


VVDM

Het zal de meeste lezers al wc) bekend zijn: begin september is in Ede een
vereniging van dienstplichtige militairen opgericht die zich ten doel stelt op
positieve wijze de belangen vall de dienstplichtige militairen beneden de rang
van oneler.oHicier te behartigen. Het ligt in de bedoeling van de initiatief-
nemers dat de vereniging zal Uitb'Tocien tot een landelijke organisatie.
Het bestuur van de jonge vereniging heeft r<.>edsdirect een aantal concrete

\'lensen op tafel gelegd:

• Afschaffing van de huidige vorm van streng arrest,

• Afschaffing van licht arrest in de verlofdagen,
• Het verkrijgen van stemrecht voor militairen, ook als ze de normale stem~

gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt,

• Afschaffing van de lijst van verboden literatuur voor militairen,

• Afschaffing van de b1'J"Oetplicht,

• Afschaffing van onnodig corvee,

• Het bevorderen van de mogelijkheid om na de diensturen in burger gekleed
te gaan,

Het bestuur heeft verder met 61'J"otenadruk aangekondigd dat zij haar werk-
zaamhedcn wil verrichten binnen de bestaande krijgstuchtelijke verhoudingcn.
Als ik goed ben geïnformeerd is het de bedoeling van de minister cn de

legerautoriteiten dat men vooralsnog eens mstig afwacht waar toe doze zaak
7jch ontwikkelt, Er is geen sprake van stormachtige toejuiching van hogerhand,
zoals sommige kranten meenden te moeten suggereren, er is ook geen neiging
om de vereniging tegen te werken. In het besef dat de militair, binnen het
kader van de wet en het reglement op de hijgstucht, zijn burgerlijke vrijheid
behoudt en dus kan benutten, willen de autoriteitcn de gang van zaken eerst
maar eens afwachten.

Ik geloof dat dat een wijs besluit is van de autoriteiten maar ik ben ook van
mening dat een geestelijk verzorger wel een stap verder kan gaan. Ik wil het
dan ook niet onder stoelen of banken steken dat ik me oprecht verheug over
dit initiatief van de militairen in Ede. Het is natuurlijk zo dat de wensen die
de vereniging koestert of nog zal koesteren discutabel zijn. Sommige zullen in
aanmerking komen voor inwilliging, andere niet, dat is een kwestie van redelijk
overleg.

Voor mij ligt het belangrijke van de zaak in het initiatief zelf. "-laar al te
vaak ontladen ongenoegens die dienstplichtige militairen ondervinden zich
slechts in een wezenloos gekanker; het verheugt me dat dat nu eens niet het
geval is en dat deze militairen een positieve bijdrage willen leveren tot het
verbeteren van de sihlatie waarin zij verkeren. Het behoort tot de kenmerken
van de democ.Tatische samenleving dat mensen het recht hebben om over hun
eigen situatie na te denken en daarin, zo mogelijk, individueel of in vereni-
gingsverband, verbetering te brengen,

Dat de militairen in Ede de belangstelling opbrengen en zich de moeite
willen getroosten om dit aan te pakken vind ik ronduit ecn wimt. Ik sta nJ.
beslist niet aan de kant van degenen die menen dat cr wel over de situatie van
de dienstplichtige militairen gesproken kan worden maar dat zij zichzelf daar
buiten hebben te houden.
Ik wil daarom de jonge vereniging een hartelijk welkom toeroepen en de

wens uitspreken dat leden en bestmusleden door wijsheid en doorzettingsver-
mogen er in zullen slagen hun vereniging een waardige plaats te geven binnen
de mûitaire samenleving. HED.
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'Toneelspeler' Antoine

