


Democratisering

'Ve hevinden ons - eind HnO - iJl de strijdkrachten op het PUllt van dl'
demokratisering in eCII moment vall windstilte. Je zot! knllll('1l zeggen dat
\\.'c de eerste golf van maatregelen over ons heen hebhen laten spoelen l'll

dat we ons opmakell om de volgende golf te incasserell.
Die eersle golf bevatte een aantal maatregelcll die eerder als een mell-

tale voorhereiding op de demokratisering kunnen worden beschouwd dan
als een begin van die demokratisering zelf. Allerlei maatregelen op het
gebied van het dragen V<ln burgerkleding, het reizeIl, het verschijnen op
appèls enz. hehben ongetwijfeld het Icvcll van de dienstplichtigen veraan-
genaamd maar ze kunnen moeilijk worden opgevat als een fase in de ont-
wikkeling tot demokratisering, De enige maatregel die daarop e('ht betrek-
king had was de instelling van de z,g, kontaktkommissies maar jubt van deze
kommissies moet worden gezegd dat ze maar weinig uit de verf gekomen
zijn eu dat in de allereerste plaats door het ontbreken van enige werkelijke
bevoegdheid, Het effekt van genoemde maatregelen is nu wel uitgewerkt.
men is er eigl'lllijk al aan gewend, ze zijn opgenomen in het normale levens-
patroon binnen de militaire samenleving, Het komt er Illl op aan om een
nieuwe serie van maatregelen voor te bereiden en de voornaamste eis die
daaraan gesteld mag worden is dat met deze maatregelen de eerste stappeIl
op het gebied van ecn werkelijke demokratisering gezet zullen worden,

\Ve mogen in dit verhand wijzen op het elders in dit nummer opgenomen
artikel van ~Ir, Stemerdink over sabotage, In dit artikel pleit hij voor twee
maatregelen die wij gaarne willen ondersteuIlen n,l. het instellen van on-
derdeelsraden met werkelijke bevoegdheden en de instelling vall een mili~
taire ombudsman met staatsrechterlijke bevoegdheden, \Vij willen daar met
klem bijvoegen een herziening van het militair straf- en tuchtrecht op zo-
danige wijze dat de militair zowel bij het strafrecht als het tuchtrecht de
garantie krijgt vau l'en objektieve hehandeling.
:\atuurlijk zou er heel wat meer te noemen zijn maar wij zouden prioriteit
\villen geven aan de hier genoemde drie maatregelen omdat we ervan over-
tuigd zijn dat maatregelen op dit gebied de opening zullen maken naar een
verdergaande demokratisering, Toeh is het duidelijk dat men met zulke maat-
regelen nog altijd verkeert in de sfeer van de formele mogelijkheden. ;-\aast
de heslissingen op formeel terrein is het IH:xIig om te werken aan een bij
die beslissillgen behol"cllde mentaliteitsverandering,

En op dit terrein kan de geestelijke verzorging een werkelijke bijdrage
leveren aan het demokratiseringsproces. ln de geestelijke vel-.wrging (maar
natuurlijk niet allN'1l daar) kunnen de ontmoetingen en gesprekken plaats
vinden die de kommunikatie tussell de verschillende groepen in de strijd-
kraehten bevorderen. En die verbeterde kommunikatie is onmisbaar voor wie
lIaar werkelijke demokratie streeft.

Daarbij staat. dat moet worden toegegeven, de geestelijke verzorging zelf
voor de moeilijkheid dat zij intern nog zo weinig werkelijke demokratie kent.
De inspra:lk van de deelnemende militairen in de geestelijke verzorging is
maar heel gering en ook de geestelijke ver.l.Orgers zelf hebben niet zo heel
veel te zeggen. de geestelijke verzorging immers is nogal autoritair en in-
stitutioneel opgeboU\vd. I\'atuurlijk wordt dat in de praktijk wel verzacht
door een redelijke manier van omgang maar dat verandert weinig of niets
aan bestaande stmkturen. En in deze tijd gaat het nu juist om ecll veran-
dering van stmktllren. De omvorming van de geestelijke verzorging 11aal"
werkelijk demokratische strllkturclI is beslissel1l1 voor de invloed die de
geestelijke verzorging zal kunnen uitoefenen op het demokratiseringsproecs
in de strijdkrachten.

En daarmede staan we wel voor een heel zware opgave want wie meent
dat dat allemaal maar zo even kan gebeuren geeft blijk een vreemdeling in
JenJzalem te zijn,

RED.
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Afrika sterft

Thema van - 'Afrika sterft' van dl~ in
19-11gehoren Lcyn Leijnse is het neoko-
lonialisme. Voorin het bock kan men
lezen:

StamlllctltegclIstelfingclI wllnicli bellut
om via ICfllWIl!cCCTlm(icsde ccollom;sc11C
ll{lumkcliikltciC! nm Afrika te COlltiUflC-
reu, Of op :;i;n Hol/muis: de eell ::.i;1I
dood is de (Illder zijn brood. En dat ;"
het groot. Met name over die brooclu.:;tl-
lIing gaat het. Dat teil zeggen oeer de
gell.-'()1le onderlinge verllOfulillgell tXHI

mensen ,cier promoriekrlrlscn omge-
keerd eccllredig zij" (um de lccen~k(l1l-
seu cml t:iele muteren. Or:erigctls is het
onderscheid tussen een 1Jl(luk eH blallco
stmfregister lIiet alaid cluide/iik. Afrika
sterft toch ICel, nietwaar.'

lIoofdpers(MHl is "Iax Ohcnnan. Gehoren
in ;\.'airohi, brengt hij met het oog op
een degelijke opleiding IH't grootste
gedeelte van zijn jeugd door in ;-':eder-
land. Hij studeert af als dokter in de
ekonomie en treedt in dienst van Shem
lntern:ltional. Een concern dat de meest
uiteenlopt.'l1de markten heheerst ('n
daardoor ook veelal het dagelijks IC\'t:'1l
in landen en werdddelen hepaalt. Zo
\)ijvoorbeeld dat van Afrika. 'Vnor talloze
mensen was Shem Intemational wat haar
embleem liet zit'u: 'blanke hand schudt
zwarte hand'; een nieuwe stijl van sa.
menwerking met het onderontwikkdde
Afrika 'Afrika skrft' bestaat uit drie
lange hoofdstukken en begint in Duits-
land. Oberman probeert cr de steun te
krijgen v'Oor het z,g. Juha-projekt. Een
oud plan van de Duitse profes'"or Jaeobs
bij wie Oberman een aantal jaren als
assistent wt.'rkte - dat de sociale ont-
wikkeling van Soedan beoogde.

Onthutsende Informatie
Van het plan in zijn oorspronkelijke
vorm was en hlijft uiteindelijk weinig
over. De pmf('ssor heeft d()or z'n gedrag
de naam van het concern in diskrediet
gehracht en, belangrijker, het plan is iets
te idealistisch in de ogen van dl' 'harde'
werkers op het gebk>tl van de ontwikke-
lingshulp. \Vaarom en \vic die meusen
zijn, daarover geeft hoofdstuk I Illet'r
dan voldoende infonnatie. Een infonlla-
tie die nll'1l zonder te overdrijven ont-
hutsend kan noemen. Ik denk o.a, -aan
de staaltjes nx,hts (lenken en links praten
van de nntwikkclingsgod IloHner, van
wie Oberman min of llleer afhankelijk
i',~,de militaristisehe manier waarop de
vredeskorpstrainer Hajnaja zijn mensen
aanpakt-opleidt, de volle<lige passiviteit
van vrijwel alle hl'rt.'n wannc('r Duitse
studenten demonstreren tegen het lw-
zoek van de sjah van Pcr.dë en de nadrnk
of dat nu onderhandelingen of lwrsooll-
lijke filosofietjes betreft, die steeds ge-
legd \'ionlt op het c.'()mmerciee1verant-
woord zijn. Dat de reactie van deze 'ont-
wikkelaars' op het bt.'richt dat hun vroe-
gere medewerker Jacobs zelfmoord heeft

gepleegd, er l'l'u i"~ vol van koele inte-
resse, kan dan ook nauwelijks opzienha-
barend geuoemd worden. Alleen Oher-
man t.'n de jongen Ilarry, V(lorwie Ober.
Illan sympathil~ heeft opgevat, hebhen er
wat meer moeite mee. Oberman uit
schuldgevoelens, Illaar meer nc)g (nndat
het nu nog );!stiger zal zijn het Juha-
projl.kt er door te drukhn ell omdat hij
iets te \"t'el gaat dromen en denk('1l over
likwidatiemethodell. Bij Harry ligt het
ids anders. In we'L:cn is hij de enige
die, Jacohs dood of niet, een eigen me-
ning over onhvikkclingshlilp heeft en
die ook durft uit te spreken: ( ... )

