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Sabotage

Het heeft de laatste weken in :\euerlanu gegonsd van sauotage-geruchten
en sabotage-feiten.

Tot nu toe lijkt me dat laatste nogal mee te vallc1I, met uitzondering vaB
het geval in Assen, en ook daar komen we niet veruer dan wat eapriolclI
van twee balorige knapen, zijn er geen harde feiten in Je opcubaarheid
gekomen.

En dan is cr natuurlijk oe rauio-uitzclH.ling van de VPBO, waar wel heel
wat drukte over is geweest maar die voorlopig toch lIog het best kan wordclI
getypeerd met de woorden - weinig intelligent, onbenullig stuntwerk.
Sabotage is van oudsher eCII methode tot het opzettelijk in de war sturl'll

van ecn prouuktic-proees. liet kan ook politiek wordell toegepast, de voor-
oorlogse SDAP heeft dat, bij uitzonocring, wel eells ill het parlclIlent gc-
probeerd, maar het is nooit cen groot sukses geweest.

In de laatste jaren van toenemcnde spanning in de wereld is de sabotage
teruggekeerd als een keihard instrumcllt van onderdrukte grocperingcll in
de vorm vall ontvoerillg van diplomatcn, vliegtuigkapingen, Ilet plaatscn
van bommen enz. Sabotage wordt dan het strij(lmiddel van guerrilla-groepcn
die met geweld ecu hun vijandige maatschappelijke of politieke orde \villcn
verstoren of omver werpen.

~lijn visie is dat er machtsverhoudingen en omstandigheden kunnen zijn
waarin sabotage ecu noodzakelijk middel is. Natuurlijk is sabotage altijd een
onwettig middel maar als de wetgeving van een land zo onrechtvaardig is
dat belangrijke groepen in de verdrukking komen dan kan ecn die wetgeving
bestrijdende sabotage noodzakelijk zijn. ~Iaar je bent dan natuurlijk wel
terecht gekomen in een keiharde situatie, aan de rand van burgeroorlog, of
daar reeds middcnin. Ik denk dat er niemand in Nederland is, die oprecht
meent dat het met ons land reeus zover gekomen is.

Onderdrukking en onrecht zijn in ons land niet aanwezig up ecn wijze en
in vannen die harde sahotage geloofwaardig zouueu maken. Dat betekent,
en de paar voorbeelden waarover we beschikken wijzen daar ook op, dat er
voorlopig niet meer uitkomt dan een amateuristische Spielerei,

1.1aar ook <..latdraagt gevaren in zich, Illet name voor de jongeren! lIet lijkt
allemaal nog zo onschuldig, zo lekker ludiek en overtrokken met dàt vleugje
romantiek dat we soms allemaal zozeer begeren. :\taar de jonge mensen die
zich laten verleiden (of zelf op de gedachte komen) om te gaan deelnemen
aan sabotage moeten wel weten dat, zelfs als het begint als een ludieke stunt,
het een begin is van eell keihard onwettig isolement.

Sabotage is het strijdmiddel van de guerrilla en niet van de ludiek protes-
tercnde adolesccllt. \Vie die guerrilla wil zijn zal daar uiteraard zelf de verant-
woordelijkheid voor moetcn dragen maar hij zou zich zelf, in zijn eigen
belang cn in dat van andercn, toch wel mogen afvragen of de situatie in
Nederland zijn optredcn rechtvaardigt. En wie die keiharde guerrilla niet
wil zijn, die moet wel oppassen om niet in diens methodiek te vervallen want
hij zal spoedig ervaren dat hij in een situatie terecht komt waarin de regels
van het normale leven niet langer gelden. \Vic dat wil, hij drage zijn ver-
antwoordelijkheid, maar wie dat niet \vil moet wèl zorgcn cr niet per ongeluk,
spelenderwijs, terecht te komen.

Ook voor de militaire autoriteiten ligt hier trouwens duidelijk een taak. Zij
zullen er alles aan moeten doen om de sabotage-psychose, waarvoor minister
Den Toom terecht heeft gewaarschuwd, te voorkomen en zij zullen het proces
van vermeerderde inspraak en demokratisering met zoveel voortvarendheiu
moeten bevorderen dat onnodige frustraties in de strijdkrachten worden
vermeden, RED,
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Drugs. dr. Kruisinga . 23 jaar. vormingscentra

'Ollticrzockillf!,CII WIl de ,v crcltlgczOlU!-
lieidsorf!,OllÎsatic !lC!JJ}('lI (Jrwms/()feiiik
mmgctoond dat de lwUl/cp, lcaart.;un
rflllriJllulHa en hasjiesj lI;ordcli hcreül,
giftige stolleu bevat, ICllllrt:all cle schade-
liike Icerkillg is heu:cu'H. Bot:clHlieli is
aallgeloonel dat het geIJruik n1ll soft
dfflgS CCII lf,ce,\'fefi;kc verslaving mei zich
lm..",~tf CII dat lid gdmlik door ;cugdi-
I!.l'l~ ('('11 sfil ••twJ(/ i" de (JIltrvikkdÎllg t;(JI1

de Jlcnoo"liikheid fot p,ccolg kali heh-
hen ( .. .) ( ... ) •Er !Jcstlwt geell 'Jen,ellil
tll,>setl solt en hard dmgs. VGll het
woord solt gaat eell suggestie lIit die "iet
;" or;ereeHstcl1l11lillg is met de giftige
lJestllllddelen in deze s/njfl'll ( ... r
Tot zover t'nkele fragmenten uit het in-
terview met de staat"secretaris van So-
ciale Zaken en Volksgezondheid dr.
Kruisinga in AVRO's Televizier G okto-
her 19ïO. Bij het verschijnen van dit
Ego-nummer al weer ruim twee mmm.
den geleden. Dus weinig ac::tllt"(,len on-
dergetekende had er misschien heter
aangedaan er niet lIit te dtt'ren. Temeer
daar de staat~seeretaris in hetzelfde in-
terview toch niet n>or niets stelde dat de
door hem in s,unellwcrking mt't de mi-
nister van Justitie in 19GB ingestelde
(,'ommissie tnt hestudering van drugs een
afwijzend advk.osten aanzien \'an legali-
sering van marihuana en h.L'ijiesjzal uit-
hrengen, ('\Ve hebben hier te maken
met verslavende middelen'). Achter de
dt'Sklindigheid van de wetel15c11upsmt'n-
sen die pleiten voor legaliseren van soft
drugs, wen.ü(e) hij een vraagteken te
zetten. 'Vut vriendelijk uitgedmkt is.
Iluewel een 'ontkennend' uitroepteken
iets beter zou zijn geweest. Al was het
maar \'oor de duidelijkheid, , .

Goedlll bedoeling

I':atuurlijk zal dr. Kruisinga het ergens
wel allemaal got..'<.1hedoelen. ~faar \vaar-
om dLozekwestie zo definitief afwijzend
benaderd. Ook hij moet toeh wel eens
van een Kralings popfestival gdlOord
hehhen . .. Bovendien waar gaat men
naar tne wanneer een invloedrijk man,
wat dez.c st;u\t'isecrctaris toch is, zich op
dergelijk ongenuanceerdc wijze gaat uit-
laten??? Om kreten l'n vooroordelen iJl

de sft'er van 'al wt'Cr een popster dood
ten gevol~e van dru~,; onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraffen. meer en Illeer
rokelld- en slikkend langharig tuig, ver-
ontn.L'ite ouders in de Stichting De
Xicuwe Coiflengte die een eigen vak-
hond oprichten teneinde het verdere
r;erderl te bestrijden. om zo'n henade-
ring zitkn wij niet verlegt'll. Evenmin
hehben wij iets aan voor- en tegenstan-
ders die elkaar eindeloos ongdundeerde
verwijten hlijven maken. Of IJIt'U11lI wl'1
of niet wil, drug..; zijn niet ml.."t.~ruit dl'
hedt'ndaagse maatschappij wcg te dt'n-
ken. I lot, dat gekomen is, waarom en
wat er tegl'll of mee kan \vorden gt,daall.
die vragen moeten worden beantwoord.
Onderzoek dus. ~fet daarbij juist steun

"all dl' ()\Trlll'id, zodat er hij vuor\l{'dd
geen situatie kan ontstaan zoals nog
mXlr kort geleden in de VS, waar het
Xational Institute of ~Ienta.l lIealth haar
v(K)rraden cannallis niet hesdlik\mar
wilde stellen voor wet('lIsc1Jappelijk on-
dt'rzoek (Jf allerlei wetjt'S in de verschil-
lende stakn de wetenschappelijke on-
derl',oekers verhilldt'rden de henodigdc
!lo(,V(,(,IIH,dcllte H'rkrijl-(t'll,

Integriteit
Daanlaast, indien voor l'en keer moge-
lijk, S.V.p. integriteit bij de verschillende
onderzoekers. ~l.a,\\',: Xiet óén bepaaldc
interpretatie nUl t't'n onderzoek, omdat
('tm andere teH'C1 O\'erho()p zou halen.
Ik denk o.m. aan het in 't geding komen
van eigen verouderdc g("(lragsnonnen.
Dit eerlijk t.o.v, zichzelf durven SL1.an,
geldt lIikraard ook voor de menst'n die
met de \'erkregen informatie Illneten
ga..'1nwerken, Dat kunnen, om eens een
drietal 'in.stanties' tc noemen, overheid,
pers en leiders van vomlingscentra zijn.
'Vaarhij voor alle kan opgaan dat men
aan l'en bepa..'1ldevoorlh:hting nog niet
toe is en voorlopig liever omzichtig en
daardoor onduidelijk, verwarrend of 'ge-
kleun!' voorlicht. (Dat dl~ hckende be-
grippen r('chts en linb daarin ('('n mI
kunnen spelen, lijkt niet ondenkhaar).
Vooral wat de overheid hetreft, is het
daarom te hopen dat nWIl hij het instel-
len van de \'(xlrlopig nog nOf)dzakelijke
commissies van onderzoek o.m. IIlCnSl'1l
zal aantrekken die men nu nog op de
grote hoop der zgn. 'gebruiker ...••\'l..'Cgt.
'Velk result<lat dit allt'S zal ople\'('ren,
laat zich op dit moment moeilijk beoor-
delcn. De aangehaalde w(xmlen van dr.
Krubinga zijn inderdaad niet erg he-
Jllo("(ligend, maar gelukkig hebben tal-
loze onder..-:oekersen schrijvers in Neder-
land en daarhuiten niet op de verlos-
sende woorden van de staatssecretaris
gp\\'aeht. Vandaar aandaeht voor de vol~

s,(/{/t,~,w'cr('/ari,~ Kruisi"ga

geilde dric puhlicaties: 'Olldl:'rs en tie-
ners' van dr. Haim Cinott. '~I()ksha',
tijdschrift voor \lcwmtzijnsverandering
en drll)..,"S,rt"(betie Hans Geluk en 'Het
~Ioederkruid,' samengesteld door Simon
\'inkeucx)g.

Ginott \whandelt de bewtlstzijnsveran-
derende mid(h'len in het hoofdstuk ver-
her, almhol. druA-'i.I lij doet dit niet erg
uitvoerig, wat hem niet gched te verwij-
ten valt. omdat het hem er in zijn boek
v(x)ral om te docn is zoveel mogelijk
probleem/conflictstof aan te gl'ven in de
relatic ouders-tiener. Dat ik het hoek
van Ginott toch vcnneld, komt doordat
hij, wijzend op de juridische aspecten
van de drugs, zijn bet{K)gmet een paar
goedc \'oor!Jl't,ldt'n illustreert. \'oor\we\.
den waanIÎt o.m. hlijkt dat. ook al heb-
hen hepaalde ouders er geen hezwaar
tegen dat hun tieners solt drugs gebrui-
ken, zij dit niet kunnen uitspreken om-
dat het voor die tieners maanden, vaker
jan'll, gevangenis kan betekenen. (liet
boek is geént op de Amerikaanse situa-
tie), De opmerkingen V;:lIlCinott over
het ontstaan van bepaalde dmgs, de be-
tekenis en de gevolgen bij het gehruik
hevatten wcinig nieuws en doen nog al
sterotiep aan. Zijn uitecnzetting over
twee ontwenningsmethoden daarentegen,
de "Daytop'- en 'Phoenix'-methode, is
!lid alleen interessant maar verdient een
aandachtige lezer. Ook de lezer die van
mening is dat van verslaving helemaal
geen sprake behoeft te zijn. In ~Ioksha
vallpn o.a. op: lIet interview met een
arts ('hoe en waarom een arts (36) mari-
hlJana rookt'). 'experimentele meditatie
el1 psychedelische ervaring' \'an Hans
Celuk, het verhaal van Hans Plomp
'zoals de waard is vertrouwt hij zijn
gasten ... ?' en de aan het slot opgeno-
Ill('n Ilitgebreide literatuurlijst. Daarin
kan llIell bij voorheeld kozcn o\'('r het
onderzoek van I. Fr:l~ en J. J. Friedman,
overgenomen uit Xew York State Joumal
of 1k'<.1icinc,naar de hallicinogene effec-
ten van nootmuskaat bij een jongen van
H) jaar.