Fran:-cil iwhllt'1l het nid zo op huiten-
landers. \)('halve walmeN ze er geld aan
kunnell \'crdÎ(,lH'lI. Dat is hekend. Dit
hlijkt onder IIlt'er uit dt' FranSt' lichte
lIluziek. Op de hitparadt. staan mam
zeldell Engt'1se of andere nUllllllers. de
llWl'Sh' hits vall lIit hd buitenland wor.
dt'll .snel v{'rtaald in het Frami {'n 'na ge-
zOilgen' door een Franse ster.
En Illl hedt Frankrijk ook zijn ('igt'1l

proh'stz<lnger. Eig:enJijk heeft Frankrijk
al \t.lt' protestzilll/-(t'I"S. als je ze zo moet
JlOl'llIt'll. \,)ortgebraeht. \Ve denken aan
CPOr~('s Bras.st'TlS, aall Leo Ferré, aan
n,le allden'll. ).Iaar got'd. het etiket
protestzang:l'r kleeft a::m dt'ze generatie
zangers. dus vooruit lIlaar Wl't'r: Frank-
rijk"en zijn ei-,~'IIprotestzanger, zijn Boh
Ddau \"all eÎgt'1l hodem: Antoillt'. :\11-
toine wordt 'door dl' yolwas~ent'1I in
Frankrijk fel lH'kritise('nl. door de tie-
lIers op hanc1('n gt,dra,gen. Drie maandell
gdedt'lI begon hij IIld zing('n, {'JI IIU
stroomt hd gdd bimwlI.

WaSbleek jl:ezlcht

11ij \wnl in lU-Hl op \ladagascar
gt'll()fell. studeert voor ingenieur aan d{'
ParijsI' unÎ\'t'rsitt'it. is van plan flink
geld te verdienen md zijn protestsongs.
waar hij oW'rig('ns. llaar hij zq:~t. wel
ht'/emaal achterstaat. Hij is 1 mt'ler 83
lang. heeft l't'n washleek. wat ollt(,\Te-
den gt'zicht. bruine ogen. praat vloeiend
EIll~els (t'n Frans natuurlijk) en trekt ilJ
zijll chan.solls vooral \',lIl leer tegen
sodale misstandcll. Zijn grootste SIICCt'S
tot nu toe was 'Ll's l'lucllbratiolls d'An-
(oim: dl' O\'erpeinzingcn van Antoine,
1H'tt'r l)('kelHi onder de titel Yeah Ycah.
Is .'\ntoinL' ('('n nou-conformist:> Hij

ze.gt \'0111 Wl'!. Hij zegt zich niet te storclJ
aau de IHlr~{'r1ijkc moraal, die hij voor-
lweld een huwelijk als 'lidjes' voor-
schrijft. 'Ik trnllW lIid zolang ik kan
S<llll('nWOllt'n.' Zt'gt hij, 'ik vind het hu-
wdijk dan t'{'1l nutteloze instelling.' 'Ik
zeg wat ik dt'uk en ik doe wat ik wil'
zingt hij, Volgens ('('n van zijn I{'raren is
hij t'cht('r helemaal niet z.oals hij zich
tegellwoordig aan ht,t puhliek prcst'n-
I('crl. 'Ilij is t'l'lI ,l.!('wone. illtelligelllt'
student, di(' dl' IllCnst'1I hij de IleliS
lH:'t'lllt met zijn tOllt,t,lspel.' zegt dezc.

Misschien taxichauffeur

:\ntoine Iwcft onlangs ht't grootste
gedeelte vall zijn studie heëindigd.
\\'ordt hij illgt'nit'lIr? '''eh. ik wcct het
llid: zei hij. toen hij onlangs in ons land
was. ",'oor tTn paar jaar misschien, Illaar
zt'ker nid voor altijd, \laar ik wil ook
lIid HlOl" altijd zanger hlijv(,ll. Ik kan
Ille t'r nid hij nt't'r1t'ggcJ] dat ik voor
lal1l..(l' tijd ' .•...t'd hol' mijn leH'Tl gaat
\t,dopt'n, Ik wil elke t\'.'l't'. dril' jaar ('eli
'"l'ralHlering. \lis.s('hit'n wonl ik nog wel
eCJ]s taxichauffeur of zoiets, Ik wil uok
niet altijd in Frankrijk wonen. Ik heb in
ZWt,tIeJl cu in LOlldt'll gt'wo(md. En lllt't
mijll ouders op \ladagascar. Ik hl'n
"II.stdoos,'