Brelig elie llleuseu daarginds laligs de
el:e,ll1ar 011ZCu;ell:lwrt. Dat zeggeIl ze.
Ze cergetell dat het ollze ll;elwart is, die
daar hOllger en ziekte ceroor::.fwkt: IJii
keek Oberlll11ll een paar secOIuleu aau.
'\l'ii laten eell Indi(Jan aan cle OrÏlwco.
rÎl:ier naar 'n gm11ll1WfOOlIII111at'lliMereu
om te kiikell of Mi ill staat is Bach mooi
te dndell. Dan I;ertellen u:e hem, dat
mensen zoals leii, van OIIS ras, OIJde 1I111(ff1
zitten. Begriipt 11 mi? 'Ve beschadigen
het u:ereldbeeld cau die m(lll. Dat Ziin
Iltllige r;(lOrbedclcrl can lcalUllldell lC(/(lr
fliclII(Jful (/(lil wil den keil. H' e u;illefl
lachen. 'Virl1letou dlldt Haclt mooi. 'Ve
fe.,'tefl zi;1l muzikale coorkeur. 'Ve zetten
hem coor lul eu wten hem naar een
llollywoOlI.film kiikcn Janc Man~field of
iets dergdiiks. De mem raakt i" de Icar en
moet l:all onze well:aart door ollze ICel-
I;(Jart genezen worden. Dat is wat Rai-
uaia en ziin SJlecialisten doen ( . , .r
Obennan krijgt ten slotte steilIl en me-
dcwerking \"()(lr zijn (herzien) projekt
en \"('rtrekt naar Juba.
Harry zal later op zijn manier eveneens
een bijdrage aan de ontwikkelint:.rshulp
leveren.
H()()fthituk11gaat over de reis van Ober-
Illan naar Juha. Een ({'is vol ellt'mle,
verwarriug, geweld en onthulling. liet
laatste in die zin dat Obennan zieh gaat
realiseren dat cr inderdaad een \"ersehil
hL'Staat tm;sen theorie en praktijk, en
vooral dat zijn Iil..,vidatie'o"recsniet zo
vreemd was. Daarnaast. niet zo venvon-
derlijk w,mnper men dit f;L~cinerende
gedeelte uit 'Afrika sterft' leest, vraagt
Ohermau zieh bij herhaliug af wat in
gcxisna::unde zin is van zijn werk, 7.ijn
h-'!\"enetc. Desondanks redt hij het, Dat
wil zeggen: Hij haalt Juba. Om daar te
ontdekken dat er voor hem al eL'nander
is, en ten slottc in het plaatselijke zieken-
huis te sterven.
Kort fra!-,'lnent uit zijn tocht door de
woestijn:
(... ) 'IHi stak zij" cingers in zijn mond
om te hraken, om de beesties uit ;:;jin
luchtpiiIJ te kriigelJ. llii had te wcinig
gegeten om te brakelI. Uii spoog. Hii !wd
te tceillig gedronkeu om te .spuwen. Hii
dacht (Jan niets meer. Alleefl dat ze ziill
borst lIiet mochtell indrukken. llii
trachtte zich carl het gelceer te bevriic1ell.

IJet hikte. /)llizcJl(lefl, IIIilioenen, miliar-
den .\pri"khauell colgde, Ze .""lCtell hem
tegen de groll(l ill een kll.'i,~ellI"all llIulere
sprinkhmll!lI. Ze lichttcI~ hem call de
grond eH sleurdell hem mee. Uii verloor
allc gevoel wor tiM. Eeu k!cartier gele-
dCIl had hi; Ilog col interC.'i.\'estaa" kiikcll
Nu kon hi; zibl oogleden "iet 1'(111elkaar
kri;gCIi. lli; duikelde OIJ de grtmd. Nieu.
Ice go[r;ell roldell hem eerdcr. Gooi<lell
hem i" eeu opening luwr rechts, naar
liuks, luwr coreu, luwr achteren ( ... r
liet laatste hoofdstuk i'3gedeeltelijk ge-
situeerd in Amerika. ~It'n onbnnet er de
eerder genoellHlo Ilnffner, J larry en
Hajnaja, Er wnrdt gesproken over Ober-
man. \Vat Het zo min ('('n toc"allight.'id is
als het slot dat in Xigeria. speelt. Ook
dat zat er ree(is in het eerste boof(istuk
in, Of dit ook gezegd moet worden van
het volg{'nde gedeeIk lIit hoofdstuk 111,
is aan de lezer om te bepalen:

( ... ) 'Mor/illist,' schreelllcdc Uoffncr.
HarT!1 hield de ret:olr;er in zi;1I [iuker-
h(md. 'Schiet dIJlI. Vuile ruigpoot. Met;e
grote mond. Je bent "iets wulers. ]ii cu ie
opvoediug eu ie vader en ;e studie. Dat
(nIS ook teil koste can deze metlse'l. Vui-
le bftmkellzooll" Schiet, schiet. Harry
trilde, l'ralleu [iepen oeer zi;" tc(ltIge'll
( ... ) ( , .. ) 'Harr!1 antwoordde niet. 11ii
schoot. Tweefluwl. Hi; viel l:lJorocer op
het lmreafl. De radio Icerd I:oor ::.i;tl
hoofd lceggecluu:d. IJet apparaat del 0'1'
de grond. RinkeleIUI glas. Jlii gilde uiet.
lli; lwiU1c in zibl laatste miTw-teu. "Vat
doe ie?" fllliMcrc/e l1offller. IJi; rende
na(Jr het raam, sl()ot her eH liet het ZOfl.

Ilescherm z(Jkkell. Achter zii" rug, ill de
donkere kamer, hoorde hii IJarry 1110111-
pelefl. 'Je had gcli;k. Je had geliik Hoff-
tIer .. , Ieder." lecler... leder coor
Zich, God ( ... )
Uit het feit dat Ohennan, Hoffner, Raj-
naja en Harry ook al in het begin vall
'Afrika sterft' een rol spelell en dat het
einde in Nigeria niet zo'n toevalligheid is,
kan de lez,er opmakell dat cr opnieuw
een boek verschcllen is dat 'rond' ge-
nocmd zou kunnen worden. ~I.a.w.: Ook
Leyn Leijnse heeft het zodanig wden te
fiksen dat alles en iedereen uiteindelijk in
elkaar past. Ja. ~Iaar of dit 7.g. 'rond'
zijn ()()k evenwichtigheid betekent, be-
twijfel ik. .\l.i. is het Leyn Lt.'ijnse in
hoof(istuk 11 albnaal iets teveel gewor.
den, heeft hij geen greep op zijn stoi
weten te behouden. 'Afrika 'sterft' is in
dat gedeelte een avonturcnverllaal, lIet
7.ij gezegd. een ZL'Crl"l1ap verhaal, maar
helaa.<;ontkomt de lezer juist daard(xH
niet aan de s!otkonkhL••ic dal 'Afrika
sterft' al met al wat gcfort.'l'erd aandoet,
Dat dit hvee,de hoofd"tuk hier en daar
op huivcrinhrwekkendc wijze aan ':'\:ooit
meer slapen' van Hermans doet denken,
lijkt mij in dit verband nog niet zo erg,
Illaar ronduit droef \\lordt het wanueer
men heseft dat de sellfijver in de hoofd.
stukken 1 en 111wel erg vecl modernis-
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\"er{;olg WIJ ll(lgilla 3 Sabotage in de krijgsmacht

Wat wordt opz:ettelljk vernield!

In Else\'Îers 'Veekblad van 17 oktoiler

Wat Is sabotage!
'Vat houdt het begrip sabotage nu pre-
cies in? Volgem het bekende woorden-
boek Koent'n - Eudepols is sabotage 'lll't
llIolxlwillig IH'derven of beschadigen van
materiL-"Ci,gerlX,<bchappen enz, dnor ar-
heiders als strijdmiddel:
.Elsevicrs \Veekblad maakte in Illl"Crge-
noemt! artikel ('cn onderseheit! tus~ellsa-
hotage en nalatigheid of slordigheid. De
generaal Van Hijn ging in zijn tv-inter-
view wat venIer cn maakte versehil tus-
Sl'll0pzl'ttelijke vcrnielingen ell',~ahotage.
liet laatstgenoemde onderscheid lijkt
zÎlwol. "ernielingen, gepleegd uit h.v.
sensaticzlleht of onvrede met hepaaldl~
to(__'Standen in het leger, diem'll niet aan-
gt'tluid te worden als sabotage. Van sa-
botage dient pa,<;gespmken te ,.•..orden
als \"atlllit een idet)logi~che achtergrond
wordt gewerkt.
\Vel wil ik voor alle duidelijkheid zeg-
gen dat het voor de chauffeur van ('Cn

autn weinig verschil maakt waarom zijn
henzine is \'(Klrzien van suiker of de
wie1l1lot'f{'11van zijn voertuig zijll los
gedraaid. J Id feit op zichzelf kan t'en
l'f1l.~tigongeluk tot gevolg hebben en
alleen ~<;1aromal dient een dergelijke
halHlelwlJ7.eafgekellrd te wordell.