Grappig verhaal

'Het ~loederkrlJid', met de iets te belwrk-
te ondertitel 'een boek over marihuana:
heeft als belangrijkste bijdrage: De ver-
handeling ov('r cannabis van Andrew T.
\Veil (nx)ml zijn vervanging van hd
hegrip verslaving door afhankelijkheid),
e1lde brief uit (~cgevangenis van Daniel
Persyko aan Georgc Andrews. Verder in
liet ~IOl,derkruid ('en grappig verhaal
van de apotheker Vande Vyvcrc t'1l f;"('n
boeiend essay van dr. K. \.an Acker m'l'r
de fanna-psychopathologischc en toxico-
genc aspecten in het werk van de dich-
tcr Paul van Ostaijen. De hrief van Si-
Illon Vinkenoog aan minister Luns dod
\Vat geforceerd aan, en hd opuemen van
een briefkaartjc van G. K. van hd !leve

(Zie v('rder pag. 4)
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Onder de boven aangegeven titel is per
1 september 1970 een rapport uitgege-
ven waarin de m.adslieden en vormings-
leiders die werkzaam zijn in de huma-
nistische geestelijke verzorging in de
strijdkrachten hun visie geven op de
huidige stand en de mogelijke ontwikke-
ling van die geestelijke verzorging. \Vij
hebben op dit rapport in het oktober-
nummer al de aandacht gevestigd t'n
daarbij medegedeeld dat wie belangstel-
ling heeft voor het rapport het kan aan-
vragen bij het bureau hoofdraad.~man.
Natuurlijk wordt dat niet door iedereen
gedaan en daar wij toch prijs stellen op
{'en zo ruim mogelijke hekendmaking
van de inhoud van het rapport wijden
wij er hier nog eens een beschouwing
aan.

Inspraak
IIocwel het rapport is samengesteld door
dt, raadslieden en vormingsleiders van
de humanistische verzorging en zij er
dus gezamenlijk \'l'rantwoordelijk voor
zijn is het rapport grondig besproken
met een aantal deelnemers. In juli zijn
wij met een veertigtal men.~enge(lurcn-
de drie dagen bijeen ge\\'L"CStom het
concept-rapport door te nemen. Daarbij
zijn, na beraad met de raadslieden, enke-

Vervola van paal na ]

kan ik niet anders zien dan als een trek-
kertje voor het lx){'k. Jammer, maar bo-
vendien onnodig. Het Moederkruid is
een gedegen hoek, dat, en daarvoor st.aat
de samensteller Simon Vinkenoog stellig
borg, opmerkelijk weinig overlaat van de
bestaande onjuiste, vooringenomen op-
vattingen.
Voor een eventuele follow-up in vor-
mingscentra tenslotte uit Het 1foedcr-
kruid (ook vermeld in ~Ioksha, maar
minder uitvoerig) vier conclusies van
drs. Cohen uit diens onderzoek naar het
druggebruik in Nt.--derland:
- Druggebruik is ongeveer gelijktijdig in
alle grote stede'" opgekomen.
- ,\feer mannen dan crouu.:ell beginnen
met druggebruik. De ver1lO11dillg is
1,3.
- De gemiddelde lee/rijd van drugge-
bruikers ligt rolld de 23 jaar.
- Druggebruikers komen voonlamelijk
flit hogere milieus.
'Ouders en tieners' van dr. lIcûm Ginott
verscheen bi; uitgeverij eOlltact, Am-
sterdam. 'Mob/w verschijnt 3 tot 4 keer
per jaar bi; uitgeverij Bert Bakker, Den
lIaag. 'lIet Moederkruid', samenstelling
Sim on Virlkenoog. t;erscheen et:eneens
1JijBert Bakker. Den Haag.

DIeK ZAAL

4

Nu
en
straks
Ie belangrijke wijzigingen in het rapport
opgenomen.
Ik stel niet dat daannede voldaan zou
zijn aan redelijke eisen van demokratie.
Het is niet zo f'Cnvoudig om in een
hiërarchische struktuur plotseling-tot een
volledige demokratisering te komen. De
deelnemers die meespraken waren 'Zeker
geen vertegenwoordigers vHn alle deel-
nemers aan de humanistische geestelijke
verzoq.,ringOlll(!at wc niet over een ver-
kiezingstechniek beschikken. \Vat niet
wegneemt dat we een aantal zeer be-
langrijke besprekingen hebben gevoerd,
zO\.•...el met dienstplichtige als vrijwillig
dienende militairen, over de inhoud van
het rapport en dat daarbij een grote
mate vall overeenstemming is bereikt.
:'Jahmrlijk blijft het rapport voor \'Cr-
antwoordelijkheid van raadslieden en
vormingsleiders maar wij hehben ons
ervan kunnen O\'crtllig:l'1ldat velen van
ollze deelnelllers met ons mee kunnen en
willen denken.
\Vij hebhen deze, nog zeer onvolmaakte,
methode gt.'volgd omdat in het rapport
zelf de demokratisering als een der
hoofdpunten wordt gesteld. "-fen mag
verwuehten dat van de humanistische
gL'CStelijkevcr,wrging in de strijdkrach~
teil in de kOinende tijd impulsen tot
verdergaande demokratisering in de
strijdkrachten zullen uitgaan. \Ve zijn er
ons echter goed \'ilU bewust dat Illen ons
dan de vraag zal kunnen stellen: En wat
doen jullie eigenlijk zelf aan demokrati-
sering, is niet de geestelijke ver.lorging
zelf ecn schoolvoorbeeld van paternalis-
tische overdracht van waarheden en ge~
dachten en is de opbouw van de geeste-
lijke verzorging in de strijdkrachten niet
zodanig dat van een werkelijke ir:'pra~k
van de deelnemers geen sprake is~ \VIC
dat ...,telt heeft niet helemaal gelijk, maar,
helaas ook zeker geen ongelijk.

\Vij menen dus dat de demokratiserinp
in de strijdkrachten gestimuleerd moet
worden door een demokratisering in de
geestelijke \"erzorging in de strijdkrach-
ten. Als er één terrein L•• waar het zou
kunnen dan L•• het daar! lIet grote voor-
deel zou hovendien zijn dat bij een wer-
kelijke dcmokratisering binnen de gees-
telijke ver.lorging in die geestelijke ver-
zorging de ontmoeting zou kunnen
plaats hebben tussen diemtplichtige mi-
litairen en vrijwillig dienende militairen
die nodig is aleer de demokratisering in
de strijdkrachten zelf werkelijke voort-
gang kan vinden.
\Vij weten dat zelfs een demokratisering
binnen de geestelijke verzorging geen
eenvoudige zaak is. Naar het uiterlijk is
de geestelijke ver.wrging op dezelfde
wijze georganb,ccrd als de strijdkrachten
zelf, met rangen, standen en verant-
woordelijkheden. Natuurlijk is dat intern
in de verschillende richtingen van de
geestelijke verzorging al lang doorbroken
en heerst er een sfeer van samenwerking
die op onderling begrip en \vaardering

berust en niet op rangen en standen.
\Vat weer niet \vegneemt dat ook hinnen
de geestelijke ver.l.or~ng allerlei \'erant-
\voordelijkheden zodanig instihltioneel
zijn vastgelegd dat van een 'Zondermeer
overschakelen naar demokratische vor-
men geen sprake k,U1zijn. En dat betreft
dan alleen nog maar de verhoudingen
tussen de geestelijke verzorgers onder-
Iinp;,tot hun achterban en tot het mini-
sterie van defensie en de strijdkrachten.
De verhouding van de geL'Stelijkever-
7.orgers tot de militairen zelf is dan nog
Imiten beschouwing gebleven. Katuurlijk
zal bij het punt dmnokratisering en in.
spraak juist de verhouding van de mili-
tairen tot de g~telijke verzorgt.'fSaan
de orde moeten komen maar dat zal niet
mogelijk blijken zonder dat ook de o\"e-
rige hier genoemde verhoudingen in
ogenschouw worden genomen. ~Iet
demokratisering is het in zeker opzicht
alles of niets! },Ien kan niet op CCII

lX'pa.'llddeel van het terrein met demo-
kratisering behrinnen en op het overige
deel van het terrein alles bij het oude
laten.
\Ve zullen, willen we ooit iets hereiken,
de moed en de fantasie moeten hebben
om het totaal der verhoudingen aan te
passen aan de eisen die een moderne
geestelijke en pedagogische aanpak vra~
gen.
Dat zal heel moeilijk zijn maar het is in
W(.'Z(.'11 dit punt dat in het hier b(.'Sproken
rapport aan de orde wordt gesteld.

Vernieuwing
In het rapport wordt met nadruk ge-
sproken O\'er de \'ernieU\ving van de
geestelijke verzorging in de strijdkrach-
ten. Dat gaat natuurlijk niet over een
vernieuwing die nu plotseling eens moet
beginnen maar over een vernieuwing die
in feite al jaren aan de gang is. \Vel
wordt in het rapport getracht aan te
geven waarom die vernieuwing 'Zonood-
zakelijk is en hoe de ontwikkeling nu
verder zal zijn.
Daarbij wordt vooral gewezen op de
totale maat<;chappelijkeontwikkeling van
de laatste decennia.
liet is niet mogelijk dit deel van het
rapport hier, in kort bestek, in zijn ge-
heel te volgen maar wat er o. a. wordt
gesteld, is dat het niet langer mogelijk is
om jonge mensen ••..ia de weg ••..an ver-
kondiging, toespraak enz. te bereiken, ja
dat het eigenlijk zo b dat een recht-
streekse levensbeschouwelijke aanpak
der dingen vandaag niet meer aan-
spreekt.
Jonge mensen vragen zich vandaag niet
in de eerste plaats af of God bc~taat of
niet, of er na de dood een hemel zal zijn
of niet, of de mens in 'Staatis tot vrijheid
of niet maar hoe de direkte samenleving
waarmee zij in het dagelijks doen te ma.
ken hebben leefbaar gemaakt kan worden
en hoe. En in dit proces van leefbaar ma-
ken willen ze gewoon ingeschakeld zijn,
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\Vc vertonen films, bespreken modem humanisme, maatschappij-problemen,
jazz, pop en underground, bceldcmlc kunst, communes, modern proza. Tus-
sendoor zijn cr voor die dat wenst ook nog wd een paar leuke mogelijkheden.
Voor opg-avevan uw dce1nr.lIlcof inliohtingen kunt ti zich wenden tot bo-
venstaand adres. Belt 1I ook gerust!

wûlen ze meedoen. Je zou zeggt-'n dat
daardoor de g{"Cstelijkeverzorging van
deze jon~e mensen wel h<.-"{.Igemakkelijk
wordt, je krij~t immers te maken met
lekkere, konkrete punten. 1.faar dat i<;
een vergissing, geestelijke vermrg-ersvoe-
len zich thuis in allerlei theologische en
filosofische prohlemen en je moet van
goeden huize komen om hen daarin te
verslaan, maar met de gewone prohlemen
van elke dag weten ze net zo min raad
als welke sterveling ook,
Geestelijke verzorgers moden zelf weer
leren zich te buigen over de konkrete
mens en het konkrete leven,
Het rapport schrijft (hlz. 9):

'De geesteliik cerzorger l/atl dit ogc'l1Jlik
moet het zelf !umdun;cu te leeen IIld

tlvi;feJ cu kritiek, lii; moet zich kunnen
ontdocn can oude zekerhcdcli eu taboes,
hij moct hct ebl/crimenr niet sdlllu;en,
hi; moet caflujt eigen aandrang de
open1wid liefhebben cn de ontmoetitlg
met (lIlderen begeren, M; moet zich
kunnen ontdoen rem alle autoritaire aatl-
ecchtinge'l, lii; moet imp raak eisen en
geven, kortom, hi; moet een mali zijn
t:all zijn tijd en !liet eml het verledell,
JUi moet coorai ook de mm~ zijn, die in
de olltmoeting met de deelnemers de
informatie tot ziiJ~ t:olle recht hwt ko-
mcn. Jonge mensen willen candaag niet
gdm/oktrilleerd u;ordett, //I(wr ze eisen
tcel de !:eel:::.i;dir!:einformatic, die lum de
mogeli;kheid verschaft tot dellken en be.
slisselI. Denken ell 1Jes/is.<efl, zoaL" zi;
zelf merlcn, dat juist is.
Geestelijke eerzorginf.! wordt daardoor
ca" een paternalistische overdracht can
IC(/lIrheden tot een geZllUwlllijk kritisch
en toegewiit/ zoeken 'laar lIIogeli;khe-
tien.'

Op een andere plaats zegt het rapport:

'De t10elstellillg kan niet langer zijn de
direkte verkondiging van uitgaugspuntell
en fWIt/ametltcn, maar wordt mcer ell
meer eett geërlgageerc1 meedenken Olicr
cic leefbaarheid cau de samenlct:ing, een
procc... tcaarin uitgallg~'1Hmtenen fUIl-
damenten cn de feiteli;kheden ell ge-
1Jcllrtenissen t(m cu in de samenleDitlg
elkaar wederziicLs - en Dcelal kritisch -
beïnvloedetl. Gee,telijke verzorgiug
wordt steeds //leer het op gang brengcu
en houden t:ml een proces, waarin de
;ollge melis de gelegcnheid krijgt zich in
crijheid te mltplooien, tot eetl kritisch en
toegewijd deelncmer oml de menseliike
sameuleDing.'