lIij \"t'rdit'nt simis drie maanden vl'el
geld. II(-'eht hij ('raan? 'Jt' Illoet gocd
i)('seffcn, dat k wel \"t'el ~e1d H'rdi('nt
als je begint. maar dat je ook eHorm
H'd IllOCt uitgeven. voor instrumenten.
kleding. alles, ft- hcgint met niks, Ik
geef t~ou\\'ens I~iet ,'e~l Oill geld. Het is
\vel pretUg llatullrlijk. maar hd doet me
niets. Ik \-ind dat geld 1l1('llSeH nooit
Illag beïndoet:1en. Ik zit' cr hij \"t)orhedd
helt'maal nid tegt'l](lP het niet lIwer te
hehlH'n. arm te zijn. Intt'rt'sseert me
nid.' Antoint' \'{'rdicllt als hij ingenÎt'1lI"
wordt hoo~lIit tweeduizt'llli guldt'll per
maand. Als tif'llcrsh'r vt'rdit'll1 hij het
til'ndubht,le. of meer. \\'aarolll werkt hij
dan zo hard. todl voor het geld~

Over de pil

'Ik wil dat dt, mCIlSt'1l horelI wat ik h'
zt'),,:gell iwh. dat ze naar m'n liedjes
Illis({,rt'Il, Hij \"t)()rilt'dtI in dl' EIllcuhra-
tions. daarin zing ik over dl' pil. ovt'r
,C:t'hoortt'rt',v;eling, Zoals jt' weet is tIe pil.
zijn alle voorhell()t'tismiddt,lt'll hit'r in
Frallkrijk \"t,r1)(}(l('n, :\\1 door mijn lil'tl-
jt.s prat('n (,Cil hclehoel lllenS('n daar
toch wc('r ow'r. dat is todl goed?
\'eel opzit'lJ iweft Antoillt, ook ge-

baard tm't zijn opllJ('rkillgen over ('011('-
ga-tielwrz,\Ilger JOllllllY IIalliday in zijn
liedjes, lil dt, Elut'ubratiolls ze,gt hij dat
de wert'id er \"t,t'l 1('llk{'r zou uitzien als
Johnny Ilalliday in t'('n kooi in hl'!
circus tt' zit,]) zou zijn. ell in het liedje
'.Ie dis Cl' Cj\lC jt' pencl' .. .' komt hij
daarop krug. Xatumlijk is dit HWI' dt,
helt' pers aanleiding eell vde tussen

.I0hIJllY t'lI Alltoi])e op te hitsen. All-
t(line: 'Ik hen t'('11 \'an .Iohnny's vurigste
fans gewt't'sl. tOCII ik achttit'n was. 1\U
iwh ik een grapje om helll gemaakt.
"atuurlijk hehhl'll ,\"t' ,g{'cn ruzie. de
krantt'n mak{'IJ dat ervan.'

Onzinnig gedicht

I lol' het slIccesliet1jc ElnclIhralions tot
stam 1 kwam: 'liet \!'!a.~op t'en zondag-
Illorg('n. ik lag op bed en had de radio
aallgezet. Plotselillg hoor ik Yn'tte 1I0r-
Jll'f ,1t.'t'onll'on spelt'l]' Ik dacht, als je nu
t'ens klarind ging spelen. Yvette, En
toen bedilcht ik eeH onzinnig gedicht.
lllt'! eoupll'tlen vau \-ier H'geiS die niets
md t,lkaar k lllakt'll haddell. Twintig
minlltt'll Iakr had ik dl' IlJlIzipk erbij,
dil' was tromH'IlS nogal silllpelllt'?'