\\':It de djfl'fs predl's inhielden '\'I'nl
niet duidelijk. \Varen ,~Ionlig:h(>dell('.(1.
nalatigheden (Jok in deze cijfers H'r-
werkt? \Vas een vergelijking met wKlraf-
gaande jaren wd mogelijk? Uit nieh
bleek dat in W6S en 1969 op dl'zelfde
manier en volgens dezelfde maatstavcn,
voorkomende defectelI waren geregis-
treenl.
Elseviers 'Veekblad (17 oktoht'r) noemde
'\'ei,'r andere cijfers. Volgens dit week-
blad zou de sabotage-oogst van dit jaar
op 102 genillen gesteld moeten worden.
Van dit aantal zou G,~percent zonder
meer al<; sahotage hescholl\\'(l moeten
w()nlen en de resterende .'35percent zou
kunnen worden toegeschreven aan na-
latigheid ()f slordigheid. Luitenllnt-ge-
neraal Van Hijn had in AVHO's Televi-
zier (13 oktober) eehter andere cijfers
genoemd. Volgl.'l\'~de chef van de gene-
rall~ staf waren er dit jaar iS gcvallen
van opzettelijke vl"l1lieling in het legt'r
geregistrl"erd waarvan l'r 11 zonder Illt'l'l'
met sabotage konden worden gekwalifi-
cl't'rd, Alles O\'crLiende kan geconsta-
kl'nl worden dat nid vast staat om hoe-
veel gevallen \.lIl upzettelijke vernieling,
om dezl: neutrale tenn te gebrlJiken, het
precies gaat. Ook is niet duidelijk ge-
worden of vergelijking met voorafgaande
jan__'n mogelijk is.

men hanteert, 7.oals: De (latente) homo.
sexualiteit van Ohelman, Hajnaja en
I1arry, het (sado) masochisme van Boff-
ner en de wat annzalige tocht terug llaar
huis van dezelfde I loffner (hij is ge-
scheiden) om t"en kerstg"f.-"schenkaf te ge-
ven. Dat Leyn Leijnse de verschillende
figuren meer psychologische achtergrond
wil geven en zodoende hun gedragingen
iets acceptabeler wil maken, is hegrijpe-
lijk. Het kan, indien goed en tunktiolled
w.__"daan, alleen maar versterkend werken.
ln 'Afrika sterft' geeft het echter helaas
bijna alleen Illaar verlies.
Desondanks is 'Afrika sterft' hd lezen
waard. Al was het maar door het zicht
dat men krijgt op bepaalde praktijken
van menscn l~n firma's die 'Zohoog no.
dig de onderontwikkelde gehiedcn moe-
kil helpen. Dat het in dat geval over een
Amerikaans conct'rn gaat, lijkt mij geen
bezwaar. ~Ien vergde nid dat wij leven
in een land '••..aar men er langzaam ach-
kr begint te komen dat de portefeuille
van minL<;terUdink geen restportefeuille
is, el'n wereldwinkel niet hetzelfde is als
e'Cn boetiek en de rietsuiker zelden bij
Albert lIeijn in de reklame ligt.

DICK ZAAL
'Afrika sterft' iJekroOll(l met de Anna-
Biall/all-prijs '69 verscheen bij Paill
Brll1ul in Bussum,
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liet woord sahotag"e is dL:laatste maan-
dell niet uit het nienws geweL"St.
In allj.{ustus brachtcn diverse kran.
tt'll berichten over de nieuwe koers
van dl' Bond van Dienstplichtigen (d{~
vroegere Bond van Dienstweigeraars).
Twee leden van dez;c bond deelden in
t'{'ll intcrdew iJl Het Parool llwe (13-8-
'70): 'Dienstweigercll is ondoeltreffend
gehleken. Het idl'c van materiële sa-
botage l'tl ongchoorLaalllhcid is veel ef-
ff'ctie\'cr, Xou vond er altijd al materiële
sahotage plaat.;; in het leger, :-'faar dat
wcrd voor de buitenwereld verzwegen.
1\U de BVD sterker dan voorheen sabo-
tagc propageert, hel,ft men hij defensie
grotelijks de PL"Stin ('n worden alle ge-
\'allen als ons werk b~ch()ll\\'d, al<;ex-
ellllS voor het nemen van harde maatre-
gdl'n.'
Ook de PSP schccn op de sahotage-toer
te gaan blijkens eell kop in Het Parool
van 22 september: 'Van der Spek gelooft
in PSP-saixJtagcplann('n' cu even verder
in hetzelfde artikel 'Onze sabotage is dus
primair mentaal 1>t:.,<loeld- wc willen de
menSl:n mobiliseren om stellillg te ne-
men tegen defelL',ie: \Vat st'clllldair
werd hedoeld kwam verder niet ter
sprake Illaar later distantieerde het par-
tijhcstuur vau de PSP zich in Ît.."Llergeval
van het beschadigen van m:lteriecl als
methode in de strijll tegen oorlog en oor-
lo~vo()rl)('reiding. Op 25 september
kwam de VPRO met haar geruchtma-
kt'nde sahotage-uitzending, Enkele ano-
nienw militairen vertelden hoe met na-
lIle in de legerplaat'..• Oirschot de sabo-
tagelilogelijkhedcn la!-:cn.
De hl'l'r Vdink, lijsttrekker \"Oor de
cnv, \\';L~ de eerste minister die zich
nisprak over de sabohl!-:egeruchten. In
l'1'n Brandpuntuitzenciing op 6 oktober
zei hij: 'Het aantal gevallen .•.all saho-
tage in het leger neemt hand over hand
toe.' Dl-LCopmerking maakte heel wat
los. De Bond voor Dien.~tplichtigen dis-
tantitx_mle zich nu "an het plegen nUl
sabotage hinnen het leger md o.a. het
argulIlent dat sahotage ge\'aarlijk was en
mensenk••.'ellSkon kostt'n,
Staatssecretaris Haex verklaarde dal hij
l'r nauwelijks van opkeek als er wt't'r
sallotagelllcldiligen hinnen kwamen en
was verder van mening dat dt' sahotage-
daden precies plaat~vonden volgens de
lesjes van de "PBO. ~linister Den Toom
temlotte vond dat er gL"Cnaanleiding
was voor l"L'n saix)tagepsychose, maar
W;L~ toch ook wei van llwning dat het
aantal gevallen een stijgende lijn ver-
toonde. AI met al was het geen erg
dnidelijke discussk'. ~og: ,~teedswas niet
hekend gl'lI111aktom hOl:vccl gevallen
het ging eu wat men IllI eigenlijk onder
sabotage verstond.
Aantal gevallen

De Brandpuntuitzcllding van 9 oktober
trachtte t'nige duidelijkheid te verschaf-
fen en kwam met het volgende over-
zicht:

1965
sterk vernwL'tlen
van sabotage 0
aantO(I!>aregevallt'n 0
bewezen --I-

o
o
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werden vele voorheelden van \'ernielin.
gen gegeven o.a.
- de 'harrier' (een installatie, die ecn met
te hoge snelheid landend vliegtuig voor
doorschieten op de Iandin1"rshaanmod
behoeden) wcrd op het vliCl:,rveldYpen.
hurg doorgekapt;
- het koc1sysh.."'em\"an een pantservoer.
(!lig werd gc\"nld met het uiterst brand.
bare thilmer, waard(x}f de motor hij het
starten in hrand vloog;
- de splitpen uit de kroonmrx"'rvan een
jeepwiel werd verwijderd, zodat tijdens
de rit dit wiel cr afliep;
- hij ecn ander militair voertuig werd
25 liter benzine afgetapt en w"'rv:mgen
door water.
- van een telefoollcentrale werden de
kahel" doorgesneden, zodat 3 vitale lij-
nen werden verbroken;
- cr werd geknoeid met de steckassen
van militaire \'(}ertnigen;
- in Seedorf werden jeepmotoren on-
klaar gemaakt door metaalslijpsel in de
dlinders te hrengen,
Waarom legermaterieel vernleldt
De generaal Van Hijn noemde in meer.
genoemd h'.interview dive'fse redenen
VOOrvernielingen, zoal "sexu(,le helHwf-
ten, sematie, ellende, verveling en sa.
hotage voor de vrijheid.' liet is moeilijk
te zeggen waar het accent moet liggen.
Uit de n}Qr de krijgsraad behandelde
gevallen, totaal 2, is heslist niet gebleken
dat ideoiogisdlC motie\'('11teil grondslag
lagen aan de gepleegde handelingen. Za.
lang er niet meer excate gegevens op
tafel kOlllell wat heta,ft het aantal opzet.
telijke vernielingen cn de achtergronden
daarvan, blijft het in zekere zin gissen,
maar op basis van door mij ingewonnen
inlichtingen durf ik de stelling wel aan
dat het merendeel van de vernielingen
voortkomt uit onvrede met de huidige toe
stand in het leger. In de gehele maat.
schappij \vnrdt geroepen om dcmot"fa.
tisering. Het is niet altijd duidelijk wat
hieronder voor de vcr.••ehillende secto.
rCIl in onze nw,atsehappij mod worden
verstaan, maar een ding is wel zeker,
er kan niet worden volstaan met ge.
Prllts in de marge als cr fundamenteel
iets fout zit.
Dat er fundamenteel iet" fout zit in de
krijgsmacht is lan!-,rzamerhandnauwelijks
Ilog een punt \"oor disclL"sie, Dit hlijkt
niet alleen uit de kritiek, geuit door
dienstpJiehtigen in de hun ter heschik-
king staande periodieken, maar ook uit
pllhlieaties in VOKL, SPES, De Heser.
ve.officier en de ~[ilitaire Spectator.
De huidige legerleiding maakt de kar-
dinale fOllt de prohlemen te willen op.
lossen met het r.ellwn van wat nmdmaat.
regelen" Een hekend voorbeeld van dat
"prllt"en in de marge' is het inf'tellen v:In
l'ontactcollllllbisies C.C}", basisoverlegorga.
nen. Deze commissies hehhen geen wer.
kclijke hevoegdheden gekregen en dit
werkt hijzonder frustrerend, niet alleen
voor de dienstplichtige soldaten maar

