt.:wust op het huis van de
dassen-moordenaar. Tja, en wat doe je
dan als inspecteur van Scotland Yard
belast met het onderzoek naar al die
moorden en je twijfelt aan de schuld
van Blaney? Je gaat op zoek naar de
echte moordenaar en je treft Blaney
bij het zoveelste lijk. Maar goed, dat
de ware boosdoener toch nog even om
een hoekje van de deur komt kijken ...
.,Frenzy" zit niet geheel vol boosheid.
Zo nu en dan strooit Hitchcock er wat
luchtigs dooreen, bijvoorbeeld de scè-
ne met de kookgekke vrouw van de
politie-inspecteur; de zak met aardap-
pels waar ook een vrouwelijk in blijkt
te zitten; de toespraak van de adellijke
heer over het bestrijden van de ver-
vuiling van de Theems als er een lijk
voorbijdrijft.
Jammer, maar Alfred Hitchcocks 53ste
is geen superbe film geworden. Maar
wie weet, komt er nog een revanche
voor de meester. Het is het wel waard.

PETER MORéE

Filmroddels

DAT ELKE SOMMER nog wat
meer in haar mars heeft dan aal-
leen maar het spelen van "the
sexiest girl in town" bewees zij in
Hamburg. In een van de exclusieve
galeries werd een expositie gehou-
den van haar schilderwerk en die
had - volgens kenners - een be-
hoorlijk niveau.
JACK NICHOLSON is aangezocht
voor een hoofdrol in The last de-
tail, het verhaal van twee door de
wol geverfde zeelui die opdracht
krijgen een recruut van een Ame-
rikaanse marinebasis over te bren-
gen naar een gevangenis. Tijdens
die tocht doen zij alles wat verbo-
den en niet geoorloofd is. Het sce-
nario is ontleend aan een roman
van Danyl Ponicsan.
DE ITALIANEN zijn niet alleen
hard op weg het record te vestigen
in het western-maken, zij zijn ook
ware meesters geworden in het be-
denken van de meest krankzinnige
titels voor die westerns. Een van de
laatste, met George Hilton als held,
krijgt als titel mee: The west is toa
small for you, friend... Hallelujah's
here!
MET EEN BUDGET van een slor-
dige drie miljoen gulden in zijn
zak is regisseur Peter Yates deze
maand begonnen aan The friends of
Eddie Coyle, het verhaal over de
onderwereld van Boston. Het sce-
nario - geplukt uit het boek van
George V. Higgins - verhaalt de
"samenwerking" tussen politie en
onderwereld en de strijd tegen el-
kaar.