Antoine is t'{'n ht'wolltleraar van Bob
DyhlJl. IA'eft hij eV{,1I ,geëngageerd als
B()h~'Ik wil geen vrpdesapcrstel zijn, zoals
m('l1 heJll ziel. Ik geloof dat Dylan geoh-
,_~t,(leenl wordt door grote dingen, zoals
oorlogen dc" terwijl ik daar lIid van
wakker lig. Ik vind natuurlijk nid dat je
jp booft! in hd z.ant! moet v('rlwrgen
H,or al die lJlollSltorlijkht,tIen t'n StOlllllli-
tt'iten '.1Il deze wt'rcId. Je moet op de
h:::)J!t(' blijn'lI en ~oed nadenken o\'er
alles. \Iaar zt'1fs met twintig miljoen fans
ZOll ik de werelt! nid kunnen verande-
n'll. , , Tm'll ik zevt'ntien was, was ik ge-
('ngagr't'rcl. "fOt'n riep ik Algt'rie F'ran-
<;aise, omdat je toch ids mOt'st rocpen,
\Iaar dat is nu on'l". Ik kan er toch niets
aan \'('rant!en'll,'
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Dr. Hendrik Verwoerd

Ik heb nog gt'cn kwartier geleden
door de radio het hericht gehoord dat
de premier vall Zuid-Afrika, dr. Hendrik
Vcrwoerd in het parlcmentsgehouw is
"ermaant.

Ik zat juht klaar om een artikel voor
Ego te gaan schrijven. Ik weet dat het
een riskante zaak is maar ik wil, heet
van de naald BU schrijven over dr.
Hendrik Vcrwoerd en Zuid.Afrika. Ik
heil zeker geen deskundige ('11 heb op
dit ogenblik geen literatuur hij de hand.

Als ue lezer dit onder ogen krijgt,
zullen de kranten vele artikelen over
dl'ze zaak hehhen gepleegd, de directe
gevolgen in de politiek van Zuid-Afrika
zullen waarsehijnlijk fl'cds hekend zijn,
de Il'zeT zal on'r velerlei informatie
hesehikken die ik op dit ogenblik mis.
Bovendien zal dit artikel verschijnen,
midden oktoher. als de wereld al lall~
weer met andefC prohlemen hezig is.

Er is slechts één ding dat dit artikel
kan onderscheiden van vcle andere,
namelijk dat het als een directe reactie,
zonder rnadpleging van iets anders dan
mijn eigen gevoelens, is neergeschreven.
~Iisschiell dat hd daarOl11!log belang-
wekk('ml kan zijn voor de lezer als het
deze hereikt.

Vóór mij staat het beeld van twee
manllCll; V('rwocnJ die hd moordwapen
t<'gen zieh ziet verheffen en de moorde-
naar die zijn daad gaat bedrijven. \Vel-
licht celi mOlllent van vertwijfelde stilte
na dc dodelijke messteken, dan de chaos,
een doktL'r uit het parlement die de
premier door mond op mond beademing
tracht te redden. andere afgevaardigden
die zÎc.'h op de als bode vermomde
dader werpen.
Zonder ontroering

Ik onderga iets van de spanning van
het mOl1lel~tmaar ik hen toch zonder
ontroering. Or. Hendrik Verwoerd ken-
cic ik slechts uit wat kranten- en tijd-
..,chriftenartikclen over zijn politiek, van
:-:ijn persoonlijk leven weet ik zo goed
ab niets; de naam van de moordenaar
werd in het eerste radiohericht niet eens
g('noem<l.

Ik w("d nOf dat dat hij de moord op
Kennedy hel' anders was. Dat bericht
hoonle ik tijdens een ver~adering en ik
herinnerde me dat verscheidene deel-
nemers van die bijeenkolllst hun ontroer-
ing nauwelijks meester waren.