Om dit doel te hereiken zal in de geeste-
lijke ,'crwrging het vonningselement
meer nadruk moeten krijgen. Daarvoor i"
e~n olllsehakding nodig, zowel van (h~
geestelijke vermrger zelf als van de wij.
ze waarop de geestelijke verzorging
wordt georganiseerd.
Tot nu toe valt de geestelijke verzorging
uiteen in twee hoofddelen: d(' individue-
le bijstand in moeilijkhedl'n l'n proble-

men en de wekelijkse g.v.-hijeenkom-
sten van ongeveer drie kwartier.
Vooral in deze Iaat<;tevoml zal verande-
ring moeten komen. IIet lijkt niet langer
nuttig om in korte, vluchtige bijeenkom-
sten bij elkaar te komen, Dat stamt ei-
genlijk nog uit de tijd dat de geestelijke
verzorger kon volstaan met C-"C11toe-
spraak per Wl."Ck.Tham i" er veel meer
behoefte aan grondige gesprekken, waar-
in infonnatie kan worden gegeven,
waarin standpunten kunnen worden uit-
gewisseld en waarin, vooral, de deelne-
mers in contact worden gebracht met
ander.<;denkenden, waarin de ontmoe-
ting van men..•cn een vooraanstaande
plaat<;inneemt,
Daarom willen de humanistische raads-
lieden ook de gewoonte doorbreken
waarin de g. \'. -bijeenkomsten slechts
worden bezocht door dienstplichtige mi-
litairen. Het is meer dan n(}di~dat vrij-
willig dienende en dienstplichtige mili-
tairen elkaar in wekelijkse gesprekken
gaan onbnoeten om gezamenlijk het kli-
maat te bepalen waarin o. a. een verdere
demokratisering binnen de strijdkrachten
zich kan voltrekken.
Vrijwillige deelname
Er bestaat een merkwaardige diskrepan-
tie hinnen de strijdkrachten. Terwijl de
vrijwillig dienende militairen in het ge-
heel niet deelnemen aan de bijL"Cnkom-
sten van de geestelijke verl.oq"ring is
deze deelname voor dienstplichtigen min
of mL"Crverplicht. Er is een Tllogelijk-
heid tot vrijstelling maar daarvan wordt
weinig gehruik gemaakt. Een methode
die wel veelvuldig wordt gebruikt is 'het
zich drukken' van de geestelijke verzor-
ging.
\-VijlllellCndat de basi" voor een even-
tueel sucees van de geestelijke verzor-
ging schuilt in de vrijwillige deelname
van alle militairen. 'Ve begijpen dat we
met deze gedachte heel wat losmaken.
Tot nu toe is de kurk waarop de geeste-
lijke verzorging een betrekkelijk onbe-
zorgd Ix"Shmndrijvende hield deze ver-
pliehting tot deelname.
Do deelnemers kwamen immer toch wel
en al~ het eens een poosje minder goed
ging dan waren een paar woorden met
de betrokken kommandant voldoende
om de zaak weer te laten marcheren.
~Iaar IH't gevolg dnarvan was en is ook

de sfeer van wrevel en verveling dic
zich rondom de geestelijke verzorging
heeft vastgezet. Hoewel cr hier en daar
zl'ker ook waardering is voor de geeste-
lijke verl.OrginJ,.thehoef je toch niet zo
lang te zoeken om de militair te ontmoe-
ten die je verzekert 'dat het geen moer
voorstelt.'
'Vij menen dat V{x)ralles dit klimaat
rondom de geestelijke ve17.orgingmoet
worden doorbroken. 'Vie het dan inder-
daad niet dc moeite waard acht moet
kunnen wegblijven zonder dnardoor in
de verplichting tot korvee te stappen.
!\lisschien zal het ecrste gevolg daarvan
zijn dat inderdaad heel wat mensen
\veghlijven.
Dan zijn we op het punt gekomen \vaar-
op de geestelijke verzorgers zichzelf
waar moeten maken. Zij zullen dan de
nwn<;endoor wat zij doen moeten over-
tuigen van het feit dat het de moeite
waard is om te komen.
En al<;dat niet lukt?
'Vel dan is het natuurlijk einde van de
geestelijke ver/.orging in het zicht. ~faar
wij maken ons daar niet ongerust over.
'Vij zijn ('rv,U}ovemligd dat t.."Cnmoder-
ne geestelijke vcrmrging in staat zal zijn
grote groepen vrijwillig dienende en
dien~tplichtigen aan zich te binden.
En met zulke groepen zal eerst werkelijk
de mogelijheid ontstaan tot gesprekken
en nktiviteiten zoal~ wij ons die voor-
stellen.
Uit die groepen zullen ook de mensen
naar voren komen die, via een goed
doorgevoerde inspraak, lllL"tlede richting
gaan hepalen in welke de geestelijke
verzorging zich moet ontwikkelen. 'Vant
het is uit de tijd dat het uit<;luitendde
geestelijke verzorgers zijn die het hoe en
waarom van de geestelijke verzorging
bepalen.

:"Jatuurlijk zullen er dan voorlopig een
aantal afzijdigen hlijven.
~Iaar daarin ligt: dan een uitdaging ,.oor
hen die wèl deelnemen en daaronder
dan natuurlijk in dl~ eerste plaats de
geestelijke verzorgers.
Zij zullen zich voortdurend het hoofd
moeten breken over de vraag hoe deze
afzijdigen, in groepsverband of indivi-
duC'Cl,todl te bereiken zijn.

(Zie veruer pag. 6)
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Staatssecretaris Joop Haex:

NU EN STRAKS Vervolg van pagina S

Een lange man, vriendelijke glimlach,
donkere bril, dat hele joviale van cen
politicus vlak voor de verkiezingen:
staat~spcretaris van Defensie JooP Ilaex,
de landmachtman van het huidige kabi-
net. Hij is de laat<;te tijd met de regel-
maat van de klok in lid nieuws geweest:
een;t zou hij zijn officieren in La Cour-
tille hebhen ingcpnlllpt om zon'c1 moge-
lijk slecht.. van dit Franse plaat'ije al••
oefenterrein te vertellen, waardoor de
Xederlander rijp zou worden om toch
maaT oefengelegenlIeden in Kcderland
ll' accepteren.
Vervolgens praatte hij \"ol).{en.-;zijn haas,
minister ])PIl Toom, zijn 1ll()lld voorhij
dOOT te verklan'n, dat hij hd met ('cn
diemtplichtleger in de tOl,komst nid zo
zag zitten, 'Ik wil Iwt gaan doen met
vrijwilligers: sprak hij, daarlllec ('cn
duidelijk visitt'kaartjc voor een komend
kahinet presenterend, Illaar zich de wre-
vel van de rest van onze regering op de
hals halend. Kortom: toch ,vel een kleur.
rijke Illan in het ecnsgekleurde leger.
\VC !lpreken hem in La Courtinc. De
tanks rolh'n o\"(;,r het geaccidentL"Crde
terrein, er '\lm:lt leuk gespeeld zogezegd
met onze honderdduizenden, af en toe
strekt hij zijn ann uit om iets aan te
wijzen, ".rat keurig in de ,'erdediging van
het \Vesten past en kijkt ah een ware
vekUleer het gehele terrein rond, staat<;-

Samenwerking

liet is wel duidelijk dat in het boven-
staande ('cn gescheiden optn'kken van
de verschillende soorten van geestelijke
verzorging eigenlijk niet meer past.
Daarhij hoeft men dan nog niet te den.
ken aan een volledig opgaan in elkaar.
~Iaar het zou zeker aanhcveling n.'rclie-
nen als de incidentele samenwerking die,
gelukkig, hier en daar al bestaat zou
worden omgebouwd tot l'en regelmatig
samengaan vooral op het punt van de
vorming. Eerst dan ontstaan hijt'enkom-
sten waarin van l"Cnwerkelijke onhnoe-
ting sprake kan zijn. l\atuurlijk 'Taagt
dat O\'(."ren weer een hehoorlijke mate
van verdraa~1zaamhcid Illaar waarom 7.0U

dil', in dit tijd••he:-;tek,eigenlijk niet op te
hrengen zijn hlssen christen(.'n en hu-
manisten?

Er :lal zeker altijd behoefte blij\.'en aan
1X"".dllningin eigen kring maar dat hodt
een reële sanwnwerking in vormingsbij-
l'cnkolllsten met nijwi.llig dienende en
dienstplichtige militairen niet in de weg
te staan, \Vij zijn er ook zl'ker van dat
wc daannede heantwoordl'n aan wat
veel militairen van ons verwachten. Het
zou de gezamenlijke bijeenkolllsten ook
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nrecies die venliellwl'nde impuls J,!e'l."cn
die ze voor vde militairen aantrekkelijk
zullen maken.
In het rapport spn.ken de hllmanbtischt.
raad.~lie(len en vorming"~IL'idcrszich dan
ook onomwonden uit voor een verder-
gaandc samenwerking met de andere
lakken van geestelijke verzorging: in de
hier geschct."te zin.
Uniform en vrouw

lId rapport hevat dertig bladzijden en
kan hier dw; nid in zijn geheel worden
ht.'Sproken, \Ve hehben er enkde Iloofd-
gedachten vall genoemd lllaar we willen
dit artikel toch niet l>t><;initenzondt'r te
venllelden dat in het rapi)Ort ook wordt
aangedrongen op de ,lfsdwJfing van dc
verplichting tot lH't dragen van hl,t mili-
taire uniform voor gecstelijkt.' verzorgers
en op het tnt stand komen van de moge-
lijkheid tot het aanstellen van vrouwen
in de funktie van geestdijk ver,lOrger in
de strijllk.'aehten.
liet eerste is al een oud punt.
\Vij menen dat het heel duiddijk moet
zijn dat ge('Stelijke '"erzorgCnigeen mili-
tairen zijn. :\h'l name in do.: hu-rgermaat-
schappij is daarover nug voortdurend
misn'rstaml. De plaats die geL'Stdijke

vl'rl:orgers in de strijdkHl'.:hten innClllt.'n
wordt eerst goed duidelijk als zij onk in
hun kleding aangl'wn 'I. •••at zij zijn, nl.
hurgers.
Vaor de 'vrouw in het ambt' hOllGenwij
een plddooi omdat wij menen dat de
inhreng van het vrouwelijk element in
de hoven aang"l'lluide diskllS~it:..niet ge-
mist kan worden. \Ve zien wel dat er
l'nkele praktische bezwaren kunncn zijn
tegen de aanstelling van vrouwen als
gf:'t'Stdijke verzorgers iJl de ~trijdkrach-
ten maar we achten die niet zwaarwich-
tig genoeg om er voor op zij te gaan,
Beide punten worden in het rapport na-
der toegelkht.
Besprekingen

Er is nu een rapport van de legerpfl'di-
kanten (Geestelijke Vcrzorgin~~- ~1(Jdel
1980), er zijn verslagen van hijel'llknm-
s!L'n van aalmoezeniers. Er Iil"rtnu dit
rapport van de hllmanistiseh(~ raadslie-
den,
Bij elkaar voldoendc g~preksstof om
eens bij elkaar te gaan zitten om te zien
of er nu werkelijk lllogelijklwdcn tot sa.
Illenwerking zijn,
\Vij hOPl'1l dat het daarvan in de IlU
volgcnde IWlalKlen zal komen. H. LIPS



"Landmacht is modern"

BIE:\' BOBl):-':S

secretaris lIaex. De woorden rollt'1l hem
op dicteersnelheid en zeer nadrukkelijk
lIit de mond.
Hij heeft het gelezen, de heschuldiging
dat hij zijn opperofficieren koste wat het
kost heeft laten vertellen, dat het in La
Courtine zo volstrekt knudde zou zijn en
dat er zoveel geld zou worden wegge-
smeten, enkel en alleen om ecn mooi
middel in handen te hehhen om zijn
samen met minister Schut opgestelde no.
ta-oefenterreinen cr bij het !'\ederJandse
parlement door te krijgen.
De reactie L<;fel: 'Een \'olstn.kte onjuist-
heid: roept de staahis(.'Cretaris uit, 'dat
verhaal is van ot tot 7. gelogen. Onzin,
klinkklare onzin. De parlementariërs, die
in La Courtinc zijn geweest, 7jjn heus
wel overtuigd van de waarde om hier te
oefenen. Je moet iedere mogelijkheid om
een leger te trainen aangrijpen, hoewel
de omsta.ndigheden da.n misschien niet
helemaal ideaal zijn. La COllrtine is hen<;
cen pltl<;pllnt:
~laar de hezorgdhcid over dl' geod('IH1-
heid van de :-:cderlandse hoop in bange
dagen hlijft.
Staatssecretaris J laex: 'Hel gt.(}efend
zijn, de vakkennis, dat zijn de essenties
voor het voortbestaan van de landmacht.
Daardoor moeten \\ij k-dere gelegenheid
te baat nemen om op het peil van de
\Varschaulanden te komen. Ook al zou
het geld kosten. Een leger dat zijn vak
niet h--nt... dat is niet alleen immoreel,
maar bovendien Iw'C::1riegelijk.Dat is de
reden, waarom minist('r Den Toom, na-
dat alle mogelijkheden in Dnil"land tot
de bodem wan'n uitgeput en we in Ne-.
derland nog niet tot een oplossing waren
gekomen, naar Frankrijk is gegaan, wat
uit het (x)~'T)1mt\'an geoefendheid van
grote waarde is geweest. Bovendien
hebben \\ij onze handt'n lIlet Frankrilk
hierdoor zo versterkt, dat we uitzic lt
hebben op andl're en betere odemnogc-
lijkheden daar.'