ook voor hun commandanten. lIet is een
misverstand te menen, zeker voor wat
hetreft de jongere officieren f'n onderof.
fkieren, dat heroepsmilitairen niet willen
veOliellwen. ~laar helaas is het zo, dat
de topfuncties worden bezet door offi-
cieren van de oude stempel. lIet leek er
plm. 3 jaar geleden op dat minister Den
Toom een poging wilde dOl"'nde demo.
cratisering op ~ang te brengen door het
instellen \';lIl de commissie Lagerwerff.
Xu het rappprt V3n deze commissie
openbaar is geworden blijkt wel dat dit
rapport niet zal hmnen dienen als ba.
.~is voor de zo gewenste democratise.
ring: van de krijgsmaeht.
Het beroepsper30necl en de langverban.
der zullen in connict.~itnaties hun ongt'-
nOl"'gcnuiteraard niet afreageren op het
materieel van de krijgsmacht.
Tenslotte zijn ze vrijwillig in dienst, ge.
nieten ecn goed salaris, goed pensioen
en goede sociale voorzieningen. Dit
geldt echter niet H)()r de dienstplichtige
militaircn. Deze zullen er \'eel ('('rder toe
komen hun ongen<)('g:enhot te vieren op
het materieel van het leger.
Oploulne
Een van de moeilijke punten op dit
moment is dat vrij weinig hurgers hun
dienstplicht daadwerkelijk moeten ver-
vlll1t'n, nl. ongeYl-'Cr35 percent. Er is
nog wel sprake van een algemene
diemtplicht maar niet van een "algemeen
moeten opkomen.' Een definitieve oplos.
sing voor dit prohleem 1.011 zijn het for.
meren van ecn leger bestaande uit be-
roepsmilitairen, aangevllld met kortvcr.
hander.~. Zolang dit niet gerealiseerd kan
worden zullen er 'interim maatregelen'
genomen moeten worden.
Zoals bekend wordt de mogelijkheid tot
dienstweigeren geopend via art. 196
Grondwet, welk artikel nader wordt uit.
gewerkt in de \Vct gewetenshezwaren
militaire dicnst, Een nad('{'l van deze
wet is dat slecht<;be"l.\varenworden er-
kend die stoelen op cen godsdienstige
en...of zedelijke overtuiging. ] let Inter-
kerkelijk Vredesberaad heeft een wet.
tekst gefonnuleerd die wat meer moge.
lijklll'den hiedt.
De wettekst luidt: Ernstige gewetens.
hezwaren in de zin van de wet zijn de
ollCwerkonlt'nlijke ge\vetenshezwaren te.
gen de persoonlijke vervulling van mili-
taire dienst. De be-....waren kunnen zich
richten a. hetzij tegen de vervulling van
Illilitairendienst in hpt algemeen h, hetzij
tegen het persoonlijk gebruik van wa.
pens in het algemeen c, hetzij tegen
persoonlijk gehnlik van \lepaalde wapcns
of d. hetzij tegen persoonlijke deelneming
in een bepaald leger of tegen bepaald
gehrnik van dat leger. Dit is een wet-
tebt die ruimte geeft aan politieke
dienstweigering. De dienstplichtigen die
erkend zullen worden op grond \"an het
onder a. genoemde, zlIll"n niet in het
leger worden opgenOI1l<'1lmaar reële
n"'rnmgendc dienst moeten verrichten.

De onder h., c en d. genoemde plinten
laten ruimte voor dienst in het leger,
maar op bepaalde voorwaarden.
Om goede samenwerking mogelijk te
maken tussen alle categorieén in de
krijgsmacht is het noodzakelijk de de-
mocratisering daadwerkelijk op gang te
hrengen. Basis hiervlx}r dient een mo-
derne wetgeving te zijn. In ::\'(Xlrwegen,
Zweden en de Bondsrepubliek heeft
men dat reeds lang ingezien. Vele jaren
is men daar al hezig te trachten, op hasis
van een moderne wetgeving, de demo.
cratisering van het militaire apparaat een
stap verder te hrengen, Elk land had
daarv<xlr zijn eÎgen redenen. In Zweden
wilde men het vertrouwen in de krijg.••.
macht versterkcn en de eontrolemoge-
lijkheden van het parlC'l1lent vergroten,
in de Bondsrepubliek wilde men eens
en voor altijd afrekenen met een onzalig
verleden. De omhudsman heeft in bo-
vengenoemde landen L"C1lsleutelpositie
bij de pogingen de krijgsmacht te del~lO.
eratist'rcn. Gezien de vele jaren ervanng
daar met h. v. omhndsman en onder.
deelsraden is het niet nodig in ~eder.
land bng te waehten met het invoeren
van Cl'Il omhudsman en onderdeelsraden
met werkelijke bevoegdheden. Vooral
:-.Joorwegenkan Nederland tot voorbeeld
strekken.
Al in 1912 gaf de wetgever in N(XlrWe-
gen de mngelijkheid aan de manschap~
pen, \"crtegenwoordigers te kil'Zen, die
tot taak kregcn overleg te plegen met de
onderdeelscmnmamlanten over gerezen
prohlemen in het onderdeel. De ontwik.
keling ging \"rij snel in de riehting van
onderdeclsraden, vooral na de Tweede
\Vereldoorlog en op dit ogenblik heeft
elk onderdeel groter dan 35 man een
onderdeelsraad. Deze ondenleelsraad
hestaat uit de commandant van het on-
derdeel en de gekozen vertegenwoordi-
gers van de manschappen. Genot'1nd.c
ontwikkeling is in het hijzonder gesh.
muleerd door de rapporten van twee
':;taatst'ommissies, de 'Representatives
Committee"' eH de 'Service Tenn Com.
millee: uitgehracht in 1948 en 1950. De
'Hepre."entativcs Committec' legde in
zijn rapport grote nadruk op een gewen.
ste verdere ontwikkeling van de onder.
deel••raden. De-I.e commissie was van
mening dat versterking van dl' positie
van de ondcrdl"c1sraden een grote stap
V(Xlrwaart.. zou zijn op de weg naar
democratisering van de krijgsmacht,
Onderling vertrouwl"'n, samenwerking en
solidariteit tussen officieren, onderoffi-
cieren en mam;chappen zouden \vorden
hevorderd. Beide commissil'S waren \"an
mening dat de onderdeelsraden een <.'On.
:mltatieve en adviserende functie zouden
moeten hehhen, diL" geen hevoegdheid
heslissingcn te nemen. Vauit de hoek
van de dienstplichtige soldaat bekeken
heeft dit systeem grote nadelen, lIet
hangt helemaal van de commandant af
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The Kremlin Letter

AI zo'n jaar of 'lieT, vijf is eT l'CII
duidelijke trend in de spiolla~e-litl'ra-
tnur. ~1l'tname LeB Deighton is de man
die keer op keer hewijst een goed ge-
dOCllllR'nteerd en menselijke verhaal op
papier te kunnen zetten, lIij wcek af van
het jarenlang gevolgde patroon dat l'en
spionageverhaal cell verbaal Ilmcst zijn
lnct (.jml-goed-al-gocd-eHektell, die f'en
wezenlijk kenmerk vonnden \.all de zo-
genaamde 'treinlectuUf', Deighton hedt
ondcrttl~sen \\'('\ hewezen dat hij litera-
tuur maakt, de Tt'l'cllsies op wL'kdijkse
literaire daghladpagin:l's l'~\'eH'1lhet he-
wijs.
:\oel llehn i.~cr in geslaagd het patroon
dat Deig!oll leverde verder te vcn'olma-
ken; hij zal ongetwijfeld allc.~ van
Dcightoll hchhcn gelezen ('11 voorts
Haymolill Chandlcr (met zijn private-eye
Philip ~Iarlowe) niet hebhen overgesla-
gen.
The Kremlin Letter (het hoek dan) is
een g-eweldig-succes, niet alleen verkoop-
tcchnisch, maar ook als literatuur, Helm

Afgezien hiervan is The Kremlin Letter
l'en goede 'spy-thriller' gewerden. In
kleur, met de nodige louche figuren en
sex-maniakken, md ook de ó zo hrood-
nodige mooie pOl"l.('n, de gt'!lt'iml' op-
leidingen op de :..;piollagl'sc!lOOIen de
dllbhdagentt-n.
Al1een: het kijken naar deze film is ('chter
niet voldoende. liet verhaal is wcl aan-
wezig, maar zal toch menig ar~doos he-
zOl,ker ontgaan.\Vant lIuston Iwdt zich
wel de moeite getroost om het hoek qua
verhaal te volgen en uit te heelden,
maar heeft zich niet gerpaliseerd dat een
boek zijwegen kent - noem het \'(xlr
mijn part voetnoten - die in ('etl film-
moeilijk lt, realiseren zijn.
Die argeloze kijker zal dan het volgende
ervaren:
a. waarom moet de held zonodig wor-
den ontslagen uit militaire dienst.
h. wat is er precies met die hrief aan
het Kremlin aan de hand
e. waarom zouden ze (of zou men) geen
hasj roken in },.Ioskou

d, wat doet een lachende Orson \Veile.
in dit verhaal
c. waarom is de Hlissisdlt' radar niet e11-
pahel een Amerikaan schip vlak onder
de kust op te sporen
f. \vat speelt de }"lore1e Herhewapening
\"{)oreen rol
g. waarom winnen Alllerikaall.~(, agentell
het altijd van HussisdH' (een vrij domme
vraag van mij, l1('t is immers een Ameri-
kaanse film)
h. waarom is een film naar het hoek
altijd van tweederangs kwaliteit (Iligezon-
derd dan Rosemary's Bahy \'un Lednc
en Polanski)
Enfin, op al deze vragen is een adequaat
antwoord te vinden d(x)r zelf te ga.llll
kijken. Geen verloren geld, maar het kOIl
heter. (liet hoek trouwens, is heter).