"IK HOOP DAT in deze film de
kwaliteit van de acteurs wordt her-
kend, en ik hoop niet minder dat
men, op technisch niveau, "De In-
breker" een volwaardige speelfilm
vindt. Wat mij betreft wordt hij
even hard aangepakt als een bui-
tenlands produkt L. .) Vroeger
vond ik bij voorbeeld dat een van
de voorwaarden om je genie te to-.
nen - want aan dat geniale van me
twijfelde ik toen natuurlijk niet -
was ver over je budget heen te
gaan. want tenslotte deden Orson
Welles en nog een paar van die
reuzen dat ook. Ik wist niet beter
of iedere grote regisseur deed dat."
(regisseur Frans Weisz in een Pa-
rool-interview met Klaas Peere-
boom)
SEAN CONNERYheeft de produk-
tie op zich genomen van en speelt
tevens de hoofdrol in Something
like the truth. Medespelers zijn on-
der meer Trevor Howard, Vivien
Merchant en Ian Bannen; regisseur
is Sidney Lumet, die al eerder met
Connery werkte namelijk in The
Hill en The Anderson Tapes. Some-
thing like the truth is een van de-
films die Connery mocht maken
van de filmmaatschappij United
Artist na zijn belofte nog eenmaal
James Bond te spelen en dat werd
zoals bekend Diamonds are forever"
DE OUDE FILMGARDE van Hol-
lywood heeft de afgelopen maan.
den weer enkele collega's begeleid
naar hun laatste rustplaats. Op 72-
jarige leeftijd overleed Betty Bly-
the, eens veelgevraagd actrice in de
stomme film-periode; Dorothy Dal-
ton (78), eenmalig tegenspeelster
van Rudolph Valentino; Phil Kra-
mer (72), nog te zien in de binnen-
kort uit te brengen The Valachi
Papers met Charles Bronson; Geor-
ge Sanders (66) overleed in Spanje
aan een overdosis drugs. P. J. M.
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de deur. "Meters voorbij de Indische
winkel geurde de knoflook en oosterse
kruiden. Hij zag de vrouw van de
melkboer. Ze haastte zich naar de mis
van acht uur zonder hem op te mer-
ken. Alsof ie niet was weggeweest.
Drie van de elf kinderen tellende fa-
milie Houtzager staakten echter het
knikkeren en gaapten hem aan. Ver-
der niet veel bijzonderheden meer.
Adrie, Peter en Marion (zij huilt, heeft
een zomergriepje) zijn er nog. Van
kantoor is er een brief. Als hij zijn ex-
cuses aanbiedt mag hij terugkomen.
Adrie noemt hem haar bolleboos, zegt
dat z'n kleren stinken, vraagt waar hij
toch geweest is, en of hij straks mee-
gaat naar moeder "Die weet van niks".
Willie (Willem) wil alleen maar sla-
pen.
Slot van - Bleekers zomer - "Hij
hoorde haar over het zeil wegklakken,
de deur dichttrekken en op slot
draaien. Op slot draaien? Dat was niet
waar. Hij herhaalde in z'n hoofd het
geluid van de omdraaiende sleutel. Zo
klonk het, zo ongeveer, hij had het zelf
verzonnen. En als het wel zo is, dacht
ie, dan is dat pas wanneer ik het aan
de deurknop heb gevoeld. Zolang ik
hier lig is ie dus niet op slot. Hij begon
te beven. Nee, ik sta niet op, dacht ie,
ik moet blijven liggen. Krampachtig
greep ie de dekens. Hij klemde z'n tan-
den op elkaar en trachtte te bedaren
maar het beven hield niet op. Er knap-
te iets in z'n hoofd. Met trillende vin-
gertoppen betastte hij z'n gezicht. Ik
hoor ze wel, achter de deur staan ze te
lachen. Ophouden, god, laat 't ophou.
den."
- Bleekers zomer - een kleine r0-
man over een kleine escape. Met asso-
ciaties aan - De Avonden - Van 't
Reve en het Mok en Jet-boek van
Heeresema op de koop toe, voor mij
een gaaf boekje. Te lezen tussen twee
goede teevee-programma's door.

meK ZAAL
- Bleekers zomer - is een uitgave
van Erven Thomas Rap.