Mourmelon
Een van die lIlogelijkheden zal dan
!\lounne1nn., even ten noorden van Parijs
7ijn. Vol!-'(t'nsKVP-kamerlid Jansen, de
rondborstige dcf('nsiespeeialist van zijn
partij, 'staat het al vast, dat Mounnelon
in de tOl_,kom<;t:-:ed.erlando,;oefenterrein
gaat worden, daar durf ik heel wat on-
der te verwedden.'
\Vanneer dat zo i••, i" de heer Hacx dan
bereid wat terreinen in Nederland te
laten vallen?
IIat'x: 'Dan ben ik inderdaad bereid om
concessies te doen.'
lIet zal in ieder !!cval goed uitkomcn,
want zo best is zijn nota over de Neder.
landse oefenterreinen (IIarskamp, Kuin-
derhosch, Oirschotse Hei en Oost Gro-
ningen) nou ook niet ontvangen?
lIaex: 'De regering staat op het ogenblik
voor het vraagstuk om on<; vcrslag te
heantwoorden. Dit io,;een heel complexe
zaak. De regering moet zich buigen over

een warc rijstebrijberg. Ik geloof, dat we
in dit beraad vorderingen maken om
voor J\'t-der1and tot ('en aanvaardbare
oplossing te komen. Als wc in Frankrijk
grotere terreinen zonden kunnen krij-
gen, zou daamll'c dit essentiëlc pro-
hlt't>m voor ecn deel uit de wereld ge-
holpen zijn. Dan zouden wij de grote
achterstand op het gehied van de vak-
kenni••kunnen wegwerken. Als het ()llOP-

losbaar zou zijn, zou dit f.-'Cnprobleem
zijn VCK>rhet v(x>rtbestaanvan de ~ATO-
landmachten. Vakkennis is geen Spiell'.
rei.'
Volgens professor Lou de Jong staat zil"n
landmacht er overig(>nsnog even slee lt
voor al•• ",>or 1940, al is het regiment
fietsrijders vervangen door wat hetere
l>cwapcning?
Haex: 'Ach, De Jong zegt relevante eu
ira.levantc dingen. Ik heh ('en moderne
landmacht met een aantal laalo;te 10odj£""S
nog. Ik heh een prachtige organisatie,
prachtig materiecl. liet is onjuist te stel-
len, dat wij er net zo voorstaan als voor
de oorlog. Toen hadden wc een ahsohlllt
verouderd leger, nu ['tm zeer nHKlerll,
intem,"ltionaal hl-"oordeclde klijgsmacht
met een aantal tekortkomingen.'
En die zijn...
lIaex: 'Onze feactiesnelheid, wat l'en
algemeen :\ATO-prohleem is. Onze ge-
oefendheid en het ontbreken van enkele
wapeno;ystemen - I let zijn de laatste
loodjes, die zwaar wegen, maar we mo-
gen er wel wat voor oyerhebben om ono,;
vrije voortbestaan te garanderen, En dat
gaat heus niet om gigantio,;chebedragen.'
Vraag: U praat nu wel over t'en interna-
tionaal getoetst leger, oVt'r onze g,,'ringe
gf.-'tlCfendheid,over oefenterreinen en (lî(~
laatste loodjes, maar zou het niet heter
zijn om slechts enkele laboratoria in te
richten? Je hegint nu cemnaal niet<;met
oen pistool tegen een atoomhom?
Geen bee.ten
lIaex: tot slot, veronhvaardigd sprekend:
Ja, dat nucleaire aspect, die adiviteiten
zitten er ook in bij ons. ~Iaar hoc min-
der de conventionele waarde van een
legl'r is, des te sneller zal men in een
conflict naar ('cn atoomwapen gril"pcn.
Als je nalaat om een conventionee be-
wapend apparaat op te zetten, verlaagt
dat de atoomdrempel. \Vij leven in een
z(xlanigc morde en ethische maatschap-
pij, dat nk--mand seriens naar louter het
nllc1('airc aspect kan stn'V('Il.
Een nucleaire oplossing i'Sde weg van de
minste wf.-'Crstand.Dat heeft <weinigmeer
met het menszijn te maken. Zolang dC'"l.e
wereld van nu is, zoal,,-ie is, zijn er in
een conflidsitu;~lic ook nog normen ('n
l'thiek. En met degenen, die een nucle.lire
oplossing n.'lstreven, doen \\ij niet graag
zaken. Door de conventionele wapens
efficiënt op peil te houden, leg je de
morele druk van het gebruik van nu-
cleaire wapens aan de andere kant. \Vij
zijn geen lwesten:

HUMANISTISCH
VORMINGS-
CENTRUM
HET
COORNHERT.
HUIS
Hoofdstraat 84
Driebergen
fel. 0:1438 - 2471

CENTRUM
VOOR
INFORMATIE
KOMMUNIKATIE
KONTEMPLATIE
AKTIE

\Vilt u mèt ons een program-
ma maken? 'Ve hebben me-
dewerkers aangetrokken voor
allerlei onderwerpen op het
gehied van muziek, literatuur,
beddendc kunst, drugs, maat-
schappij-hitiek, dcetera.
Aangenomen mag worden,
dat u met de vrije tijd die
natuurlijk ook nog beschik-
baar is, wel raad weet. U
kunt bij ons diverse materia-
len en hulpmiddelen hijgen
om iets te doen waar u zin
in hebt.
Voor onze bijeenkomsten kunt
u 'verlof krijgen.
Plaat<; eeH wr7.0ekje bij uw
commandant en stuur ons
even bericht, liefst 14 dagen
vóór uw keuze-datum.
Verdcx inlichting:en worden
b'Taag op bovenstaand adres
\.erstrekt (u kunt ons ook bel-
len!).
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Een komiek is dood

Soms is er een reden om een minder
prettige tijding te spuien in deze ru-
briek; het hetreft dan een (slechte) afle-
vering uit een of andere filmstudio; dit
keer cchkr is het zo lIlogelijk nog meer
droeve nwdedeling: het overlijdL'1l van
de Franse filmkomiek Bourvil. El''Il mun
met een wat kalend hoofd, vaak glil-
laehend en met aanstekelijke pret-ogen,
een Fr:.ul.'mmll die zozeer was vastgebak-
ken aan Frankrijk en aan zijn woonplaats
Bourville dat hij zijn artiestennaam
daarop baseerde.

Bourvil. .. ~root komil'k ...

Andri' Hailllshourg - zoals zijn werkelij-
ke naalll luidde oH'rleed \'origt,
nl:land in Parijs op 51-jarige leeftijd. De
Franse pers nOt'mde hl'\ll een hlijspl'lac-
tem, in wezen was hij en kon hij veel
uwer; hij was l'en Illan die jarenlang de
provincie afn'isde om aan de kost te
komen, ~it't aHeen in hlijspelen trad hij
op, (x)k als variét{'artiest - en dan mt't
nalJle als Z<lnger- stond hij zijn manne-
tje. Een komiek pllf-sang dns, die een

grol niet schuwde, maar ook het serieuze
tOI1('l.1 was toegedaan,

Kleine rollen
Eeht bekend raakte BOIlTvil pa.", toen hij
uitverkoren werd om het witte df)(,k te
'dil'lIcn', Na cnkdc kleine rolletjes als de
zugenaamcle 'dorpsiJioot', \vcrcl hij ont-
dekt door regisseur Henri Clollzot, dit'
hem de gelegenheid lxxxI om mecr alo;
de mens achter de adem uit deze
'goudmijntjes' te onbnappen, Zijn voor-

lIlalige werkgeH'rs die all",en maal' van
hem profiteerden, keken lt,tterlijk op hun
neus toen BOIITVilhet grokn' wprk iU4
dook: hij kreeg t"t'll rol in Seu] dans
Paris.
De Amerikaanse rcgisseur van lIJonster-
produktics Daniel Zamlck vond het na
hd zien van deze film nict meer dan
normaal dat BOllrvilook een rol kref'g in
zijn dri(' Ullr durende oorlogsfilm De
langste dag.

Sin<i<;die tijd was zijn film4kostje ge-
kocht. BOlln"iJ speelde in de IlH"('St
knotsgekke films als de grappenmaker,
de clown, als de man die alles mocht,
vermits hij hij het puhliek maar een lach
en een clowneske traan kOIl laten OP4
we1!ell"
Op hd hoogtepunt van zijn filmische
t'arrière (in 19,5(j), ontving hij uit handen
van de t()(.'nlllalig<-'fcstival-voorzitter in
Venetië de Grote Prijs voor de beste
mannelijke rol in La traversl'c de Paris.

Ongeneeslijk ziek
Bourvil leed de Iaabte h\'l'C jaren aan
een ongcllceslijke ziekte. Illj<-,cties en
IJloedtransfusies mochten weinig baten.
Ondanks dat maakte hij tijdem zijn laat-
ste le\"t'llsjaren toch nog een film en wel
Le IlIm de l'Atlantiqllc, over het \'t'r.l.et
in Frankrijk tijdens de 1\v<-"t-'<.le\\'ereld-
oorlog.
De meest bekende film waarin hij schit-
tcrt ('n te bewonderell valt hed: Samen
uit, Samen thuis. Een dolle film md de
amlerc grote Franse komiek (kijk daar-
voor een.<;naar de Fantoma.<;-scrie)LOllis
de Funès cn de Britse adeur 'ferry
Thomas.
Hopenlijk is deze film hinnenkort wcer
te zit'n in alle r\(.'<.lerlandse bioscopen.
Et'u hOJllmage is nooit weg. pp.!

Film-roddel
IIoewel er de laatste weken films zijn
uitgebracht die waard zijn om enige
aandacht aan te hesteden. is het mij niet
gelukt de meest recente exemplaren (o.a.
TOfa! Tora! Tora! t'lI 1'00 late the hem,
om eens twee oorlol:.,rsfilmsmet hehoor-
lijk kijknivcall te nemen) te signaleren,
De geplande inlcvertijd van de l..-opij
voor dit Ilummer is daannede dehet
aan. Daarom ter afwisseling hijzon<1cr-
lwdell over filnwrs. actcurs ('11 actrices,
producers ('n wat dies meer zij.
Bijna alle- landt'lijke dagbladen houden
er een filmpagina op na, ("('11 pagina met
infonnaties en (ve{'lal) kritische hespre-
kingen van zojuist n'rtoonde films, die
IJlen al of niet moet gaan zien. Voor
Z()\'er ik hch kunnen nagaan is Ilet Vrije
Vnlk er tot nu toe in geslaagd om in zijn
landelijke t'(litie Iwt fellomeen film te
negeren, Vorige Ill<land vergoedde dit
hlad eehter \T"t-'ldoor op drie achtef<-'Cn4
volgende dag('Jl ('('11 pagina te hrengen
over De Goden \"lUl ht't \Vitte Doek.
Boordevol infonnatie, lllaar wel over
sterren t'n goden die <I1I('('nde ouderen
nog wat zeggen. Easy Hlder-makers
Fonda en Hopper heh ik node getuist.

Cen.uur
111 Sknop/Kritisl'h FilllIforutil lledt
voonllalig(~ ()ude lJraaidoos-samensteller
Simon van Collcm drie interessante in-



Haguel Welch .•• vrijen of niet? ..

terviews geplaatst weten te krijgen. Van
Collem sprak met de maker van \Vood-
stock, Michael \Vadleigh, en ontlokte
hem de volgende uitspraak over de cen-
suur in Australië (waar de film onlangs is
vrijgegeven voor vertoning): 'Ik ben niet
zo blij met wat er in Australië gebeurd
is. In Australië mocht de film niet ver-
toond worden voor alle woorden als
neuken. stront, marihuana, Jezus Chris-
tus eruit waren.... tja, je kunt de naam
van de Heer toch zeker niet... En
d.aarnaastmoesten alle scènes eruit waar-
in gerookt en geslikt werden. Als je de
fihn gezien hebt, dan weet je dat er dan
nog verdomd weinip; overblijft: Austra-
lië toch, zo'n groot land ...

Van Collem, die nu voor het Algemene
televisiescherm komt met de rubriek
Avroskoop sprak in Engeland met tv- en
fihn regisseur Ken Russell over o.a. por-
nografie. de liefde tussen man en vrouw
en tussen man en man, allemaal te ver-
beelden op het witte bioscoop-schenn.
Na het lezen van het lange interview
met deze regisseur, die uiteraard moet
werken met acteurs en actrices, was het
best leuk om daama te zien hoe een
actrice reageerde op de ideeën ,'an Rus-
sell. Gelukkig voor ons heeft Van Collcm
actrice Jennie Linden kunnen strikken
met uitspraken over \Vomen in love (ook
van Russell). Zij antwoordde op Van
Collems vraag over haar ervaringen met
Ken Rw.sell aL" regisseur: 'llij is een
briljant mens en ik neem aan dat de

meeste briljante mensen erg moeilijk
zijn. Dus het was niet makkelijk om met
hem te werken. Hij beproeft alle moge-
lijkheden van zijn mensen en hij heeft
mij enorm beproefd. Van de helft van
alles wat ik in Women in love doe. wist
ik niet dat ik het in me had.' Over haar
re'J.ctiesom naaktscènes te doen, zei ze:
'Daar komt Jennie Linden zonder kleren.
Dat is de gebruikelijke geremdheid,
maar als je n..1.denkt,besef je dat dat ook
niet zo'n ernstige reactie is. Je bent niet
anders dan andere. liet is alleen een
beetje koud.'
Dat vaders hun zoons toch bevoordelen,
mag men opmaken uit het volgende:

Paul Newrrulrl •.. brekebeen ...