\Vel heb ik de gewaarwording dat er
iets is gd)('lIrd dat ik als het ware heh
voorvoeld. Niet in die zin dat ik wel
eens voorspeld zou hehhen: Verwoerd
zal 'vermoord worden Daar is g('en
sprake van geweest. zelfs niet na de
aanslag" die nu ongeveer vijf jaren gele-
den op hem is gepleegd. ~faar wel in
die hetekenis dat steeds als ik mij bezig
hield met de politieke spanningen in
Zuid Afrika, ik het g(~voel heh gehad
dat de contouren vall een somber nood-
lot zich steeds duidelijker hoven dit land
sanlCllpakten.
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Ik ben dali ook niet verbaasd. liet
noodlot had wel andere vormen kunnen
aannemen, maar dat het zou komen was
duidelijk. J let was opgeroepen - en niet
het minst door Verwoerd zelf. Het be-
richt dat de dader een blanke is. ver-
neem ik met ('('n zucht van verlichting.
'\Ien Illag ni(,t denken aan de gevolgen
als het anders zou zijn geweest.

Ik hen niet ongevoelig voor de verbijs-
tering en het v('rdriet die in de naaste
omgeving van ,"erwoerd zullen heersen.
Zijn familie, zijn vrienden. Ik denk ook
aan de moordenaar en zijn omgeving. Hij
Ilt"t'ft natuurlijk wel geweten wat hem
hovcn het hoofd hing! De politieke
moord is reeds vele eeuwen oud en ze
heeft soms de meest aflrrijselijke vormen
aangenomen. De twintigste eeuw wordt
er niet minder dan vorige eeuwen door
helaagd. Op dit punt is de ontwikkeling
van de mens nog niet zo heel veel
(lpgeschoten.

Je kUilt er lang over nadenken, maar
is het niet vals en sentimenteel om dat
juist nu te willen doen, bij de moord op
V('•.woerd? IedereclI weet toch dat in
deze ecuw vele mensen zijn g('marteld
('11 vermoord op grond van hun politieke
overtuig-ing! Ook in de politie-cellen van
Zuid-Afrika, gedekt door het gezag van
dr. Hendrik Verwoerd. In Zuid-Afrika
zijn in de loop der jaren vele duizenden
mensen uit hun huizen gejaagd, van hUil
families gescheiden. opgesloten, geslagen
en gedood op grond van de politiek die
door "erwoerd \venl gelcid.

Wie in de afgelopen jar('n nauwelijks
met de ogen heeft geknipperd. toen
negers en andere gekleurde mensen in
de diepst mogelijke ellende werden ge-
stort ('n thans in geweeklaag of veront-
waardiging losbarst, laadt minstens de
schijn op zich van huichelarij. Deernis
met de familieleden van Venl/oerd be-
hoeft ons niet te ontbreken, om toch te
beseffen dat zijn dood slechts een uit-
vloeisel is van het noodlot dat hij zelf
heeft opgeroepen. Discriminatie kan ook
schuilen in de manier waarop men zijn
verdriet en medelijden ervaart. Kenmer-
kend voor ons blanken is dat we een ramp
eerst echt een ramp vinden als er blanke
slachtoffers zijn. Er zal ongetwijfeld in
de komende dagen een ~olf van ver-
ontwaardiging door Zuid-Afrika gaan.
~fisschien ook daarbuiten. :\faar als nu
eens niet Hendrik Verwoerd maar Alhert
Loethoelie vermoord zou zijn? Zouden
we dan dezelfde verontwaardiging vin-
den? En hij dezelfde mensen? Ik vrees
van niet.