Bleekers zomer, een
klein roman
mensje van Keulen
Rode kleine letters op een omslag dat
overheerst wordt door schoorstenen en
T.V.-antennes. De kleur zou je kunnen
omschrijven met gedekt bruin, beter
echter kom je uit met grauw, ondanks
h€,t heerlijk gloeiende haardvuur of de
kleurenbeelden in welk jaargetij ook.
M.a.w.: een plaatje, "uitzicht", te vin-
den in elke nederzetting dat zich een
beetje stad noemt, en waar mensen
geacht worden samen te leven. bij-
voorbeeld gelukkig te leven.
Willem Bleeker woont met vrouw
Adrie en kinderen Peter en Marian er-
gens in Den Haag boven een kappers-
zaak, met bijbehorende luchtjes. Aan
het begin van de kleine roman zit het
gezin aan tafel en geniet van het
avondeten. Hoewel genieten . ?
"Bleeker kreeg het avondeten maar
met moeite weg. Niet omdat ie geen
honger had maar omdat ie al drie da-
gen niet had kunnen poepen. Als ie
nog meer at zou het in zijn slokdarm
blijven hangen. Adrie was teleurge-
steld omdat ze zich zo had uitgesloofd
door de bloemkool met zijn favoriete
zoete saus te bereiden."
Een niet geheel vlekkeloos lopende
maaltijd dus al met al. Maar zo'n tra-
gedie nou ook weer niet. Moeilijke
stoelgang van Willem blijkt uiteinde-
lijk geen blijvende zaak en na het eten
is er de T.V. Kijken of niet, er is T.V.
"Ik heb vannacht slecht geslapen,
dacht Bleeker, ik wil geen teevee kij-
ken en ik ben moe. Hij sloot zijn ogen.
Slapen kon ie niet omdat de Karekie-
ten te hard zongen. Even later maakte
het kinderkoor plaats voor een vrien-
delijk deuntje van een carillon. Het
Oudekerksplein, dacht Bleeker. Daar
ging ie toen ie twaalf was met Gerrie
Fontijn naar de hoeren kijken en als
ze uitgekeken waren gingen ze naar
de Bijenkorf, uren de houten roltrap-
pen op en af. Er was een keer een
vrouw met haar hak in blijven steken.
Onder aan de roltrap stond ze woe-
dend aan de schoen te trekken en toen
ie los schoot zat er geen hak meer aan.
"Laten we naar beneden gaan", had ie
tegen Gerrie gezegd. "Welnee", zei die
toen, "tussen de verdiepingen zit ie-
mand al die dingen op te vangen. Hak-
ken en centen en hondepootjes."
Adrie zette koffie. Regelmatig hoorde
hij haar de ketel van het fornuis ne-
men. Dat werd een slappe plas. "Pe-
ter", riep ze maar Peter deed of ie
door was en keek vol interesse naar
een agraries programma."
Wat jeugdsentiment, wat realiteit.
Konfliktueus af en toe misschien,
maar toch ook weer geen tragedie.
Kinderen eenmaal naar bed, valt Wil-
lem op de bank in slaap en gaat daar-
na met Adrie naar de echtelijke spon-
de.
WiIIem heeft een baan. Een baan die
je alledaags mag noemen, zo ook te
ondergaan. Zij het dat Willem Bleeker
het de volgende dag niet zo lang vol-

houdt op zijn werk. Na een klein inci-
dent vertrekt WiIlem tegen de middag.
Zomaar. Even toeft hij nog in warm,
oh zo zomers Den Haag, om vervol-
gens richting Amsterdam te reizen.
Dag Adrie, dag Peter, dag Marion,
denkt Willem wel, denkt Willem niet.
Mag hij niet, wil hij niet. In Amster-
dam aangekomen, gaat hij naar Daatje
Kippers "nicht van z'n moeder die
voor getikt doorging maar waar ie als
kind graag mocht wezen omdat ze al-
les goed vond wat ie deed of zei." Na
een nachtje Daatje, zoekt Willem
Bleeker Gerrie Fontijn en vindt deze
ook. Gerrie doet in antiek, o.a. klok-
ken <tijd?), scharrelt, rommelt, speelt
het flipperkastenspel, rotsooit wat met
vrouwen, etc. Ach wat doet Gerrie ei-
genlijk niet? Misschien alles wel wat
Willem niet kan, durft of mag. Deson-
danks, Willem <Willie) blijft een aan-
tal dagen in Amsterdam. In een we-
reld die onduidelijk van zelfkant is,
Willem meer misselijk maakt, letterlijk
dan ontspanning biedt, maar god hij is
er uit. In Den Haag op kantoor wordt
gewerkt, en vast ook gepraat over
hem, Willem Bleeker. Waar zou hij
zich bevonden, wat zou er thuis toch
gaande geweest zijn, die arme vrouw
en kinderen, etc. Soms wil Willie wel
bellen, maar hij weet zich te beheer-
sen, Wat al weer geen tragedie hoeft
te betekenen.
Hoe, weet Willem Bleeker niet precies,
laat staan waarom, maar schijnbaar
even plotseling als hij Den Haag, gezin
en kollega's verliet, staat hij weer voor