FilM

Acteur Henri Fonda (van o.a. Twelve
angry men) kreeg een western-scenario
toegezonden, maar zag er niet zoveel in.
Hij shmrde het door naar zijn zoon Pe-
ter Fonda (van Easy Rider), die wel
mogelijkheden zag. Nu maakt Fonda jr.
zijn re~e-debuut met The hired hand.
llij speelt ook de hoofdrol.
Acteur Paul Ncwman zet zich thans ook
bij het produceren van Bhns, hij doet
voor de helft ook de regie - in Same-
times a great notion - en hij speelt ook
voor minder-valide. Dat laatste slaat dan

Peter Forrda ,. regiet1clmut ...

op een ongelukkige val die Newman
maakte tijdens de Opn..'Ul1Cllvan de film,
hij brak een been. De opnamen zijn
gesta.o1.kt.
Over Borsalino-gan~ters Belmondo en
Delon (zie EGO van vorige maand) gaat
het volgende verhaal: Bébel is boos op
Delon, want de laat••te wilde nu wel de
eerste zijn (wat de cent(."Ilbetreft) en liet
zijn naam tweemaal op de affiches zet-
ten bij de aanprijzing van Borsalino
(DeIon is niet alleen hoofdrolspeler in de
film, maar ook nog de producent). Bel-
monèo nam dat niet, hij werd slechts
renmaal j;(enoemd, en hij ~-pall{leeen
proces aan. ,Vat je noemt gangster-kuren
van twee schooljongens.
Tot slot een pikante noot over sex-bom
Raquel \Velch. Zij vertolkte de rol van
Myrn in 11yra Breckinridge, met o.a.
John Huston en p;ood-old Mae West,
gehaseerd op de roman van Gore Vidal.
Gevleugeld woord van Raquel \,;as niet:
'Met wie moet ik vrijen om de rol te
krijgen' maar "Vie moet ik vrijen om
van de rol af te komen.' Op naar Enge-
land om deze door Michael Same gere-
gisseerde film te zien, met inderdaad ...
(.'CJ1 nijerige Raqllel \Velch.

PETER ~IOHéE
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Ingezonden brieven

'Het' - Mijmeringen in de KLU met
een vleugje verwijt

Op die kop,
omhoog dat
gezicht
'Probecr vooral de duim zoveel mogelijk
omlaag te drukkeil. Je zult zien dat de
elleboog al.. vanzelf recht ge-spannell
wordt. En let dan ook nog: L'ens op die
aanmarchcringspas, je moet in gedachten
eerst je tenen op de gnmd laten komen,
de knie daarbij gestrekt houden, je gL"Cft
dan met het voorste deel van je zool
een behoorlijke klap op de w-ond tegelijk
met de opz\vaai van de arm tot koppel-
hoogte. kijk zo ... (hij doet het inder-
daad voor). En die kop op ... omhoog
dat gt->zicht, je loopt niet in l'en begra-
fenisstoet. ,,'e ~aan nu even oefenen ...
ja koppelhoogte . .. loop niet te zwab-
beren ... en let op die aanmarcherings-
pas, houdt die ellehoog gestrekt, ja daar
en houdt die pas vast... Zo mannen,
dat s.,ringberoerd. Nu in de houding: ko-
lI1l'n. Om dat helemaal correct uit te
kunnen voerelI wordt ll1eer van jullie
intelligentie gevraagd. Je trekt de voet
op tot schachthoogte maar zo dat hel is
at"of je alleen je hak optrekt waarbij je
de voet (."vcnwijdigaan zijn oorspronke-
lijke staml laat meekoJllen. Let er intus~
sen op dat je hak niet achter de kuit van
het andere heen te voorschijn komt. Op-
getrokken tot aan de schacht, waarbij de
knie van het opgetrokkL"llbeen loodrecht
op het kaarsrechte lichamll gehouden
wordt, laat je de hak met de tenen licht
opgetrokken loodrecht dalen precies pa-
rallel met het andere heen zo snel dat de
voet met een klap neerkomt en de tenen
tegelijk volgen niet eerder, want dan
mist het effect.
DC'l.einleiding is wat fors, de absurditeit
van de inhoud vde malen erger. Het is
triest te hedenken dat volwassen mannen
hun haeht van hun iev<.'11benutten voor
het uitwerken van zulke gedachten. Iet"
(1<'rgelijkszou CHileens te sdlrijven zijn
over koper poetsen, het ondmhoud van
de uitrusting, de sportl~sen,enfin allerlei
zaken (lil..'ons twintig jaar lang onhe-
hlllbrrijk voorkwamen l"n die nu opeens
van het allergrootste gewidü sehijnen.
Als er overdag een stofje onder je bod
ligt komt dat je zwaar (licht) te staan, als
cr 's avonds door een van je dronken
maten op je hed gepist wordt, wordt lor
de volgende dag door dezelfde perS(XlI1
die de kamers inspecteert gelachen en
vallen er opmerkingen als 'hard worden',
'kerels onder elkaar:

Bedreven instrudeurs met jarenlange er-
varing krijgen een groep zenuwachtige,
onzcIfn"rzekerde jong:ens in handen die
zich laten overschrocuwen en laten drei-
gen, wier get-'si:dijke halans \.erstoord
wordt door het berot'p op lagere instinc-
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ten welke de mOl"izaam verworven
vrllchten van onze cultuur wet'r ov('r-
lxx)f{l gooien md opmerkingen als : -
doe nonnaal - pas je aan - kijk naar de
anderen - {'t'rst wat laten zien dan pra-
ten we \'('rder - hen jij nou een kerel -
of zelfs: als je je maat ziet vallen en de
kogels rond je oren fluiten dan spreken
we elkaar nog wel eens (dat men de
ellende \'llll een (X)riogdurft aan te grij-
pen om aan argumentatie kracht voor
eigen zaak te winnen). De militair is nog
slechts uitvoerder, zijn ga-st is hallast
voor zover ze nid in diensttcrmcll denkt
of laat denken. En tegen deze lllassa van
nieuwe ervarinl-:en moeten jongens van
twintig: hun heperkte kennis inzetten Olll
het juiste inzicht te houden of te krij-
gen.

liet zou niet eerlijk zijn het verhaal zo te
hesilliten. Eenzijdigheid is al moeilijk te
verbeteren d{x)r starheid van de overzij-

Grijs gelijk een Ilt'vel hing het. Het he.
woog, met trage, sluipende gang. Lang-
zaam maar zeker. Hijgend en loolll
kwam het. ~Iet een zucht, zoals altijd,
zoals velen, Het produkt van H"l(.maan-
dl"n dienst.
~Iet een blik \'lUl berusting hing het
IUXlfdover de harrand. Als een verg-etcn,
uitgeschoten pieper op 'n drempel. En
dan nicts anders voor dl' gee"t dan dat
gele vocht. Dat hCllI dc<-'(l vergeten,
z{xlat hij even kon denken, dat er niet
voor hem gedacht werd. De vergissing,
de misstap.

Avond na avond schoof hij naar de kruk,
z'n handen vooruit als l'en landingsgestel
op zoek naar de baan. De haan ... een
kruk, waarovl'r het dan z'n lichaam dra-
peerde. ~faanden luchhnaeht presteer-
den het. Een klomp gewieht, onovertrof-
fen in loomheid, in berusting.
Het was begonnen met het papiertje.
Groen, heel argeloos op de mat gevallen,
als t-'en pril hlad van een boom. Gelijk
l'en vergi.~sing van de natuur. Het zou
niet mogen. ~Iaar lwt mocht. Het mocht
nog steeds. Dan de teleurstelling, de
desillusie. Steeds weer. Daar lig je in het
vcld, op je buik in de sneeuw, Oefendag,
dreiging van het Oostblok, potentiële
tegenstanders?! Het witte goedje trekt tot
in je kleren. Koud, .. l'en rül.inl~.In l'en
glimp zie je haar. Je verloofde ... lang
haar. Donker. Goh'end, gelijk ieder he-
wegend koren, El'l} glimlach. Even een
vlaag warmte door het lichaam. Een ge-
voel van genot. ~faar ruet nu. Nog
wachten. Skeos maar w('("r. En dan het
aanzwdl('nd geluid. 0 ... waarom toch,

de. De dienst hiedt IX)siti(-'veremogelijk-
heden, hijvoorhet>ld onhnot.ting met zo-
vde anderen en de opdracht je samen
met hen te schikken.
Ook zijn heroepsmilitairen niet steL"lls
machts.wcllustig(,11 die begerig uitzien
naar uitlaatnmgelijkheden voor hun nim-
mer aflatende geldingsdrang, al lijkt
deze groep wegem haar irritatie de
groot"te. Desondanks is het leefklimaat
in de dienst overwegend van een klein-
zielige en plezierverpestende soort, de
oorzaken hiervan hetreffen in de meesk
gevallen zaken die nauwelijks hijdragen
tot het eigenlijke doel \';In het leger, de
verdediging van de verworvenheden van
de westerse \"fije w('whl (t-t'1londerwerp
wat eveneens discutabel is).
Laten we hopen dat de toekomst meer
nuchterheid hrengt in het leger en over
het leger zelf.

G. DE I'HIES

die ,~nor donker en dreigend. }langelul
als struikgewas voor 'n hol. 'n I1ol. 'n
Gat. '11Gat dat onafgehroken grokr en
kleim'r wonk Grote luchthol"\'eellll'den
\'l'rpiaatsend, opsehr.ikk<'llll. 0, wat
hoopte je op een \,lCIlI1111.~Iaar het
bleef uit. liet kwam nid.
Groeiend als een orkaan, vele s(lIladrons
te erg, dondert hel: '~Iwaa ... Kaffer.
Lig nid te maffen. Hennen! In linie!
Dekken! In linie! Hennen! Ga,~! Gas!
Steeds weer 's ochtends, 's avonds,
's middags. Tijgergang, slangengang. Als
een ovt-~rjarigestofzuiger kruip je hla-
zend en hijgend voort. En dan weet je,
Ilt't is zo over. Dilt zal toch weil? En dan
\\'l"t.T die dcsilltl"ie. Voorwaarts mars.
L{x)ppas mars. Hoofd links. Hoofd
re('hts. Ab. l'en o!it-'v<\tword jp gewen-
teld, gpdraaid. Als ('t'1I vat word je ver-
plaabt. Tot je pen pilsvat bent. Iedere
avond weer opnieuw. De har ... de ge-
daehten aan haar ... aan f'en. Zij is
trots. Zou hd? Jij moet trots zijn. :\fod
het? Selectie. Toekomstig kader. De stem
van de luchhnaeht. De huichelaars
steeth \veer. Zo bezeten van hUil onmis-
haarheid. Dl' miskleum. De maehtswd-
illStigen. Inspektie. Inpakken. Uitpakken.
Dreiging. Grijns. Het echte matswerk. .'3
dagen licht. Commentaar? --1dagen. En
dan ga je. Je gaat af. Als een gieter. In
Gilze-Hijen en hier. Goed majoor. De
deur door. De gang op. Naar je werk-
plaat'>. Je 'collega's, ~Iet de grijns. ~fet
de hulp. De staf als steun. Had erger
kunnen zijn. \"eet je nog, toen, die had
zoveel. Ik hád niet, ik hl.hl De \'eront-
waanliging gromt. Als ct-"nmotor han-
gt-'IHIin een vleugelloze kist, machteloos.



Ajax en zijn rellen

XllttelOO~?Nee! Steeds weer zal hij aan~
zwellen. ~Iachtcloos ja! Illaar niet nutte-
loos, Als wekker, je bewmt houden. Je
gevoel voor menselijke waarden handha-
vend. Dan oh, snijdend als een mes gaat
het door je ziel. Je wrioofde, jij alleen!
Gesdleiden. Geen verheugde glimlach.
Geen wannte. Geen liefde, Slecht<;liefde
van O.v.B. die md je meell'l,ft. Of z'n
ochtendhumeur afreageert. ~Ielden om
het uur. Bij de wachtcommandant, En
dan hang je wecr rond, lezend. koffi('~
drinkend, luisterend, maar vooral sla-
pend. De radio als een maat naast je.
In gedachten zie je haar. Zij die je
vrouw zou kllnll{'nzijn, ~Iaar die dag is
uitgesteld. Nog gcen jawoord. Ze had-
den je nodig. Je was orunisbaar. Voor de
\'erdediging van de maato;ehappij. \Veer
die potentiële vijanden, weer dat Oost-
blok. Och. en je verzinkt weer in die
dufllCid. De henLo;ting~oeit. Dan grijp
je Illaar wccr naar je studie. Je toekomst.
En je begint. Zoals in april, zoals in mei,
steeds weer. Steeds minder. \Veggetrog-
geld \'oor een khL.;jt"terwijl zij zitten te
maffen. ~lurw gebeukt door de herrie?
Door de jaren? Ook, er zijn zo\'ele rede-
nen. Al~ een zaagtandgenerator ga je.
Sk'l'ds groeiende lust. Sk"l.~l"weer in-
eenstortend, afgebroken, onderbroken.
Steeds weer die afknapper. Voor e('n
vuile werkplaat", Vegen. Opdat de
.,.;treep hoger niets zegt of zid. Als
hij voorhijvliegt. ~ietszi{'nd? Alle~~
ziend? ~ors, hewust van zijn b•.•.ootheid.
\'01 gewicht in zijn heslio;si1J~l'n.Vader~
lijk, (lUasie goedig, vriendelijk. Grappig
als l'en kindl'rjuffrouw. En dan golft de
walging omhoog. Voor de vertrapten,
voor de vertrapper, voor het systeem.
Gehonden door hun krabbel. Het geld.
Ceholllk'll en \'l'rstrikt in Imn dgl'n h(,.
slissing. Steunend op een obsederend
stukje jeugdsentiment. Of gekomen in
een 1ll01lU'lltvan v('rhij~tering of geJd~
nood. De grond voor hun zelfverdedi-
ging. Steeds weer geuit in machtsmis-
hruik, in l'en h•.•.ot::'Îendegoïsme, in zelf-
Illatserij. Voordurclld losgelaten op el-
kaar. Elk verzet brekend, hetzij nu, het-
zij later. ~ret als eindresultaat de vohla~
gen dufheid. Hangend, hier, in de mess,
in de werkplaats, op de lijn. Als een
vertraagde epidemie, ieder be..-;mettend.
lIerhanlddijk aangolvend om ook de on~
schuldigen te omvatten. Zij die hun
plicht doen. Zij die hierna in de Illaat~
sehappij, onzc maatschappij verdwijnen.
Zij waarop onze maatschappij stcunt.
En dan hier die hergeboorte, in deze
grot'n-hlaU\\'ekliniek, stinkend naar peut
en hier, naar hedlucht en uitgcdrnkte
peuken, stof en olie. Een hergeboorte
gelijk een kortgewiekte phoenix. Lamge~
slagen, prdentieloos, zonder enige am-
bitie. Zie hier] IET. De p,L"gehorene.De
gehoorte is een feit. De geboorte van
et'n henl"tende burgl'r, l'en onbewust
individu. IIeren militairen ik dank ti.