PETEH ~IOHE:E

FILM
schuwt het goedkope effect niet, hij laat
geen vrouw ongemoeid in zijn (inmid-
dels hij de nedt'rlandse uitgeH'rs al uit-
verkochte) klassieker, Illaar W(~etdl' aan-
dacht van zijn lezer te iwpalen tot het
eigenlijke doel van zijn geschrijf: 'hoe
laat ik een spion epn heldt'mo! ver••..ulll'll
mnder dat de lpz('r lH't geHlei krijgt:
'als het moest wonl('n uitgevond('ll deed
ik het erhij.'
Hegissl'ltf Jolm I1l1ston (voonnalig ca-
valerie-soldaat in ~Iexico en na dit sol-
dateske bestaan voornamelijk w('rkzaam
als scenariosehrijver eH I;'kr als n'gis-
sellr van \\\"'iterns o.a. Tlw }'Ii.sfits. de
laatste rol van Clark Gahle cu ~Iarilyn
~Ionroe) heeft tenlege begrepen dat het
uitwerken van de ideeën van r\oel Behn
realiseerhaar waren voor Iwt witte doek.
Xiet alleen leverde het Ixwk \'oldol'IHie
fantasid:1l ('11 • , , overlevingskansen voor
de lezer op, maar Ilustou zag in dat l'en
film gemaakt Haar het hoek hij het bio-
seooppubliek g-oed, zo nipt bl'ter 7.011
aanslaan.
Zijn Illotivering: de 'held' ZOIIzich na-
lIlelijk met de gmotste Illoeite kunnen
redd('n uit de klall\\'('n van de tegenpar-
tij, de anti-held zon een vrij onnatuurlijke
d(xld sterven, echter nid eerder dan dat
hij voor een climax zou zorgen, rIl' bij-
lopprs zonden het volle pond krij.c:l'll
(onk \\'('('r Hit te leg"gen als: ~bgere Hein
is nooit alleen, hij neemt altijd zijn neef
mee). Bij deze overwegingen voegt zich
uiteraard dat :"Joel BehTls thriller een
bestseller w:t.~, niet alleen in Amerika,
<>11de vl'ffilming lH't hegrip 'Pinl-!:.,.
Kassa. ,.' zou waanllakt'll.
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Als de geïnteresseerde lezer dit stukje
onder ogen kri;gt is het vijfentwintigjarig
bestaan wn het Amsterdamse Kriterion
al weer enige weken oud. Niettemin is
het waard om het repertoire nog even te
noemen dat tijdens de viering over het
witte doek gleed: A man for all seasons
van Frecl Zimmerman; Deserto rosso van
Antonioni; Qui êtes-vous Polly Magoo?
van \Villiam Klein en Le deuxième
souffle van Jean-Pierre Melville. Einde
opsomming; overigens draaide Kriterion
ook onbekende grootheden in deze
feestmaand.

Gezien in Amçterclam: een reusachtige
foto van 'Napoleon' Rod Steiger, die
bevuikl en triest voor zi;n armée staat;
daarnaast het veelbetekenende zinnetje:
Had Napoleon hier maar ziin kleding
laten stomen, dan had hij daar niet zijn
Waterloo gevonden. Tja, de commer-
cie. "

In Brewster McCloud van Rol::ert Alt-
man spelen maar lie/st zeven acteurs
mee die ook in zijn MASH van de partij
waren. De voonwamste daarvan zijn Bud
Cort in de titelrol en Sally KeUerman
(Major Hot Lips). Een derde belangrijke
rol is voor Stacy Keach, die niet mee-
deed in MASH, maar wel sterk opLiel
in Avakians End of the raad.
Claude Chabrol zal nog dit joor begin-
nen aan La décade 1"odigieuse, naar een
roman van de twee heren die zich samen
Ellery Queen noemen. Hoofdrolspelers:
Orson Welles en Cathérine Deneuve.
Hij: een rijke kasteelheer; zij: een onl}C-
middeld meisje, dat verliefd wordt op de
pleegzoon vort cle kasteelheer. De Beier-
se bevolking kan komen ki,ken, want
daar vinden cle opnamen plaats.

Dat producers lastige heren zijn vindt
zijn bewijs in het volgetule Hol1ywood-
dramaatje: Sam Spiegel heeft al enige

jaren het scenario klaar liggen over het
tsaren-echtpaar Nicholas & Alexandra.
Daar hij echter de verdeling van de ver-
antwoordelijkheden en de uiteindelijke
motltage niet uit handen wilde get:en,
raakte hij in conflict met de volgende
regisseurs: George Stevens, Anthony
Harvey, Charles Jarrot en Jack Gold. De
vijfde deed concessies want Patton-regis-
seur Franklin S. ScJwflner zal de negen
miljoen dollar-productie gaan verfil-
men.
Niet alleen Spanje is een uitstekend ge-
bied om westem~ te verfilmen, ook Is-
raël schijnt zich Mar coor te lenen. Har-
ry KeIler wl daar Madron gaan regis-
seren met Richarcl Boone en Leslie Ca-
ron, resp. als lndian fighter en als Ca-
nadese non.

P. /. M.
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Lente

Als 11 even tijd hebt, moet u £:cnsmee.
lopen. Om iets moois te zien. Een kwar.
tiertje lopen, ongeveer. \Ve wandelen
over het met prikkeldraad gezoomde ka-
zemcterrein. N"ors kijkende ,narechalls-
secs in van het tamboerscorps gestolen
llnifonn hebben on•• zojuist doorgelaten.
liet is ochtend. Enkele militaiIen haas-
ten zich naar de mess - over een half
uur is het immers koffietijd.
Steeds maar links aanhouden, dan zijn
wc cr snel. Op het exerCÎtieterrein mar-
chen.'n soldaten. De kinderhoofdjes dra.
gen hun laarzen. Links recht.. repe-
tent.
Twintig linkerlaarzen voomit. Precies ge-
lijk. Twintig rechterlaarzen voomit. Af-
schtiwelijk gelijk. De sergeant schreeuwt.
\Vaartoc dient de exercitie? De exercitie
dient om de sergeants het schreeuwen te
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in hoeverre de mansehappen het g-ev()('1
krijgen dat hun mening op prijs wordt
gesteld en niet zonder meer krzijde
wordt gelegd. Om IIlI frustatics in dit
opzkht te voorkomen, kwam de gedachte
naar voren een ombudsman te henoe-
men en die o. a. te laten fungeren als
toporgaan van het ondt>n:lt'ch,radensy-
"teem. In IH52 wl'nl aldus hes!ok'n.
Voor I'\edt'rland is het naast imtellen
van l'en omhudsman en onderdeelsraden
dringend noodzakelijk het militaire
tuchtrecht om te vormen tot een stehel
van bedrijfsdiscipJinairc voorsehriften.
Ook is gewenst de afmnderlijke militaire
rcehter in vredestijd af te schaf-
fl'n.

COl'(CLVSIE
De in bovengenoemd hoofdstuk aanbe-
volen maatregelen geven lx'Slist niet de
garantie dat in de toekomst in de
krijgsmacht geen sahotage meer zal voor-
komen of dat moedwillige H:,mieling van
materieel zal worden uitgebannen. \\'cl
geloof ik dat als op korte tcnnijn een
hegin wordt gemaakt met de daadwer-
kelijke delllocratisering van de krijgs-
macht, gebaseerd op een Illoderne wet-
geving, er op vertrouwd mag worden
dat iedere militair op redelijke wijze zijn
dienst zal vervulllen.