Voelt U iets voor deelname
aan een bijeenkomst in het
Coornherthuis? U kunt er als
militair uitlonderingsverlof
voor krijgen. Belt ot schrijlt u
dan even!

Ons adres: Hoofdstraat 84.
Driebergen. Tel.: 03438.2411.
U kunt één van de VOlgende
data aanvragen:

November:

December:

6- 8
8---10
13-15
15-11
21-29
29-1/12
6- 8
11-13
13-15
18---20
20-22

8



SALUEREN

Neen, actief off'cier te wezen
Lijkt mij toch zo aardig niet.
't Is wel waar. dat die betrekking
Iemand veel voordeeligs biedt.

Reizen doe je op een koopje.
Je komt eerder aan je end.
Dan wanneer je ruet-besterde
Burgerdokters bent gewend.

Je krijgt dikwijls invitaties
Ter garneering van salons,
En bij herrie geeft je meisj e
Je wel minder gauw den bons.

Maar verduiveld! één verplichting
Lijkt mij niet om uit te staan,
En dat is het hevig groeten
Dat in Holland wordt gedaan.

Loop eens achter een off'cier aan
Die zoo in de stad flaneert.
Tel eens. hoeveel maal de stakker
In de hoofdstraat salueert.

Negen van de tien, die groeten,
Zijn hem vreemd en onbekend.
Negen van de tien, die hij groet,
Denken: God, wie is die vent?

Toch blijft steeds zijn arm bewegen
Als de zwengel van een pomp.
Op reglementaire wijze
Bij fier opgerichten romp.

Als er veel soldaten loopen,
Krijgt hij geen gelegenheid
Eventjes zijn neus te snuiten;
Ook voor rook en is geen tijd.

Want een flink soldaat schrijft aanstonds
Een artikel in de krant,
Als je maar zóó zóó teruggroet,
Met een peukje in je hand.

En een flink off'cier klaagt heftig
Waar de discipline blijft,
Als niet om de vier, vijf passen
Een gezicht voor hèm verstijft.

Als we eens een einde maakten
Aan dat 'dol gesalueer?
Groet, wie je directe chef is
En je vrienden, maar niet meer.

Zou het aan de krijgstucht schaden?
Ach, de ware hangt niet af
Van een groet aan uniformen,
Toegebracht uit vrees voor straf!

Vervolg van pagina 3

de organisatie is die voldoende ge-
wicht in de schaal kon leggen om dit
werk mogelijk te maken. We bedoelen
een volwaardige geestelijke verzorging
en vorming op niet-godsdienstige basis
te geven aan hèn die daaraan behoefte
hebben. Voor óns en vele anderen is
de hwnanistische levensovertuiging
een bron van inspiratie bij de uitvoe-
ring van dit moeilijke werk.
Wim Hey en ik genieten een grote
mate van onafhankelijkheid op het
Coornherthuis. Dat is gelukkig in hu-
manistisch milieu een tamelijk van-
zelfsprekende zaak. We mogen rustig
onze persoonlijkheid inzetten, mits, en
dát vind ik ook redelijk, we niet ver-
geten dat eigen opvattingen ook dui-
delijk als zodanig tot uiting komen.
Iemand die in het alleenzaligmakende
van zijn persoonlijk standpunt gelooft,
is echt niet geschikt voor humanisti-
sche geestelijke verzorging. Dat is ook
duidelijk het verschil met sommige po-
litieke of andere aktiegroepen, die (te-
recht misschien) vanuit één opvatting
de verdediging en verbreiding en rea-
lisatie daarvan ten doel stellen.
Uit het voorgaande valt te konklude-
ren dat het Coornherthuis wel een hu-
manistisch vormingscentrwn is, maar
zéker géén propaganda-instituut voor
het ongodsdienstig hwnanisme. Het
leuke is nou juist dat het Humanis-
tisch Verbond dit weet en aksepteert.
Een duidelijk antwoord kan ik geven
op de vraag wèlke problemen de laat-
ste tijd merendeels aan de orde komen.
In toenemende mate worden door onze
deelnemers maatschappelijke proble-
men aan de orde gesteld. Ook de vraag
naar de zin of zinloosheid van onze
krijgsmacht komt steeds meer boven.
Uiteraard bespreekt men tevens vaak
de dagelijkse ervaringen in die krijgs-
macht. In de avonden zijn moderne
muziek en film duidelijk het meest ge-
wenst.