Ik ... HET TIJEO C. PIEK

De rel rondom Johan Cruijff lu'eft Ajax
/.teen goed g'L'(!aan, Opnieuw W.L"de
landskampioen in hevige opspraak. De
beschuldigingen dogen over en weer.
Ajax hetichtte Johan Cruijff van saho~
tage; Cruijff op zijn hcurt •.tdde:'Als d•..
Holink en voorzitter Van Praag nog een~
maal hun mond open doen J:al ik nit de
school klappen. En dan :lallgcl1 ze. Dil
zijn \'uile streken.'
Johan Cmijff voethalt weer. i\Ta een lan~
1-{eflLo;tperiodcis hij weer ',lil de partij.
En Aja.\: merkt het, de prcst.\t:es zijn
zienderogen verbeterd, de steJllm£uj.(is
temg in dl' ploc1-{.

Ajax heeft ecu moeilijke pe:"Jodeachter
de rug. De controverses tussen spe]ero;,
hestuur en ~1iehe1s namen ll!)g gl'l'll
maand gdeden ernstige vonnen .13n. \Ve
sommen op: Keizer contra ~lichcls.
Pronk in duel nll"t voorzitter Van Praag:
- Pronk ging zelfs zover dat hij uitriep:
'Van Praag is een gevaar VOUl" Ajax, Die
man nHll'tweg. De cluh gaat ten gronde
omdat hij dl' waarheid niet spfl'ckt' - ('11

tot slot van de serie 1lI0eilijkhed(:ncIto
zaak-Cmijff. Voorzitter Jaap van Praag
die ('('Uvijftal jaren geleden ah interim"
voonitter d(x)r de ledenraad vau Aja\:
,,,erd gekozen omdat er op dat lJlOmt'nt
geen betere kracht te vinden wa.", heeft
zich in die jaren ontJ.1Opttot Jc mcc."h'r-
~preckhllis \'an zijn dub. Begonnen
met l't'Uh('Scheid{'nrol - hij zijn \'erki('~
zing sprak hij de k.den toen en zei: 'Ik
heh et'n dil'IlCII<1l'fum:tk'. Van mij kUilt
u geen lang:heleid verwachten' - groei-
de in zijn rol. En parallel aan ue succes-
sen v:tn zijn duh ~loriel'f(le V:UlPraag".
Samen mct ~lid1t:'Isdie de failliete hoe~
del van de Engelsman Huckingham had
overgenomen hrouwde hij van Ajax een
goed elftal. De Sllec<-'Ssellble\'l'l~niet uit.
Drie jaar aehtereen was Ajax de primus
interpan-s van het Xederlandsc ,'oethal.
Op alle Enropese velden kwam Aj:!x.zag
Ajax en o\'erwon Ajax. Tot die meiavond
van het jaar 1969, Toen tie:) Ajax zich
vast in die ~Iilancse muur. Ajax verloor
de belangrijkste w(."(lstrijduit zijn loop-
haan. ~Iilan veroverde met speels gemak
de Europa Cup.

Inmiddel" zijn we anderhalf jaar \'erder.
Er is veel geheurd in die periode. In
Xederland verloor Aj,Lxzijn kroon. Feij~
enoord werd Koning. ~Iaar Feijenoord
presteerde meer. Het won de Europa
Cup en de wereldbeker. \\'nt Ajax niet
bereikte deed F'eijenoord wel. Die fi~
!,,111urhjkek. o. is Ajax niet meer te boven
gekomen. Bestuur - denk aan Van
Praa~ - trainer (~Iichcls) cn spc1ers
hebben dit succes van de grote <:(lIleur-
rent nooit goed kunnen verwerken. -Van-
daar dat het ging rommelen hij Ajax.
Vandaar dat die beschuldigingen over
en weer over de tafel gingen.
Johan Cruijff, de Illl't'st gep1aa,l!c!l',\'l~r-
klaarde hd zo: 'Ajax hl'l'ft eraall 1lI0l'teu
wennen dat het niet mecr de een;te is.

I SPORT

-
JV/WIl Crlliiff

Dit seizocn moeten we ous waar maken.
. Ja in de Europa Cup, want in de compe-
titie zie ik het niet meer. Feije[Joord is
uit de Europa Cup. Dat is een 7.()r~
minder. Ze kunnen zich !lil helemaal op
de competitie concentreren. Ja ik dacht
wel dat F'eij('no(mlweer kampiol'll gin~
worden.'
Ajax heeft dit sei7.oennog één doel. Dat
is dc Europa Cup, Voor de vierde keer
duelleert Ajax met de grokn van Euro~
pa. En Ajax moet. liet kan niet huiten
de re,"enUf'n die een Europa-wedstrijd
oplev(:-'rell.Aj•.Lxheeft dat extra-geld n()~
dig: Olll de top~a1ari~senV,ll1-.;pders en
niet te vergeten de trainers te hetalen.
\Vat dat betreft heeft F'eijelloord vcel
minder zorgen. In Hottcrdam ~tnX)llltde
Kuip ook voor een wed~trijd tegen een
laaggeplaatste eredivisieclub rijkelijk vol.
Dat levert geld op, ~Iaar Ajax hl.dt
meer zorgen. ~a het succes op de FC
Ba:.-;eJwaardoor Ajax de kwartfinales be-
reikte (lil' in maart worden ge~pedd,
hliktc Van Praag toch somher vooruit:
ik hoop op een sterke tegenstander. Ja,
dat ri~ico moeten we nemen. Het 01ym~
pist'h Stadioll mod weer c('n~ volstro-
men. lU.OOl) man uwer of mindl'r seheelt
ons een forhlÎn:
In de komende periode 7.al Ajax ervoor
moeten zorgen dat de band met net
publiek verstevigd wordt. In de eOlllpe
tatie zal Aja..xzich moeten laten gelden.
Dan pa." kan het in maart rekenen op
een grote aanhang. 11isschien dat, wan-
neer de finale dichterbij komt. in ~eder~
land die ware Europa Cupsfeer terug~
keert, Aj;Lxwil niet" liever. liet is \'001

de landskampioen een kwestie van leven
of dood. Toch was het trainer ~Iichels
die voor dl' l'l'l:ile wedstrijd tegl'n Base!
~prak: 'Ik vind het jammer dat we in
Xroerland hlasé zijn geworden. Succes-
sen in dl' Europa Cup zijn geen nil'llw
\'erschijnsel meer. Na Feijenoord hebben
we alles gehad. Dat is de bittere na~
smaak, \Vant wie, :z.elfsFeijenoord niet,
is in staat om dit ooit te en'naH'n:

Wnt JESSE
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Freddie Hubbard en de hard-bop

JAZZ

Freddic J111hhard, \'()onllalig wonder-
kind van de jazztrompet, werd op een
ochtend wakker en ontdekte dat zijn
wereld was verdwenen. Het had er tot
op (kt mement allemaal zo heerlijk
O\'tmdchtelijk uitgezien. Jazz was het
swingend improvis(,fcn op akkoorden-
schema's en wie dat gooo k.:m, hereikte
met een beetje geluk na verloop van tijd
de top. De groot<;tetrompettist was Clif-
ford Brown lllaaT die was al dood, dus
waren er mogelijkheden te ('1\'('1' voor wie
Ju•.•.•n het beste na kon t1()('Il.

Toevallig kon Freddic Huhbard (gebo-
ren 7 april 1938) op zijn twintigste al
fabelachtig mooi trompetspelen, zodat
zijn carrière zich voorspoedig had ont-
wikkeld: dehuut hij de M(1"tgmncr~1
Hrotllers (\\'es, ~Ionk en Buddy), die net
als hij uit Indianapolis kwamen; daarna
in 1960 naar ;-.;rewYork voor engage-
menten bij achtereenvolgens SOtlflYRol-
lins, Slidc l/amptnll cu OfLÏncy Jnncs;
en {'en jaar later de sprong naar één van
de 3 of 4 erkende topgroepL"I1,A,t Bla-
ke~"s jaz:; Messetlgers. Over niet al te
lange tijd zou Freddie I1ubbard hopelijk
zelf beroemd genoeg zijn om lllet een
eigen orkest te beginnen.
~Iaar dat aanlokkelijke perspC'C'liefhad
nu plotseling plaats gemaakt \"oor ('{'n
wereldbeeld vol problemen. Er ,"as een
nieuwe generatie muzikanten naar \"oren
gekomen, die een heel ander soort jazz
spt."Cldcn.Trompettisten als TJon Gllerr!!
en DOllald ,\!!ler, die volgens lIuhbaros
maatstaven nauwelijks hun in."lrUllW'Tlt
konden va<;thouden, werden door een
flink deel van de jazzfans enthousiast
ingehaald als helangrijke veruieuwers.
Daarbij kwam dat de jazz als geheel ook
in et.-'tl moeilijke positie was beland. De
jeugd was in meerderheid in de ban van
de popmuziek gekomen, zodat het jazz-
publiek langzaam maar zeker drei3,de t.~
vergrijzen. IIlIbbard leek, nog voor hl)
de 30 had hereikt, door de tijd te zijn
achterhaald.
Op het (X)g had hij nog Illaar é<.'''O uit-
".;jkmogelijkheid: de studio's (in ~cw
York of Los Angeles), waar een tronlpet-
tist van zijn kaliber zonder veel moeite
een solide Blaar gt..'t."Stdodend1)CSlil,l!l
zon kunnen ophouwen, desgcwenst af-
gL"\visseldmet wat jazz-spielerei op ,'rije
,wonden (bijvoorbeeld in de Thad Joncs-
~Iel Lcwis Big Band). Anders dan vcel
van zijn generatiegenoten liet Ilubbard
die gemakkelijke weg echter links liggen.
Koppig, alsof cr halvenvege de jaren GO
nk'bi veranderd wa<;, ging hij het toch
met eigen groepen proberen - rand
19G7 met een kwintet dat (duidelijk
aanllakend hij de :\h."Ssengers)The jaz:;
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COllllllllllicators heette, recentelijk ge-
woon onder de naam Fr£'ddie lJub1Jard
()IlÎlltet. Het sucees was merkhaar min-
der dan hij vweger bij B1akey gewend
was, maar tot \"erbazing van nwnigf'l:n
hield Hubbard \'01.

Korte toernee
Afgelopt'n zomer kwam de nieuwste uit-
gave van het Hnhbanl kwintet naar
Europa, voor een reeks festival-optre-
dens (o.a. in het Belgiseh-Lill1hnrg'.~e
BiL~e,,) en vereler o.a. een korte N'ederw

Ialldse toernee in september. Zijn groep
he.stond in Ilwerdcrhcid uit lotgenoten -
hard-hoppers met glanzende carrières
achter zich, die ruim voor hWl veertigste
al bijn;! als pas~é gelden: tcnorist ]fmior
Cook (36, ex-Dizzy Cillespie en -Ilorace
Silver), piani.~t KCUII!! namm (ex-Cillt'-
spie) en drummer Lauis HarIcs (33, ex-
Silver, Adtlerk:y en Oscar Peterson),
met bassist jmlCY Booth al" enige verte-
genwoonliger van de jongste jazz-gene-
ratie. Tit'n jaar geled('l1 zou zo'n he-zt't-
ting zonder twqfd ('('n vnl Amsterdams
COllCl'rtge1>ouwhebhelI getrokken, mI

\'oerde de toernee lIuhhard c.s. lan!,'S
het jongcrencentnun Paradiso en de ho-
g{'seholen van \Vageningen en Drienerlo.