~IH. A. STDIEHDlNK

Icas: Secretaris t:all de Kri;gsT(uul
te 's-l1ertoge'I!Josc1l.
is: Lid nm de Tlceede Kamer der
Stalen-Generaal t:oor de P.t:.d.A.
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leren. Ze leren het snel. Anders verliezen
ze op de kind{'rhoofdjes hun gezicht, en
dat kan hun de kop ko,;ten.
Wc lopen verder, langs de schuilkelders.
In kelder negen is een plaatsje voor me
vrij. Xegen is een mooi getal. Tll<iSenhet
onkruid en de hrandnetels bevindt zich
l'en poortje. Daardoor kun jc naar hin-
1lt'11.Onkruid, brandnetels en een schuil-
kelder. Verder maar niet over peinzen.
Soms worden de kelders voor een gas-
maskeroefening gehruikt. :-.Ja{'{'n tl,ken
storten wc uns helllaskerd in het gas.
Traangas. Na e('n hevel moet je je mas-
ker afdoen. Tranen springen in je ogen,
en er weer uit. Er worden hevelen ge-
geven, zenuwachtig heen en ,'"('cr I-:"cin-
pen (zou het dan toch zenuwl-:"aszijn?)
en iedereen kijkt crn..;tig.
liet is eigenlijk om je tranen te lachen.
Bij sOlllmigedingen moet je niet te lang
stilstaan, daarom lopen wc maar verder.
\\'e passeren wat grote gonrgroenc drie-
tonners, hoog in dc schouders en vrien-
delijk kijkend als hongerige bulldogs.
Aan het eind van het pad hewel'gt zich
een luitenant, Hij zit klem onder l'en
grnte groene schipperspet. Hij kijkt ern-
stig. Hij heeft een vana'"()fHI-hegint-de-
oorlog-gezicht. Links en recht..; (voor
hem: reehts l'n links) van datzelfde ge-
zicht: tWl'C sterren. op iedere schouder.
liet zijn gewone sterren, een luitenant
ter zee I}\'. draagt zeesterren.
Ik groet hem. Dat moet. Hij groet terug.
Dat moet ook. \Vanm.'('r je ('en meen:lere
groet, grijnst hij met iets in ~iin ~ezicht
van: 'ach joh, laat ook maar zitten. Maar
aL'i je het in je hersens haalt een keer
niet te groeten, bij wijze van experiment,
dan word je teruggeroepen om l'en
preek in ontvang:st te nemen: 'wist je
niet dat ... : 'zul je voortaan ... : 'hesef
je wel .. .' Vervolgens be~eeft de meer-
dere zieh voldaan naar huis, waar hij
"stofzuigen. moet en \x)odschappell haalt
,'001' 7ijn vroll\\'.
OnderttL'isen zijn we a.ardig opgeschoten
pn passeren reeds de stonnbaan. Turn-
toestellen van l'en eigenaardige architec-
tuur heelden oorlogssituaties uit: evell-
"lÎcht<;halken, onderaard..;e gangen, hoge
houten wanden, loopgraven, touwlad-
ders, prikkeldraad.
Cranaatvunr denk je er maar bij. Eens
per wl.'l,k nemen we de hele haan. Een
soort coneours-hippique voor soldaten.
Na een unrtje is de oorlog alw{'{'rvoor-
hij.
Even v(x)rbij de stonnhaan bevindt zich
de wapenkamer. Daar gaan we niet in.
\Ve lopen cr nXlrbij. \Vant aehter deze
kamer, op granaatworpafstand van het
l'xercitieterrcin, de sdmilkl'1ders, de
bIllIdog's, de stormhaan t'll het prikkt,l.
draad, staat ('('n berk. Een mooie herk.
En hovenin die berk zit een meesje. En
dat meesje zin&rt.De gehele dag.
\Vat dacht u, zou het nou geen lente
\\"ordC'n?

HOB VAN VVUHE.

i\'ec, het moet niet en het mag wel.
Tweemaal gednrendc uw diensttijd (als
u diemtplichtig militair bent) hmt 11{'cn
,'onningscentrum bezoeken. \Vèlk? Ook
in die keuze bent u vrij. Het is wel
nodig bij IIW t.'OImnandanteen verzoekje
in te dienen om l't'n paar dagen verlof
voor een vonningsbijeenkolllst.
l\laar waarom zou ti dat doen? lIeht u er
enig belang hij? \Vij willen dat niet
heoordelen, we kennen u (nog) niet.
Overigens bestaat er een l-,>'fOtekans dat
u over allerlei zaken wat nader geïn.for.
lllL->£'nlwenst te worden, dat u graag
meningen uitwisselt, dat u rust en stilte
zo(,kt om ecn en ander te laten bezinken,
dat u (eventueel samen met anderen)
wat aktiviteit ont,,;kkelt.
U weet, dat er (x)k {'('n "'HlulIIistisch
vonningscl'ntnull is? \Ve hebhen ge-
merkt, dat de tijd klaarblijkeliJk voorbij
is dat men het geestelijk voed<;el pan-
klaar wenst te zien opgediend. In het
Coomhertlll1is in DrielJergeu zoeken wc
het dan ook stt'('{ls moer in de richting
,'an !lW initiatief. \Vilt 11 met de aanwe-
zig-e vormingsleider l'en programma
maken?
Xecm nu onderstaand lijstje. Is daar
niet" bij wat 11interesseert?

- Klmsieke muziek, ;azz, pop, wlller-
grourul.

NielHve boeken, gedichten, t:oor-
dracht.
_ Beeldende klimt, 1Illlscll1ll!Jezoek.
- BelElIstzijllSt:eranderelllle middeleli.
- ,\!aafsclU11>1lij-kritisc1lCakties.

Dit is natuurlijk maar een willekeurige
greep. Bet is waarschijnlijk, dat u dit
lijstje gemakkelijk aanvult óf heel andere
onderwerpen de voorkeur gt't'ft.
Toegegeven, een vOl1ningscentrum be-
schikt niet over alle lllogelijkheden, in
sonunige opzichten zelfs maar over ge-
brekkige hulpmiddelen (de financiën
spelen een rol, j.unmer), maar aan de
andere kant: met enige fantasie en gOt'(le
wil kan heel wat worden ~l'd;lan.
Tussen de heclrij,'en door: tekenen,
schilderen, klankkollages samenstellen,
mIL<;Îeeren,platen beluisteren, dammen,
schaken, biljarten, kaarten, dag- en
weekbladen inkijken, kletsen, slapen,
ademen ...
U doet bet lil~fstniets? \\'e1terusten dan,
Illaar u zult begrijpen dat we van het
C(xlmhcrthuL<;niet één grote siaaprnimte
hebben gemaakt.
U houdt van tot.'Sprakt'nmet gelegenheid
tot het stellen van vragen? Ook leuk,
maar toch niet gedurende de hele bij-
eenkomst? Een praat"toei kan je tegen-
,,,"(x)rdig nogal goedkoop hemachtigell,
en de sprekers zijn ook wd te vindl'n,
maar zi,lf denken en discussiëren ]uxlrt
er volg('ns de mt'("Ste dec1nemers aan
onze bijeenkomsten wel héél in het bij-
zonder bij.
Zeg nou zelf, zit 11 er tllss('nin of niet?
Nieuwe leefvonnen



Dolle :\Iina's
Onze jantjes (in de literatlll1l" hiin~llr-
h,-dd)
Kunst, kit<;ch, anti-kunst
Oude wijsheid
Strips
Films
Ilulllanisllle (?)
Christendonl
Derde \Vereld (U zit in de Eerste, fiin
hè?)
lIaarkloverij
Kabouters (eu feeën)
lluitenparlClllentaire aktie
Bt"\vapeniug
Infonnatie (weet It dat daar theorie<,'n
over zijn? des~ewenst laten we II ~raa~
infonllatie daarover geven).
Cezag
:\h'dL"ehe ethiek
Homofilie
Liefde (lO\.c hoeft n.iet hetzelfde te zijn,
w{.-'('tII wel?)
Diskriminatie
Verdraagzaamheid (komt u ook wel eens
tegen)
Sft Identenhewegi ugen.
\Verkende jongeren

Langhari,l.Wll(werken meL'Stalook)
Sterren (óók zo'n klap gekregen?)
Strt'pen (door de rekening)
Balken (stutten meestal)
Enzovoorts
Enz{)Yollrbi
Enz.
\\'e kllllllt'n allemaal nog wel pn'n door.
)..\"aan.
Times are a-changing! :\Iaak hel IllL'C!
Laat ti alles hij het oude, omdat het
gm'cstigde óók wel altijd het beste zal
zijn?
Juk.ht II alles toe wat modern is, al!één
omdat het nieuw is? ;-"'atuurlijk niet, en
daarom kan een heet je (\'tè'el)bezifmitlg,
het zich beu;w,t maken van hepaalde
problemen, nogal t-"CllSIl(x1ig zijn. Dat
kan óók in het Coomherthtlis.
:'-:il'mand is kleurloos, althans dat gaat
Illoeilijk als ti een paar uitgangspunten
serieus aanvaardt:
- geesteli;ke waarden zi;1I in coortd,,-
relllie OIltu;ikkeling;
- het gaat 0111 het nemen t:an de mcest-
r.;eralltwoorde beslissillgcll;
- t:erdraagzoamheid is nodig t:oor een
acceptabele metu;eli;ke samenlet:itlg,

:\1<.'IISL'1llllet \'ersehillend inzicht lIlodt'n
elkaar niet bij v(x)rhaat \'oor gek verkla-
ren (dat kan altijd nog, maar zie punt
3).
Enfin, 11 ziet maar. En hrengt 11 uzelf
Illee, als ti kmnt? Tussen haakjes. Dat cr
de Illogelijkheid is tot een morgen.,
middag- t'll avond-programma, Ileteh'nt
nll ook wt'er lIid dat er doorlopende
voorstelling \Vertlt gegeven. Dàt is nil-
tuurlijk alleen maar helan""'Tijkvoor wie
(bar zin in hebhen (of krijgen). 11aar het
i.1; waar: ook 's avond .• kulltJetl liefllCh-
hers van en voor het een of ander, inte-
ressants hij ons terecht.
Belt of schrijft u ons germt.
Adn.'S: Coomherthuis, 11(x)fdstraat 84,
Drie1)ergen.
Telefoon: 03438-2471.
:\Iocht u tot cen hezoek aan het Vor-
mingset'ntnull hesluiten, proheer het dan
zó te regelen met uw commandant en
ons, dat 14 dagen vóór uw kellze-datum
allL's rond is. \Vijst u anderen ook eens
op deze lIlogelijkheid?
\Vij danken u.

AHJE;<: STHUIK

Coornherlhuis
Ilumanistisch Vormingscentrum
Hoofdstraat 84, Ddcbcrgen, Telefoon 0:l4:l8 - 2471

Data bijeenkomsten december
2-4, 9-11, 14-16, 16-18, 21-23
Voor deze bijeenkomsten kan uitzonderingsV{'rlof worden aangevraagd bij
uw C{Jllllllamlant.