Oordeelsvorming
Onze taak is om zo veelzijdig mogelij.
ke informatie door de groep te laten
verzamelen waarna gegronde oor-
deelsvorming ieders persoonlijke ver-
antwoordelijkheid moet blijven. Het
moeilijkst (en het meest nodig, ver-
moed. ik) blijkt de bewustmaking van
het referentiekader waarbinnen onze
opvattingen over van alles en nog wat
hun vorm hebben gekregen. Niet ge-
hinderd door kennis van zaken houdt
vrijwel iedereen er aardig wat voor.
oordelen op na. Bewustmaking bij el-
kaar van het een en ander brengt de
mogelijkheid dichterbij om een werke-
lijk oordeel te vormen en hopelijk dien-
overeenkomstig te handelen. In die
zin is onze vorming kritisch te noe-
men.
Ik zou trouwens niet weten wat onkri-
tische vorming voor belang heeft.

ARJEN STRUIK
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OS MÜNCHEN HET BEWUS
Sport- en politiek gaan
hand-in-hand
Het moment lijkt nabij, dat de equipes
van kranten-, radio- en tv-mensen
voor belangrijke internationale sport.
ontmoetingen zullen gaan bestaan uit
een sportverslaggever, een economi-
ehe deskundige, een politiek ge-
schoold journalist en een buitenland.
redacteur.
Heel lang is het een onderwerp van
discussie geweest, of politiek en sport
nu wel te scheiden waren. Principiële
sportmensen hebben hier altijd "nee"
op geantwoord en hebben daar hun
conclusies uit getrokken voor wat be-
treft het meedoen aan bepaalde evene-
menten (Mieke Sterk bijvoorbeeld
weigerde aan de Europese kampioen-
schappen atletiek in Athene mee te
doen). maar hoog daarboven torende
dan altijd de zelfverzekerde sportbe-
stuurder, die schouderophalend zei:
"Sport cn politiek hebben nu eenmaal
niets met clkaar tc maken, dus ik be.
grijp niet waar men zich druk ovcr
maakt."

Mooie propal;"anda
En zo voetbalde het Nederlandsc elftal
bijvoorbeeld vorig jaar met vcel elan
een vriendschappelijke wedstrijd te-
gen Griekenland in het bolwerk der
Griekse kolonels, Athene, een gebeur-
tenis, die de tongen flink losmaakte in
ons goede vaderland. Want, zo rede-
neerde men, je kan tegen een land als
Griekenland dan nog wel voetballen in
het kader van een of ander officieel
toernooi, maar je gaat een door een