Veel evolutie hleek lI11bbards muziek
niet te hebhen doorgemaakt. Zijn uit-
gangspunt is nog altijd het .\Iessengers-
idioom van het begin van de jaren 60, al
zijn daar af en toe wat TOck-effectjes
over gesuperponeenl. V('rrassend was
wel het ge".cldige enthou"iasme waar-
uwe wl,rtl gespeekt 1I11hhard liet niet
alleen staaltjes van zijn gave trompd-
techniek horen, hij begaf zich ook in
energieke ,indingrijke toon-experimen-
ten, zowel op trompet als bugel en tot in
het hoog."te register. Junior Cook herin.
lIerde ik lIle als l'l'n Iliterst saaie saxofo-
nist, maar hij bleek inmiddels - kenne-
lijk vooral via het luisteren naar Co1tranc
- een wat dynamischer manier "an spe-
Jen te hebhen C'ntwikkeld. De ritllH':.;ec-
tie levertJe eapahd en swingend hegc-
It'idingswl'rk, al kon ba."sist Booth op
zijn hasgitaar Ilog nauwelijks uit de \"()e-
ten.
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Veel succes
Het kwintet had, althans in Pamdiso
veel succes bij het jeugdige, grotendeels
op popmuziek georiënteerde publiek.
),Iaar het blijft een triest ~tellllllendc
gedachte dat Huhbard nu met moeizaam
sappelen zijn boterham moet verdienen,
terwijl blanke groepen als Chicago en
B1(xx1,Sweat and Tcars - met muziek
die lijnrL'dlt van Hubbard c,s. i~ afgeke-
ken - in afgeladen cOllccrtpaleizen
overal ter wereld tonnen verdienen.
En nog triester wordt het je te moede,
als je je rcali'Sc-ertwat de kansen zijn,
dat de jongcf('n die Hubhard in Paradiso
7.0 uithundig toejuichten, ooit nog eens
werkelijk naar de jazz doorbreken. Als
een Paradiso-hezoeker de dag na het
concert naar een platenwinkel zou zijn
gegaan om daar et"n LP van zijn nieuw
ontdekte idool I1ubbard aan te schaffen,
had hij waarschil'nlijk het album 'The
Blac:k Angel' (At ,mtic SJ) 1549) voor
zijn neus gekregcn - IInbhard's meest
recente plaat met een kwintet waarin
ook Barron en Ilayes meespelen, Die LP
hevat echter zulke mistroostige muzick
(de eue modieuze ginllnick na de ande-
re: een elcktrisch pianootje, geflirt met
rot'k-ritmen; pscudo-vrije excursies), dat
9 van de 10 kersvcrs voor de jazz ge-
wonnen luisteraars er \o,.aarschijnlijkon-
middellijk weer op zullen afknappen.
De betrekkelijk uitzichtloze situatie
waarin lIubbard terecht is gekomen, is
overigens verre van uniek Een hele ge-
lleratie jazzmusici, die te oud is voor de

mam stream-jazz en te jong voor (of niet
genegen tot) de avant garde, zit in het-
z{,lfde schuitje. Ze knnllen soms nog wel
werk vinden, hij de schaarse topnamen
die zich min of meer hebhen kunnen
handhaven (Miles J)avis, Art Blakey,
),Iax Hoach), ze maken af en toe ook nog
wel platen als leiders van gelegenheids-
combinaties, maar in feite ontbreekt elk
toekomstperspectief voor hun talenten.
liet ziet er eenvoudig !laar uit dat de
muziek-business de komende jaren wei-
nig behoefte zal hebben aan zwarte mu-
zikanten, die eigenlijk het heste Tlie
Blue:~ Marc/I, MOlmill en So \VJllJt l..,m-
nen spelen,
Gunst:lge positie
Tenorsa.xofonist Joe lIenderson is hij-
voorbeeld zo'n man, Zijn technische en
Illuzikale kwaliteiten 7jjn onmiskenbaar,
hij iu...dt invloeden van groten als Col-
trane en Hollings verwerkt tot (zoals dat
vroeger zo mooi heette) een persoonlijk
geheel, maar goed beschouwd doet hij
weinig meer dan voortborduren op een
stuk jazz-ontwikkeling dat dood is gelo-
pen, hoe jammer je dat Ix)kkunt vinden.
I1enderson zit dan nog in de relatief
gunstige positie dat hij onder contract
',.;taat bij )'Iilestollc - de platenmaat-
schappij van Orrin Kecpncws, de \TOe-
gere mcdc-eigena<'\r van het Hiversi(k•.•
concern, Keepnews nmt zijn nieuwe he-
drijf vrijwel in zijn eentje. maar dank zij
de bescheiden omvang van :-'liIestone
kan hij ongewoon veel zorg aan zijn
mlL'iÏcien hun plaab;cssionsbesteden.

'Power to the people' (CBS-~1ilcstone
64068, opgenollwn mcÎ H)69), IIcnder-
sons derde LP bij producer Keepnews, is
dm)r dat aUt'Seen plaat die nog best de
moeite waard is. De tenorist speelt hier
samen met de weinig spectaculaire
trompt'ttbt ),fike Lawrenec (in 2 van de
7 nUllIlllt'rs) en met een voortreffelijke
ritmesektie: lIerbie lIancock (piano en
elektrische piano), Hcm Carter (b,L" en
e1ektrisehe bas) en Jack De Johnette
(drtlllls). Die laatste drie hebben stuk
voor stuk bil' ~Iiles Davis gewerkt.
(llenderson ze f trouwens ook korte tijd),
en dicns inv!(wd is dan ook voortdurend
sterk aanwezig.

Sommige stukken ade'men de ijle, im-
pressionistische sfeer \"an de Davis-LP
'ESP', andere vertolkingen (vooral die
waarin de elektrische imtrumenten mee-
doen) komen dichter in de buurt van de
jazz-roek-synthese van ~liles' laat••te
dubhel-album 'Bitchcs Bre",' (CBS S
66236. warm aanbe\'olen). ),Iaar (-encon-
stante faktor is de gedegen vakmanschap-
iS-Illt'csterschap-bcnadcring, waarbij ge-
lukkig niet wordt geprobeerd op diverse
markt-sektoren tegelijk te mikken. 'Po-
wer to tho poopJe' is een plaat die dui-
delijk voor het jazzpuhliek hestemd is.
Jack De Johnette (28), die zich op 'Po-
wer to the people' m'n veelzijdig en
energiek slagwcrh'r toont en die als
opvolger van Tony \Villiams de groep
van Mücs Davis op bewonderenswaar-
dige \\;jze nieuw leven in heeft weten te
blazen, maakt tegenwoordig ook onder
eigen naam platen voor ~lilcstone, "111e
]ohllette Complex' (CBS/11i1cston(~
64076, opgenomen december '68) is zijn
debuut als leider; een h\'COI.lcplaat is
op komst.
Door de medewerking van veelbeloven-
de jonge Illusici als tCllorist.f1uitistBen-
nie 11aupin ('n de bassisten Eddie Go-
nw"I.en de Tsjechische emigrant !\.lîro-
slav Vitom lijkt 'TIte De Johnette Com-
plex' op papier een interessante LP
Helaas valt het klinkend resultaat wat
tegen, en dat komt in hoofdzaak door
een ongelukkig uitgevallen gimmick: De
Johnette speelt in 5 van <le 8 stukken
geen drums maar ~1('lodic.'l- een soort
geblazen accordeon met een voor ge-
avanceerde jazz weinig geschikt, nogal
lullig geluid.

In die f\..lelod.ica-stukkenneemt weIL••-
waar veteraan Hoy Haynes plaats achter
het slagwerk, en dat is altijd nog iets om
met gespitste oren naar te luisteren,
maar ook dat feit kan die 5 vertolkingen
niet redden. Op de hoes wordt aangt..••.
kondigd dat De Johnette op 7jjn volgen-
de 1lilestonc.plaat drums t'n piano (zijn
allereerste instnllnent) zal spelen. Mis-
schien dat dan dc g:rote mogelijkheden
die zijn talent biedt, er helemaal uit
zullen komen.

BERT VUYSJE
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De teugels worden aangetrokken

In het vorige artikel sehrevell wij UHT
Iwt slaapverhod op en rond de Dam en
de daaruit voortvloeiende ongeregeldhe-
den. Een verhod op activiteiten, die ge-
durende nij lange tijd gl,tolereerd warcll
en dat tamelijk OIlH'Twacht<; ('11 plot'il:-
Hng werd afgekondigd. lIet ZOll Ill't {'t'f-
ste van een reeks ,"erLoden of dreige-
llwnten worden, zoals uit de ,"olgende
0psolllming moge hlijken:
• Bt'gin wptemhl'f houdt e.\AlicI6twt'Ï.
gemar .\liuister Udink (CHtJ, minister
zoudl" portefeuille, belast met onlwik-
kclingszaken) {''C1l rede, waarin hij na-
drukkelijk stelt dat de regel .• in een sa-
menledng er zijn, om je er aan te hou-
den t'n dat tegen de mensen die dat
niet doen opgetreden dient te ,,"unieI •.
Ogen.sehijnlijk gp('n nieuws onder de
zon, voor wie nid gewend is hd taalge-
ilrltik van politici te prot'n'l!. Zij die
daarin enige hekwaamheid hebben \ <:'f-
kregen, weten wat er aan de haud is
wanneer helangrijke politici tridalih'iten
met nadruk te hl'rde hrengen. En zo kan
het gebeuren dat Udink's rede niet al-
leen in de linkse pers, maar zelfs door
een politicologisch en taalkundig ge-
schoold medewerker van de stemmige
~HC vertaald wordt in tennen van llCr-
stel van gezag en orde.' Udink wordt
gedood\'erf(l ah de Nederlamls(' Agnew,
wat een weinig vl,r1wf(PIlt1ebijnaam is
voor een politicm in ons land.
• Tweede signaal is de gedachte waar-
mee in de )'Iinisterraad gcspet'id ZOII

zijn om in vcrhand met de havcllstakin-
gen de noodtoestand af te kondigen,
waardoor het hurgerlijk j..(ezagondergl'-
schikt zou worden gemaakt a.an het mili-
taire.
• Dan komt de troonrede llwt ('('1\pas-
sage OH'r het afstraffen van mishruikcrs
van onze d('lllClcratische vrijheden. D(~
schrik zit onze regering na \Vassena:lf
kennelijk goed in de bellen. Overigelh
wordt er weinig aandacht besteed aan
de passage; de ~tiljoenennota L'Îst aller
aandaeht volk-dig op.
• De Iil)('ralt~senator Van Hiel. :1..0 vaak
goed voor ('en 'hon mot', hlijft niet ach.
ter. Eind sl'ptember stelt hij voor om hij
ongeregeldheden een legaal gehruik van
mariniers te maken.
• Xic lang daarna verklaart staatssecre-
tarl.. Knlisinga (van Volksj.!;l~znndheid)
dat soft dmgs gevaarlijk zijn er. versla-
vend kunnen werken, Bij wijze van dret-
gl'llll'nt vocgt de ill'windsman ef aau toe,
dat m('n er in Frankrijk ret"<lstoe OH'r
gegaan is om de pers het sl'ilrijvell in
gunstige zin over deze midddf'n te ver-
bieden. De heer Kruisinga spreekt dl'
hoop uit, dat zulks in i\eder!anrl lIid
nodig zal worden.",. ~Iet zijn bewe-
ringen over het gevaar van soft Jrn~s
lapt hij overigens vele hOClggckw.llifi-
ceerde onderzoekingen aan zijn hars en
laat hij zijn adviescommissie op dit punt
eigenlijk vallen.
• Dan ,..ijn cr dt, kritische artsen, dil'
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tijdclls ('('11 congrcs van hun minder kri-
tisch uitgevallen eollega's, niet eens het
woord krijgen,
• Tenslotte is er de stap van :-'linister
Klompi~tegen de VPRO.

De Jaren dertig
Ifet zijn somherc tijden, zon men ('cn
liedje Bomm"'liaans kunnen zeggen,
waarin het gecn kwaftd kan met beide
henen op de grond te Llijv()Jl staal!.
VersclIillende commentatoren kumcn in
dit soort situaties dikwijls met ee~l (no:-.-
talgisdlC?) terugblik n•.\ar de jan'lJ '30. Ik
schrijf nostalgis(:h, omdat je bij d:t soort
vcrwijzingen nogal eens een sfeer voelt
onb.taan, waarin je het bijna als cen
gemis gaat voelen dat JC die uiterst hc-
ro~rde periode niet hebt meegenl<lakt. Ik
bhJf graag verre van dit soort prn.rallel.
len. liet is al eerder gezegd; 1970 is
1930 niet. Ik ken de jarell niet goed
genoeg en dan krijgen vingerheHingen
naar het verleden altijd iets spookach-
ti~.•.
De na-oorlogse generatie kan niet uit de
vocten met waarschU\"ingen die hun
kracht moeten ontlenen aan een r.eriode
van voor die oorlog, terwijl het waar-
schijnlijk in belanb1fijke lI1a~e dezelfde
na-(xlflog.•e generatie is, die verantwoor-
delijk is voor dl' recente ongeregeldhe-
d(,lI. ~len praat kortom tegen dovemans-
oren, Er is een treffend voorbeeld VHll
het omgekeerde. AlIlllonese jOllgerel\
hebben gewelddadig geprotesteerd tegeTl
het beleid van de ~'ederlandse en Indo-
nesische regering lllet hetrekking tnt hun
'vaderland', een land dat ze zelf nooit
gezien hebben ,,'n waj,r de meesten ook
niet gehoren 7ijn. Gl"ell voorheeld lijkt
mc, om OIISaan te spiegelen .
Een aanzienlijke ouderverering en ecn
hetrekkelijk geïsok'enle positie zijn nodig
gewcest om \'(x)r een prot<..-st~eI\IIJti-
vl'erd te rakelI, waarvan de \\'()J'tel" in
een andere tijd en op ('en andere pla3ts
lagen. Een griezelige situatie.
TellSlotte is een vergelijking lliet de
vooroorlogsc jaren ollverstandig omdat
ze een eigen leven kan ),{aan leiden.
:-'fensen zcggen (daarm('e helangrijke
opinievorlllers napap"'gaaiend): 'Zie je
wel, de ~linL••ter-president zei het ook al,
precies de dertiger jaren', Er kan eeJl
dwan1-,'1natigheidgaan ont<.taan, waarbij
onhvikkelingcn HU zouden moeten verlt).
pen zoaL.• ze toen ook verliepelI cm tIe
profetc'u het genoegen te laten sn~akell
van het uitkomen \'an hun voorsp<:lIin.
gl'lI. Liever niet. alstublieft.
Kablne1:scrlsll
Op 12 oktoher schreef het nieuwe Xn.C-
Handelshiad: 'Kabinct .•erisis niet waar-
schijnlijk.' Een wonderlijke uit"praak, die
allt'Cll kan komell van iemand die n]('t
hl't idee van de Illogelijkheid van zJ'n
crisis gespeeld hedt. Volgens hd NRC-
lIandel<>hlad zouden de randvoorw~ar-
den v(X)r t;>('n kahinct-.crisis aanwezig
zijn. Dat het er niet van zal komen, ll'idt