Ik wil het zo duidelijk mogelijk zeg-
gen: In de ogen van zeer veel mensen
(en ik bedoel daarmee dan blanke men-
sen) is het ongeluk of de dood van een
neger minder erg dan van een blanke.
Zijn wij dan slechter dan de andere, de
gekleurde mensen? Ik veronderstel van
niet. In de eerste plaats is het best
mogelijk dat lIegers over blanken niet
heter denken dan blanken over negers.

~Iaar wat bij ons blanken zo sterk speelt
is dat.,wij zoveel eeuwen lang de wereld
der mensen slechts beschouwd hebben
als een wereld van hlanke mensen,
waarin alle anderen een secundaire
rol speelden dat we eenvoudig nid
anders meer kunnen. Zelfs als we wel-
willend en vriendelijk zijn tegenover
gekl('urde mensen. dan is het nog een
wdwillendheid ('n vriendelijkheid die
riekt Jlaar een g"evoel van suprematie,

Ik W('et wel dat ik lJlet het boven-
staande generaliseer. Er zijn blanken
geweest die anders waren. '\laar dat
waren dan ook uitzonderingen. liet is te
hopen dat we in de emoties die de
komende dagen door de wereld zullen
gaan ons er voor zullen hoeden dat
reeds uit onZe \'erhijsterin~ en v('rollt-
waanliging nieuwe impulsen voor ras-
selHliscrinlillatie zllilen voortvloeien.

VerWO('nrSdood is ('("11 dieptepunt in
de botsing tUSS('Urassen en rassenbelan-
gen in de Unie van Zuid-Afrika. Dat
geldt zelfs als straks zou blijken, en daar
is veel kans op, dat de moordenaar
\'oorname!ijk uit persoonlijke motieven
h('('ft gehandeld. Slechts met huivering
kunnen we dan denken aan wat er nog
komen zal als er niet een radicale ver-
andering komt in' de Zuid-Afrikaanse
politiek. In de Unie van Zuid-Afrika (en
daar Iliteraanl niet alleen) helijden blan-
ken hun onvermogen tot werkelijk sa-
menwerken en samenleven met anderen.
Ik zeg dit niet met voorbijgaan van de
vele argumenten die steeds weer worden
geleverd door hen die de apartheidspo-
litiek menen te moeten verdedigen.

\Ve hehoeven daarbij niet lang stil te
blijven staan hij de verhalen van de
oppervlakkige toeristen die ons vertel-
len dat ouder leiding van Verwoerd
orde en rust worden gehandhaafd. dat
de welvaart, ook voor de gekleurde
bevolking stijgende is, dat er fabrieken
worden gebouwd en scholen. ook voor
gekleurde kinderen. Deze verhalen doen
ons te sterk <Jenken aan het opgewonden
gebabbel van toeristen aan het eind van
de jaren twintig van deze eeuw over het
feit: dat de treinen in het Italië van
~fussolini toch maar weer op tijd reden
of aan de verhalen van de toeristen uit
de jaren dertig ons vertelden dat in
Bitler-Duitsland de werkloosheid dan
toch maar opgeheven Was.

Er zijn ook de z.g. serieuzen die ons
met een diepzinnig gezicht vertellen dat
Zuid-Afrika te vcr weg is, een heel
andere samenleving dan wij kennen en
dat wc dus verstandig doen ons oordeel
voor ons te houden. Het zijn helaas als
regel dezeUde mensen die wèl weten
dat het in Husland, China en Cuba
helemaal mis is.
Godsdienstige missie

\Ve kunnen ook aan de goJsdienslige
argumenten wel voorbij gaan, ze zullen
de meeste lezers van dit blad niet zo erg
aanspreken en ik geloof ook niet dat



ze. ondanks het feit dat dr. Hendrik
Vcrwoerd en zijn medestanders zich her-
haaldelijk up hun godsdienstige missie
hebben heroepell, van groot belang zijn,
ze fungeren veel 1lH.'cr als l'cn gL'E'stelijke
hovenhouw voor een sociaal-econo-
mische onderbouw. De werkelijke pro-
hlematiek În Zuid-Afrika is van sociaal-
l'e()nomis{'h{~ aard.