dergelijk verdorven regiem gelouterde
voetbalploeg toch niet zomaar in eigen
huis opzoeken om zodoendc de positie
van de kolonels - die sport zien als
een mooie propaganda voor hun werk
- mee te helpen verstevigen.
Men is er eigenlijk nooit goed uitgeko-
mcn, maar er was dan ook binnen een
sportarena nog geen schot gevallen. Dat
is nu wel gebeurd. Palestijnse com~
mando's van de Zwarte Septemberbe-
weging, die al eerder tekende voor
gruwelijke vergeldingsacties, hebben
het Olympische dorp in München
overvallen, waarbij uiteindelijk zeven-
tien doden zijn gevallen. Daaronder
waren elf Israëlische sportmensen. En
daarmee werd het sportfeest van de
verbroedering, het sportfeest van de
vrede een slacht- en moordpartij, die
zijn weerga niet heeft gekend.
Dat er in de discussie over sport en
politiek nog steeds geen afdoende con-
clusie is getrokken, bewijst wel het
feit. dat de Olympische organisatoren
met aan het hoofd de heer Brundage
enkele uren na de rouwplechtigheid in
het Olympisch Stadion alweer mensen
aan de start lieten komen om wat men
nog altijd zo zalvend het Olympisch
ideaal. de Olympische gedachte,
noemt, voort te zetten. Verschillende
Nederlandse atleten, altijd al een roe-
rig gedeelte in onze eigen sportwereld,
hebben toen bedankt voor de eer;
deelnemen onder dergelijke omstan-
digheden was hen onmogelijk gewor-
den. Terecht: je hoeft je niet door ge-

weId te laten intimideren, maar er
bestaat ook nog zoiets als piëteit. Zij
namen 'n wijs besluit, terwijl de heren
van het IOC slechts dachten aan al die
honderdduizenden marken van al die
toeschouwers, die nog konden komen
en bovendien nog altijd meenden, dat
sport toch in het geheel niets met de
politiek te maken heeft. Maar hun
menswaardigheid, hun verdriet over
de vermoorde sport broeders, was ner-
gens.
Het is nu zo langzamerhand velen, ook
mensen, die tot deze Olympische Spe-
len toe strak en stijf bleven volhou-
den, dat sport een op zich zelf staande
aangelegenheid was, duidelijk gewor.
den, dat de sport een heel geïntegreerd
bestanddeel in onze maatschappij is
geworden, waar politieke machtheb-
bers garen mee proberen te spÎJmen
en anderen aangrijpen om hun wen-
sen door kenbaal' te maken.
En het was eigenlijk al zo duidelijk.
Nadat Hitler in 1936 de Olympische
Spelen in Berlijn tot een propaganda-
spel van zijn nazi's had gemaakt, zijn
de Spelen na de oorlog nooit meer wat
dan zo mooi genoemd wordt "van alle
smetten ontbloot" verlopen. Direct na
de oorlog mochten er een aantal lan-
den niet meedoen. In 1956trok o.a. de
Nederlandse ploeg zich terug na de
Russische inval in Hongarije. In 1968
\'ielen in Mexico, vlak voor de Spelen
daar, tientallen doden. Tijdens de Spe-
len moest het stadion zwaar bewaakt
worden en werden wereldtijden ge-
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dat in München een maximum aan in-
druk was gegarandeerd. Daarna had
het IOC niet om deze zaak heen moe-
ten kunnen lopen. Met een rouwdienst
als blijk van medeleven had niet vol-
staan kunnen worden.
Rouwen en daarna weer verder leven
is wel de wet van het bestaan, maar
het hoeft daarom ook geen wet te zijn
voor een feestelijk sportief gebeuren,
waarbij de woorden vrede en broeder-
schap hoog in het banier staan. Het
was daarom ook uiterst pijnlijk te er-
varen, dat de organisatoren toen het
einde van het feest niet onder ogen
konden zien en niet beseften dat de
Spelen in de schaduw van moord en

maakt, terwijl scherpschutters toeke-
ken.
En in München 1972 is het bijna geen
moment rustig geweest. Bijna gingen
de Spelen niet door zelfs, toen Rhode-
sië weigerde te vertrekken en Afri-
kaanse landen met een boycot dreig-
den. Op het laatst pas ging het IOC
overstag en besloot Rhodesië uit te
sluiten.