het hlad af lIit de vl'rwachting liat het
WXlrde oppositie niet aantrekkelijk zou
zijn, om met de tclt'neillende illlhti,~ te
gaan regeren. Overig('ns verwacht het
XHC-Handelshlad dat de algemene be-
schouwingen veeleer over hl'! 'wet en
orde thema' zullen gaan, dan ovef de
finan('Î{'l'I-t.'t.'onomisdll' situatit.' die
llH't".,talinzet is van de hesehouwingen.
~Iaar dit kecr zijn ('r weinig allernatie-
\'l'l\ voorhan<!{'n. 'Cezag ('/I orde' dus
\"crilloedelijk. De Volkskrant schreef er-
ovcr in ('('n hoofdartikel: 'Als men elkaar
over ('U w<,er in de lX)sitic van gezags-
handhav(>rs en gC'.f.agsondennijners gaat
drijven, wordt wellieht straks ook het
kiezersvolk een dergelijke tegenstelling
opgedrong('11. Dat zou wel een hoogst
gevaarlijkt~ als een ollvrudühare tegen-
stelling zijn. Dl' hoofdvraa/-!:wordt dan
of t'r voor de volgendc periode ""enkahi-
net moet kOllll'n dat de teugeL.•flink gaat
aantrekken. De harde hand biedt echter
bepaald ge,,'n oplossing nx)r de probIe
men van l'en zkh snel veranderde en
vernieuwende maatsehappij. Een heleid
in die geest zou de weerstanden en de
vervreemding enkel groter kunnen ma-
keil. \Vat nodig is, is ecn heleid, dat de
oorzaken van de pmblemcn onderkent
en dat daarvoor \\'C'.f.enlijkeoplt)ssingcn
weet te bieden.' Een visie - al met al _
waar hest wat voor te zegg('n valL
Beanl"stl2ende situatie
lIet zou hypocriet zijn om bij het ziell
van de opsomming van maatregelen,
verhoden en bedreigingen (met een ver-
ho(l.•effed) aan het begin van dit artikel,
te zeer verbaasd te zijn, De maatn'gelen
staan niet op zich zelf. Ze zijn een
gevolg van deels bedenkelijke activitei-
ten, die onze samenleving aan het <'Înd
van deze zolller behoorlijk op de prod
hehhcn gesteld. In korte tijd achtl'r el-
kaar: rellen md plunderingcn l'n veel
fysiek g"C'\\'l'1din de h(x)f(!"tad, ("en ge.
welddadigc gijzeling, waarbij een agent
het len'n liet in \\'assenaar, t'l'll .,m.
vangrijke ha\.cnstaking die hier l'll daar
heang..•tigende vormen drci~~de aan te
fll'lllen. en eCIl gigantisl'h pnpe:lneei'~
waarhij dmgs waarschijnlijk op ('efl
schaal gc!>mikt werden zoals nog !liet
eerder voorgekomen was, 1)at alle.• tegeJl
de achtergronden van een imtahicle in-
t('rnationale situatie !liet l'en afs('illlwelij-
ke oorlog in Jordanië en vlicj..(tuigkapin-
gen en brijzl'1ingenin uiteenlopende dt.-
Jen \'an deze aard hol. liet is allPJnaal
niet niks. Dat de tegl'lll11aatre.gel;~1llIid
allemaal e\.en wijs, e\'enwichti.L: eu tole"
l'ant zijn gl,,\'('{'st is nauwelijks \'l'tWon.
derlijk. Toeh zijn er ook ()nz()rgvnlrli:~.
heden. liet is oll\'erstandig om van eUI
moord op l'en agent te spreken in {,l'n
stadiullI waarin de ware toedracht rond
diens dood nog niet precies vast'ita~lt.
Ilet is tendentiem Olll de Sai)(lt:lge in
een kazerne in Assen in verband te
brengen md het sabotage-onderwerp dat
de VPHO eerder uitzond, als dat \'er-
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hand niet aantoonhaa,r is. Udink en an-
deren hadden kunnen volstaan met hUil
bijdrage aan de formulerinl-( van de
troonrede. Solo-optn....dens wekken de on-
zuivere indruk dat er mensen bezig zijn
om persoonlijke (verkiezings-Jmllnt te
slaan uit l'en situatie die gelukki~ nog
steLods uitzondering is in plaats van
regel. Een staat"secretaris die door zijn
ongearticuleerde uitspraken over vc((lo-
vende middelen veel vulstrekt betrollw.
baar wetens('iJappelijkonderzoek diskwa-
lificeert, dient daannee tegelijk l'en soort
motie van wantrouwen in bij zijn collega
vtm Onderwijs l'n \Vctcnschappen die
dit soort oncler.l.cx'kfinanciert. Boven-
dien zijn harde maatregelen in het ver-
leden tegen druggebruikers toegepast, al-
tijd weer volstrekt ondoelmatig gehleken.

Als de kOl'rsop dit punt radicaal wordt
gL'wijzigd, moeten daarvoor duidelijke
gronden genoemd worden. Beroep op de
autoriteit van de \VereldgewndllCid"or-
ganisatie is daan.'oor vo1..trekt oll\:!,)I-
doende. Oe maatregel van minbter
Klompé getuigt niet van wijs beleid,
omdat de hewindsvrollwc bij het ncmen
van een zo v('rgaande stap heter eerst de
uitspraak van de r('('hter af had kunnen
wachten. Z(, wekt nu de indOIk onder
pressie gehandeld te hebben, te uwer
daar haar stalidpunt over het ingrijpen
in de omroepsfecr totnutoe telken....•zeer
terughoudend is gewecst.
~Ii~schien \'('rwent het optreden van
~Iinist<>rKlompé cnige extra toelichting.
Van de - in het hegin van dit artikel -
genoemde maatregelen is het waarschijn-
lijk de meest verstrekkende. lIet reprc."-
sief optreden tegen omroepen is tot nu
toe slechts ('{-nmaal e('nler voorgekomcn.
Op 10 januari 1934 \verd aan de

VAHA L'en zendverbod van ('('n dag
opgelegd door het crisis-kabinet Colijn,
De VABA kreeg' deze '..;traf omdat ze
vijf minuten stilte had gehouden in vcr-
band met de bcn'chting van Van der
Lubbe, die de Rijksdag zou hebben aan-
gestoken. Een kwestie die nog stCf.."(ls
niet vOOrhondl'rd percent opg-ehcldenl
is. De radiostilte werd door het kabÎlwt
indertijd g('zien als een politieke daad en
met het radiobeslnit in de hand, kon
daar tegen worden opgetreden. NeB\'
l'n AVHO - die de vrijgekomen zendtijd
aangehnc1en kn'gen, hebhen overigelis
heide geweigerd dC"Lete vullen.
In 1963 nog werd een (door de BBC
gemaakt) interview met Bidault, dat
lluor 'Brandpunt' zon worden uitgezon-
den door de KHO-voorzitter verboden,
umdat dCi',e wist dat de i\'ederlandsc
regering de knop in Lopik om ZUlidraai-
en, zodra llidalilt op het scherm zou
komen. Een niet helemaal vergelijkbare
situatie, omdat de ~linistcr hier geen
maatregel genomen had, maar slechts
gedreigd had. Een Jrcigin~ met het Iw-
oogde effect overigens en daarom lX'n
vermelding waard. Ten slotte heeft de
VAHA in verband met een uitgC'l.onden
film over het boekenbal een keer een
standje van de ~linister gekregen, maar
in dit geval gold het nog geen herisping
kraehtclls artikc: 61 van de Omroepwet.
~adeel van zo'n standje is, dat je er niet
tegen in heroep kunt gaan, wat bij een
herisving wel mogdijk is.
Berlspl"1 t_gen VPRO

De }.finister van Cultuur, Hecrcatie en
.\Iaatschappelijk \Verk, die belast is met
de uitvoering- van de Omroepwet, hceft
de VPRO officieel berispt. De VPRO
gaat tegen deze beslissing in beroep. De
berisping werd gegeven omdat in een
on<1erv.'erpdat uitg-ezon<1enwerd in het
radiopro,t,rranuna VPHO-vrijdag, eind
september, aandacht werd besteed aan
sabotage-mogelijkheden die er zonden
zijn in de legerplaats Oir.-;chot.De be-
trokken verslaggcvt'r had zelfs een sug-
gestie voor sabotage g(..daan (Is er nids
met de tan~ tc doen?) en daarmee in
de opvatting van de minister de veilig-
heid in gevaar gebnICht.
liet zijn deze twee gronden en het in
gevaar brengen van de goede zeden, die
in artikel 10 van de Omroepwet ge-
noemd worden, als gronden voor ge-
hmikmaking van de straffen zoals die in
artikel 61 van d('7..dfde wet te vinden
zijn. ;'-:aast de mogelijkheid -van het ge-
ven \'all een berisping, kan de Ministl'r
ook tijdelijk of blijvend de zendmachti-
ging van een omroepinstantie intrekken.
De ~linister heeft dus van de mildste
straf gebntik gemaakt. Bij th~maatregel
van de ~Iinister laten zich overigens wel
enkele vragen stellen. Is de vrijheid van
mcningsuiting hierdoor aangetast? For-
meel niet.
De grondwet spTl..'t,ktvan vrijheid van
meningsuiting hehoudl'ns ieders \'enmt-

woorddijkhcid \'flOr de wet. De Om-
roepwet is zo'n wct. In de praktijk leidt
een stap als genomen uHf'raam tot et'n
soort zelfcen..•uur bij de betrokken om.
roep, waar men niet graag zal zien, dat
de Illinis~('rbij een volg(.ude overtreding
e('n steviger straf zou opleggen. Is de
omroep aan meer heperkingen gehonden
dan de krant? Deze vraag kan gem<lkh~-
lijk bevestigend worden heantwoord.
liet is geen enkele Minister mogelijk om
adltcraf bij krantcn in te grijpf.'n, Dat
kan :~lle{'nvia de reehtcr.

Uiteraard kan de rechter, of de ~Iinister
van Justitie ook tegen een OmTO('pop-
treden. Bij de saix)tage-zaak is dat al
gebeurd vóór de minister haar voornc-
men kenbaar maakte om een politieke
maatregel te treffen. De rijksrecherche
heeft de kwcstie in onder.l.oek. Het is
overigens niet de eerste keer dat cr een
gerechtelijk onderzoek naar uitzt'ncÎin-
gen van de VPRO wordt glodaan. Eerder
gebeurde dit - december vorig jaar _
!laar aanleiding van een ',;;abotagestory
van de heer R. Kater en het afgelopen
voorjaar omdat de VPHO enkele jongelui
ïn staat stelde' om mensen op te roepen
om een te1evisiccam('ra van de politie
van het dak van een warenhuis aan de
Dam te doen \'erdwijnen. In beide ge-
vallen werden er geen vervolgingen te-
gen de VPHO ingesteld. Ook de heer
Kater \verd indertijd niet vervolgd. Op
het moment dat dit artikel wordt ge-
schreven is nog niet bekend, of er verder
justitieel tegen de VJlIlO zal worden
opgetreden. In hoeverre de onafhankelij-
ke rechter zich hij een eventuele uit-
spraak zou laten leiden door de stap van
de regering, zal nooit kUImen worden
nagegaan.\\'e zijn niet zo bang en heb.
ben veel vertrouwen in het onafhankelijk
oordeel van de Xeder1an(l"e rechter.
Interessant is dc vraag of door de uit-
zending de openhare orde en de veilig-
heid V;,UI dl' staat feitelijk in gevaar zijn
gebracht. Dat zal niet makkelijk vast te
stellen 7.ijn.Zo is het ook nog l'en open
vraag of het feit dat de reporter gezegd
heeft 'wd hl'grip te hehhen voor de
mensen die sabotage plegen' uitgelegd
kan \vonlen als een feitelijke aanmoedi-
ging tot het plegen vall sabotage. D{,
~linister heeft dat gedaan, maar we zijn
benieuwd naar de rechter en naar de
Haad van State bij wie de VPRO in he-
roep gaat. De reacties op het ondenverp
lopen overigens uiteen van daadwerke-
lijke aanzet tot het plegen van sabotage
tot het laten horen van l'en aantal ver-
veelde militairen die verhalen vertelden
(uit hun duim g-e7,ogen?)die al sinds
grootvaders tijd publieke geheimen in
de armee zijn.
~lisschien is het gat in het hek van de
hetrokk('n kazerne inmiddels dichtge-
maakt.
(Volgens de laat..•te infonl1:ttic is er zelfs
helemaal geen gat geweest! Red.)

JAN HAASBROEK
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