\Vc vertonen film~;,hespreken modern humanisme, maatschappij-problemen, jazz, pop en under~roulld, lK'e1dcnde
kunst, communes, modern pr07",'1,Tussendoor zijn cr \'Oor die dat wenst ook nog wel een paar leuke mogelijkheden.
Voor opgave vun uw deelname of inlichtingen kunt 1I zich wenden tot hovellstaand adres. Belt 11 ook gerust!
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Neuzen lellen

'Een ccrsiall(lig lceluiOlogisch beleid he-
.~taal er uiet uit, dat ie de machÎllC
(Jll1lr;aII, dat je de mochi"e de bron 1;(111

alle klc(Jac1 noemt. Hel is niet 1111C£..'J1
dU;(l(IS om de tec1uw/ag;e te u;ilJclI t:cr-
,JÏeiigell, //laaf ook immoreel i11 eell u:c-
rcld mL'l flOm/erc!cll miliocllcli mensen
die geen eien en geell dak !Joecn JWII
hoofcl hebben. De mCI/Setl, tcaaroutlcr
ideologische jOligere", die OG;;" de ver-
Ilieiigillg t:tm de tec1mologie 7Jfat('n, cn
;n dezelfde ac/cm zeggen dat de hele
tccreld te eten moet krijgen, :::.;i" vol-
komcli rd).'wrd>.

Dat zegt de Amerikaanse journalist Alvin
Toffler (Haaw;e Post 28 oktober), van
wie de h."I111'toekomst-sho<:k' afkolllstig
Îs en die in een best-seller met de'.lelfde
titel uitgtbreid inging op de angst voor
de yooruitgang. die snillmigen bijna
verlamt. Veranderingen zijn cr altijd
geweest, Illaar op het ogenblik Iijk{'nze
zich in zo'n snel tempo te voltrekken,
dat de fador nrsnelling zdf ecn belang-
rijke kracht in het maatschappelijk pro-
ces gaat worden. Een kracht die door
velen nog onderschat of zelfs in hd
geheel niet ondl'rkend wordt.

Mens en machine
De neuzen gaan geteld worden. Zondag
28 februari 1971 te middernacht start de
grote operatie. die de 'T--ertiemleAlgl-"-
mene Volkstelling, annex woningtdling
is. De eerste telling werd in 1829 ge-
houden; de laatste in I~)()O. Volkstellin-
geil hL,hhen alleen zin als ze met een
zekere regelmaat gehouden ' ••..orden. IIet
verschijmel is oud, de waardering van
het ,'ersL'hijnsd wijzigt zich voortdurend.
\Vant l'CII volbl:elJing in 1829 wa.~een
andere zaak dan een volkstelling nu. Er
wordt anders geteld en het volk is niet
meer hetzelfde. \Va.." er in 19(:iO nog
weinig protest tegen de onderneming,
dit keer is cr alom beroering ontstaan.
En ab de linkse paranoia en het 'Big
Bwthersyndwom' ergen." l'en kans krij-
gen dan is het wel hij dit soort debatten.
De hoeveelheid pure nomen..<;die L'r ge-
debiteerd is - vooral door tegert'itallders
van het ma.<;saleneuzen tellen - liegt er
niet om En de nonsens is vaker ge-
sduaagd donr angst en ollzekerheid, de
kleine man tegen duistere i\IACHTEN,
de mens tegen de ~IACIlIXE, dan door
redelijkheid of door principiële hezwa-
ren,
i\laar een tegenstelling als ml'llS tegen
machine is een fictieve h:geTL..•h'l1ing. De
~Iclls heeft de machine gemaakt. de
mens bedient de m;whine en als llleJl
hang is voor de manipulaties van de
o~'erheidsmachinerie, kan h~t v~)lker haar
eigen apparatuur tegen lil t geweer
brengen, Deelname aan de volkstelJingis
verplicht, 'Vil' er zich aan onttrekt, of
wie niet waarhei(i"getrouw antwoordt,
stelt zieh hloot aan straflx'dreiging,
Daardoor komt men in een nieuwe com-
puter, namelijk die van 'oom agent' die
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van wet'iO\Trtreders wel eens meer kan
weten, of nagaan, dan bij een volkste1•
ling aan lll't daglk'ht zou komen, Zo
straft het kwaad zieh zelf. De paranoia
nt'emt (Ol', \Vil: deelname aan de volks-
telling weigert. gaat somhC'rl' tijden tt'-
gemoL'l. Hij zal de j.,dazellw[!sservoort-
aan met argusog('11gaan hezien, ('('IJ

kijker kopl.'nOlllcamera's met teiell'nzen
op te sporeIl, de gordijnen sluiten l'n
elke man met regenjas wantrouwen als
een potentieel geheim agent. De kleine
man in het lk'lUW.
i\'iet" is onbnoedigender en nIl\"L'rstan-
diger dan om je af te gaan vragen, welke
betckenÎ'.~je moet toekennen aan het
eigenaardige klikje dat je hoon ,aan het
eind van l'en teiefoongl'sprek met een
\'()()raallstaandcommunist. :"Jiemandheeft
je gevraag(l Olll uit het gareel te gaan lo-
pen, je heht vrij gekozen en als je hang
bent dat de llll'ester kwaad wordt als je
uit de maat gaat lopen, dan is dat f'en
kOllsebventie van je vrije keuze, Er isop
el'H discussie-avond in de RAl betoogd,
dat je de \T:lgl'n in dl' telling:het hest zo
kan beantwoorden, dat je hij de meer-
derheid hehoort. Je 'Zoudan het minste
risiL'()lopl'n. Je bent dan X. 11.,geen lid
van een politie~'C'partij, maar je stemt
KVP en je stemt af op de AVHO, je
bent kemgezond, gdrouwd, je hebt l'l'n
gt.-"Zinmet h\'l'e kinderen, de dielt<;tplichl
vervuld., je houdt "an klassiekt. muziek,
hebt el'n getuigschrift van de lagere
selionl en L"Cnverh'l'rsdiploma, je rijdt
een kleine autn znnder mankementen.
hent in (}verheidsdieTL<;ten verdk'nt zo-
veel ~i1sbij de belasting vemlo(,d wordt.
\Vat hier staat is nahmrlijk onzin want
naar je politieke, muzikale en andere
voorkt'lIfen wordt helemaal niet ge-
vraagd, Het hezwaar van een dergelijke
invulwijze is dat je vem1000elijk liegt,
dat je niet voor je eigenlijke ideei.-;ndurft
uit te komen en dat je de telling onhe-
trouwhaar maakt. Of jo bent vóór een
volkstelling (waar vl'l,l voor te zeggen
is), of je bent er tegen en dan moet je
niet meedoen, Dat lijkt me ~rl'de~
lijk.

Geen generaalscoups
Ik hen voor openheid. Dat is geen tot
niets verplichtend principe van me, dat
ik allet'n van toepassing verkla,~rop hoze
hL.windslieden,die me om de tuin willen
leiden; het geldt eVL'nZl'l'rvoor mijzelf.
leden'en mag mijn inkomen weten (mnd
2.'5,000 bmto per jaar), iedereen mag
weten dat ik nog niet getmllwd hen,
maar samenwoon - zoals dat heet - ,
iedereen Illag weten dat ik met l'en aan-
tal andeTl'n in (',en dure flat woon
(f (:i2,5.- per maand), dat ik hij de
VPBO werk, kandidaat van de kahouters
voor de Amsterdamse gemeenteraad hen,
vaandrig geweest en daarna dienst ge-
weigerd Iwh en noem maar op,
Ik ben ook voor meer en heter weten-
schappelijk onderzoek naar allerlei ver-

schijl1Selen, zoab ik in dit hlad vaak
geschreven heh. Ook ben ik niet bang
voor generaa!scoup:i, of plotselinge Bus-
sisehe of Chinese invallen. Daarom ben
ik niet tegen een volkstelling. :\Iijn hl"-
zwaren zijn marginaal en gelden vooral
de wijze waarop de nieuwe wet inge-
voerd is. Zoals zo vaa.khl'l'ft de discussie
achteraf, in plaat,.; van vooraf plaatsge-
vonden. De politieke partijen, \\ dcnd dat
en wanneer de nieuwe wet op de volks-
telling in de kamer aan de orde zou
komen, hehben te weinig gedaan om
rllimsehoot<; van tevoren de kiezers in
een disclL"sic te hetn,kh'n en voor te
lichten. Daardoor zijn ze tekort ge;chn-
ten. DL"CIL'isies- of bet nu om planoIn.
gische bestenullingsplannen, maatregelen
tegen milieu-verontreinigingen of ,'olks-
tellingen gaat, moeten plaatsvinden in
een stadiullI dat zinvolle alternatieven
nog klllllll'n worden ingepast. Dat is hier
niet gebeurd eH dat is l..""\valijkomdat
juist l'Cn ,.olkstelling allerlei wel of niet
gemotiveerde angsten oproept, Over de
auto, de computer of de televisie zijn de
gesprekken altijd pas op gang: gekomen,
tOL"nze er al waren. nadat ze in kleine,
spt."(.'ialistischekring waren uitgedacllt l'lI
voorbereid. Ik hd) niets tegen allerlei
technologL<;c1wvondsten en "("rwm"n'n-
llL'(len,maar ik wil niet dat ze me opge-
drongen worden in een stadiulll dat ze al
effecten sorteren, die op zijn zachtst ge-
zegd ongewenst genoemd kunnen WOf-

den.