])aarmll gaan ook al die argumenten
nid op. waarin men ons verft..'lt van de
geestelijke en sociale achterstand van de
gt'kleurde ht:'\'olking. waardoor Il('t voor
de hlanken onmogelijk zou zijn een
werkelijke samenleving met hen op tOIlW

te zetten, In Zuid-Afrika wordt niet
alleen de grote groep van achtergeble-
ven kleurlingen ~ediscrimineerd, maar
ook de ontwikkelde neger CII ook de

grote groep van ontwikkelde Indii.;rs.
De tientallen maatregelen die de re-

gering Verwoerd heeft genomen, om de
scheidinj:!; tussen hlank en gt'kJeunl te
handhaven zijn niet gericht op het in-
lopen van {'en achterstand die de ge-
kleurde bevolking zou hebben, integen-
deel ze zijn keihard gericht op het
hamlha\.en van de sociaal-economisch
hevoorrechte positie die de blanke min-
(lerheid bezit.

De apartheidspolitiek. waarin het
oH'rgrote deel van de hevolking wordt
teruggt'wt'Zen naar de protectoraten
V(lor kleurlingen, die naar grondgebied
en ontwikkelingsmogclijkheden zo zijn
gekozt.'11dat ecn blijvende politieke en
.~odaal-economische afhankelijkheid van
het 'blanke' gebied is verzekerd is de
vormgeving van een keiharde klassen-
strijd. waarin de hovenliggt.'nde klasse
haar bevoorrechte positie voor de toe.
komst tracht vt'ilig te stellt'n.

Alle argumenten die vandaag worden
nangevoenl om aan te tonen dat de
ollderliggende klasse, de kleurlingen, op
grond van geestelijke, sociale en politie-
ke achterstand toch niet kan \vorden
tot'gelaten tot regering, openbare amb-
ten, leidinggevende posities in maat-
schappelijk en cultureel leven zijn in
werkelijkheid niet anders dan de argu-
menten die vroeger in Europa werden
aangevoerd te.gen deelname van de ar-
heiders aan het open hare leven.
Klassenstrijd

De klassenstrijd die in Zuid-Afrika
wordt gevoerd is verbitterder, harder en
gevaarlijker. omdat de rassenscheiding
alle sentimenten en hartstochten extra
opzweept en omdat deze strijd een
spectaculair onderdeel vormt van een
wereldconflict dat door dl' onverbidde-
lijke opkomst van China in een uiterst
gevaarlijke fase geraakt. Ondanks alle
tragische wendingen die deze strijd in
Zuid-Afrika kan aannemelI, waarvan de
moord op dr. Hendrik Verwoerd er wel-
licht l'l'n is, ligt haar werkelijke beteke-
nis en haar werkelijk gevaar in intt'rna-
tionaal vlak.

De krallkn zullcll reeds mor~en aller-
lei informatie over dr, Hendrik Verwoord
verschaffen. Ik moet me op dit ogenblik
hehelpen met het weini~e dat ik mc zo
kan ilt'rinnerell. Ik weet dat Verwocrd,
waarschijnlijk omstreeks 1900. geboren
is in Amsterdam en reeds als klcin kind
naar Zuid-Afrika is verhuisd. Hij heeft
later o.a. in Duitsland gestudeerd, maar
dat moet vóór de Hitler-tijd zijn ~e-
weest.