Publiciteit
We keren ook even terug naar eigen
land. Wie denkt dat hier de sport nog
van politiek vrij is gebleven, vergist
zich ook. Het is al enige tijd de ge-
woonte van politieke partijen om
sportieve voormannen voor hun karre-
tje te spannen, deels uit het publici-
teitsoogpunt, deels omdat men inder-
daad in is gaan zien dat je sport niet
louter meer om zijn topprestaties kan
bekijken. Zo werd de atlete Mieke
Sterk door de PvdA herhaalde malen
gevraagd om met verkiezingscarava-
nen mee te draaien om zodoende naar
voren te laten komen, dat deze partij
een zo open oog voor de sport had. Ze
weigerde, omdat ze "geen zin had om
door mijn aanwezigheid een geheel
ontbreken van een sportbeleid bij de
politieke partijen, ook bij de PvdA, te
maskeren."
Ten tijde van diezelfde Olympische
moordpartij heeft nog een ander geval
van "politieke gebruikmaking" van
een sportevenement gespeeld. Dat ge-
beurde in Buenos Aires, waar Ajax te-
gen Independiente om de Wereldcup
moest voetballen. Toen werd een Phi-
lips-directeur ontvoerd en eisten de
ontvoerders in ruil voor het leven van
de directeur anderhalf miljoen gulden
plus betere werkomstandigheden bij
de Philips-vestiging in Argentinië.
De voorzitter van Ajax, Jaap van
Praag, mompelde wel iets over "onze
aanwezigheid heeft hier niets mee te
maken", doch het was maar al te dui-
delijk, dat deze Nederlandse directeur
als slachtoffer was uitverkoren, juist
op het moment, dat de Nederlandse
aandacht door Ajax zo sterk op het
land was gericht.

Goodwill kweken
En zo zijn er in de gehele wereld
voorbeelden te over te geven van de
greep, die de politiek op de sport heeft
gekregen. President Nixon van de
Verenigde Staten probeert uit alle
macht beroemde sportmensen voor
zijn verkiezingskarretje te spannen,
Griekse kolonels pakken de successen
van de voetbalvereniging Panathinai-
kos aan om goodwill in de wereld te
verkrijgen, de sportprestaties, gele-
verd door atleten achter het IJzeren
Gordijn, dienen ter meerdere eer en
glorie van het systeem, nog altijd wei-
geren politieke tegenstanders op het
sportveld tegen elkaar uit te komen.
Een sportwedstrijd tussen Israël en de
Arabische landen in een teamverband
is nog steeds onmogelijk.
Het is vorige maand geen toeval ge-
weest - om daar weer op terug te ko-
men - dat de Olympische Spelen als
decor werden gekozen van bloedig uit-
gevallen acties. Sterker nog kan men
zeggen: als medebepalende factor, om-

doodslag een slot zouden beleven zon-
der welke realiteit dan ook. Het be-
sluit om toch door te gaan was niet al-
leen het bewijs, dat het IOC een we-
reldvreemd college is, maar het gaf
zich daarmee ook nog het stempel een
zeer cynisch college te zijn.
Het is nu de vraag, of de Olympische
Spelen nog wel door moeten gaan. In
vele delen van de wereld is erop aan-
gedrongen, dat München 1972 maar de
laatste keer moest zijn. Of er zou in de
toekomst een zo waanzinnige beveili-
ging van de deelnemers moeten ko-
men, dat alles toch absurd zou worden.
Wat er uit zal komen is echter wel te
voorspellen. De opheffing van de spe-
len is een politieke zaak en het Inter-
nationale Olympische Comité heeft
vorige maand op alle mogelijke ma~
nieren in München laten blijken een
politieke oplossing koste wat het kost
uit de weg te gaan. Heeft sport immers
iets met politiek te maken?

RIEN ROBIJNS
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