Waarom g.en steekproef!
Om de vraag naar de ratio van een
volkstelling te kunnen heantwoonlen,
moden we vl'rschillende dingen wden,
die we nu niet weten. Hans Vervoort
stelde ze in de i\'"ieuweLinie. \\'aarmll is
deelname verplicht? 'Vaarom moet het
hele volk ondervraagd worden? \\'elke
garanties zijn er voor de beseherming
vall de ondervraagden? \Vat gaat wie llll't
de gegevens precies doen? \Vclk(~regis-
tratie-systemen bestaan er al en ,vat is
daardoor al bekend? \Vc heginnen met
de laat ..•te vraag. Er zijn talloze registra-
tie-systemen: hevolkingsregisters, gegc-
"t'ns bij defemie l'll politie, administra-
ties van ziekellfond'ien en sociale vene-
keringsinstanties, bela."tinggegevens etc.,
etc, Verder is de l.'()mmissÏl."-\\'esterhout
hezig met de ontwikkclini '.an L'l.'nsy-
steem, waarbij elke persoon in de he-
,.olkings!JoeklH>lldingeen nllllllller zal
krijgen. In hoeverre zijn die systemen
aan elkaar te koppelen? Ik hd) al vele
artikek'n over de v(lor- en nadelen van
de volkstelling gelczen, maar nergt'ns
heh ik nog een hddcr overzicht gekre-
gen van wat er allemaal al lJl'kend is, in
hoeverre er o\'l'rlappingen zijn en hoe
gege,.ens uit het ene systec111Î1l\\'L~sel.
b:lar gemaakt hmnen wordl'll met gc"-
gevens uit het andere syst('cm. Dat zou
ik niet alk--enuit privacy-overwegingen,
maar ook uit kostenoverwegingen willl~n



weten, Oe tellillg gaat een 2.3 miljot'lI
kosten en misschien is dat wat \ cel.
\\'at gaat er met de gegen'ns gebeuren?
Henate HlihimteÎn heeft daar l'en zin.
nige opmerking over gemaakt; 'Ik heb
nid de indruk, dat de overheid de \'ele
gegevens die ze verzameld heeft i''() goed
gehruikt, als ik kijk naar de planning van
de woninghouw, het onderwijs en an-
dere s('(.'toren: M. a. w" de hereidheid
tot deelname aan een \'olkstelling kon
wel een'i toenemen, als de hurger enig
ta'ithaar inzicht had in oe grote voor-
delen die die telling heeft \'(Xlr de be-
sturing "lil (leze samenleving op langere
termijn. Hoe zit het met de heschenlling
van de ondervraagden? Erkenning van
het recht van het individu op inspectit',
eontrole en corrl'ctie van zijn eigen dos-
'sier is nog steeds niet als gl'Olldslagvan
welke registratie dan ook erkend. U
moet eens proberen uw ABOHZIS, of -
op Ilt't bevolkingsregister - uw eigen
kaart te pakken te krijgen, Dat zal
meestal niet lukken. 'Ve hebben recht
op pri\'acy, recht OUl met rust gelaten te
worden, maar worden wc wel zo met
rust gelaten'? \Vanncer precies \vordcn
de namenl)estanden vemietigd? 11illister
;\'c1issen heeft die vraag niet hevredi-
gend heantwoord toen hij zei: 'niet te
laat, maar vooral ook niet te vweg:
'Vaarom kunnen de gemeenten zelf niet
de volkstellingen vergclijkt'n met de
eigen gegevens Olll daama de naIJlen
nlll de vragenlijsten af te halen? 'Vaar-
om moeten -die namen nog dri(~jaar bij
het Centraal Rure-.au\'{x)r de Statistiek
aan de formuliercn blijven zittcn? Als
persoonlijke gegen.'ns ni(,t rdC\'unt meer
zijn, worden ze dan \'emietigd? 'VaarOlll
worden strafbladen wel geschoond, maar
niet tegelijkertijd de gegevens in de po-
litiecompllters?
\Vaarom moet de hele \)C\'olkingonder-
vraagd worden? Als men een zeer be-
trouwhare sk-ekprocf zou nemen, zou
men met ('(m kleine twee miljoen :L\e-
derlanders kunnen volstaan. Universitei-
ten, bedrijven, Inarktonderzoekbure<llis
werken met steekproeven. De overheid
doet dat niet. Steekproeven zijn gned.
koper, de antwoorden zijn sneller te COII-
twleren, de privacy wordt beter ge-
waarborgd. IIan'i Vervoort schrttf er-
over: 'De enige reden die ik dan ook kan
b(-'(lenkenvoor het niet trekken van ecu
steekproef is de hoekhouder-houding
\'an iemand die wil dat de bnlam van
een finna tot op de cent klopt, ook al
heloopt het totaal een paar miljard, Cl.••.
steld voor de \-Taagof 1 à 3 pd. verlies
aan betrouwbaarheid opweegt tegen het
risico van de totale registratie van een
heel volk, vind ik de keuze van minister
en parlement onzinnig en gevaar-
lijk:
Overheidsdwang
De Iaat..•te vraag gaat over het verplich-
tende karakter van de volkstelling. Ken-
merk van elk wetenschappelijk onder-

zoek is dat deelname eraan geschiedt op
Im..•is van \"Olstrckte vrijwilligllt'id. ~fe-
thodolngiseh hezien is een verplichte
volkstelling ahsolulit niet noodzakelijk,
Elke democratie moet voorJ:ichtig zijn
met niet strikt noodzakelijke vormen van
O\'erheidsdwang. 'Vie niet in dienst wil,
kan erkend worden als gewetensbe-
zwaarde, wie niet deel wil nemen aan
een \'olkstclling staan geen uitwegen
open; hij wordt gestraft. De vraag kan
gl'stdd worden of er hier geen sprake is
\"llll ('('u te ,L,'11Iteinhreuk op de rechten
van de individu. Die \"faag is reëler als
we in aanmerking nemcn dat - wanneer
de burger geïnformeerd wil worden 0\'('1'

O\-erhei(L~geg('vens.deze vaak stuit op
regels van geheimhouding. Een overheid
hedt een groter moreel gelijk hij het
houden van ('('n \'erpliehte volkstelling,
naannate ze zelf meer van opcnheid
blijk geeft. Daarvan is momenteel nog
Illaar in zeer beperkte mate sprake,

Garanties voor privacy
Dit is de laabte EGO van dit jaar. Ze
verschijnt in de tijd van de l)('spiegelin-
gen - al of niet onder de kerstboom, al
of niet met volle maag. Een hesdlOu-
wing over een \'olbtelling ll11sstaathier
zeker niet. 'En het geschiedde in diezcl-
\'c dagen dat er ecn gebod uitging van
den Keizer Augustus, d.lt de gehele we-
reld beschreven zoude worden: (Lucas
Il, wrs 1), Een vcrplichte volbte1Jing,
!lid ('en'i voor ('en land, maar voor de
gehele wereld. Kiet.. nicuws onder de
zon eigenlijk. Toch zijn er ook IlU nog
\.e1e vragen onheantwoord, Dat zijn ze
nid. omdat we te lui zijn gewec"Stom de
antw(xlrtlen op te sporen, maar op som.
mige \"fagen laat zich nu eenmaal bstig
l'('n antwoord gen'll. Zijn el" voldoende
garanties voor de anonimiteit? Alk'cn de
tijd 7.al het leren, ~lisschien is het goed
om deze bijdrage met een aantal nog
prindpiC..;lere\"fagen te besllliten;
- Iloe voorkomen wij dat cr telkens
weer helangrijke besluiten genomen
worden, zonder dat we tijd En gelegen-
heid I!('noeggehad hebben Olllons eigen
oordeel te vonHen?
- 'Vaar moetcn privacy-overwegingen
wijken voor andere (algemene) helan-
gen?
- Hoe staat het met onze mogelijkheden
om d(x)r anderen verstrekte infonnaties,
ab deze op een gegeven moment onjuist
geworden zijn, te corrigeren?
- Zijn er in de huidige wetgeving \"lli-
doende waarhorgen voor sehac1evergne.
dingen aan indi\iduen, die schade ge-
leden hebben uit de omstandigheid dat
derden gebruik hebben gemaakt van
(verkeenie) g-egevens over individuen,
die zelf tot die gegeven'> geen toegang
hehlwn?
Om o"'('r na tc den:"'en, \Vil' het weet
mag het zeggen. Prettige feestdagen en
vccl plezier ml.'t de kerstpnzzels.

JA:-': IIAASBROEK
17.12.43.14R
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'Vilt ti mèt ons een program-
ma maken? \Ve hebben me-
dewerkers aangetrokken voor
allerlei onderwerpen op het
gehied van muziek. literatuur,
beeldende kunst, drugs, mant-
schappij-kritiek. ctcetera.
Aangenomen mag worden,
dat 11 met de vrije tijd tHe
natuurlijk ook nog beschik-
baar is, wel raad weet. U
kunt bij ons diversc materia-
len en hulpmiddelen krijgen
om iets te doen waar u zin
in hebt.
Voor onze bijeenkomsten kunt
ti verlof krijgen.
Plaats een vel7:oekje bij uw
commandant en stuur ons
even berieht. liefst 14 dagen
vóór uw keuze-datum,
Vcrdex inlichtingen worden
graag op hovenstaand adres
verstrekt (u kunt ons ook bei-
len!).
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