11ij maakte n'eds voor de oorlog deel
uit van de Zuid-Afrikaanse regering en
was redacteur van een, in Zuid-Afrika,
gezaghebbende krant. In de oorlog heeft
dr. Hendrik Vcn\'oerd zijn sympathie
'"oor Nazi-Duitsland niet vcr/.wegen en
hd is vooral door zijn toedoen, dat het
uit Duitsland ontvluchte Joden onllloge-
lijk werd gemaakt om de Unie van

Zuid-Afrika hinnt.'n te komen.
In 1958 of '59 is Verwoerd minister~

president gt.'worden t-'n sindsdien is de
strijd hlank-.gekleurd in zijn land aan-
zienlijk verscherpt. \Ve herillneren ons
allemaal nog de ingevoerde vt.'rplichtin~
vom kleurlingen om een pas te dragen
en het daaruit voortgekolllt.'n incident
van Sharpville, waarbij tientallen doden
zijn gevallen. \Ve weten dat Vcr-
woerd het zkhzdf \vettelijk mogelijk
heeft gemaakt om politieke tegenstan-
ders zond('r akte vall beschuldiging
honderd tachtig dagen achter de tralies
te zetten. Uit verslaj:!;envall IIlt'nsen die
het hehben meegemaakt weten we hoe
het daar soms kan toegaan. De Zuiu-
Afrikaanse Unie is voor het merendeel
der bevolking een politiestaat, waarin
een hlanke minderheid met harde mid-
deIelI haar henlOITl'chte positie hand-
haaft.

Dat betekent geenszins dat er voor de
gekleurde bevolking niets wordt gedaan,
Verwoerd heeft rccds, indertijd tOen hij
nog minister voor naturellenzakelI was,
aangetoond dat hij hereid \vas het mate-
rieel lot van de gekleurde bevolking te
wrbetercn. liet lijkt me mogelijk dat
makriee1 gezien dl' gekleurde mensen in
de Unie van Zuid-Afrika het beter Il('h-
hen dan iJl tal van andere Afrikaanse
staten waar zij zelf de regering in
handen hebhel), -

Tweeder3ngsburger

~Iaar er is één onderscheid: In Zuid-
Afrika geldt de gekleurde man slechts
als tweederangsburger. Hij heeft geen
stemrecht, hij heeft af te waehten wat
de hlanke minderheid hcschikt, hij heeft
geen Tl'cht van omgang met die hlanke-
lllt.'deburgers, huwelijken tussen hlanken
en gt.'kleurdcn zijn ten strengste vt.'rbo-
den, voor gekleurde mensen is er geen
toegang in café's, Idoscopen en schouw-
hurgen. waar de blankt.'n zich amuseren,
de gekleurde mens wordt teruggewezen
naar de isolatie cn de ondergeschiktllPid
van zijn eigen protectoraten. lIet be-
stuur vall dr. Hendrik Vt'rwoerd herust-
te op het vooroordeel dat gekleurde
menst.'11blijvend cen ondergeschikte po-
sitie in dt, werdd zouden moeten innc-
mell,

Er zal straks l'en nieuwe minister-
president in Zuid-Afrika zijn. \\'e be-
hoeven ons daarover g('en illusies te
maken. De apartheidspolitiek van dr.
Hendrik Verwoerd is zo algenwclI goed
geworden in Zuid-Afrika dat wc er op
Illoet('n rekellen dat deze politiek on-
n'rmilJ(lt.'rd zal worden voortgt.'zet. De
afschuwelijke moord op VC(\\'o(,«l zal
waarschijnlijk eerder ('(~n ongullstige
dan ('Cll gunstige wending hrengen.
Voorlopig zal dl' blanke minderheid zich
met politie ('11 leg('r nog volledig kunnen
handhan'n. Dr. Hendrik Vcrwoerd is
dood, Wt~ moeten cr op rekenen dat zijn
opvolgers zijn heilloze politiek onverkort
zullen voortzetten. 11.UPS
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'KNIPOGEN'
NAAR BOND

De rage van spionagefilms is no~
nil't lIitgewol.tl - integendeel. I
producer die nog een klein Inulget
los te peuteren, werpt zich op dit k
lijk zo profijtelijke genre, met het g
dat we 1111 ook de tweede-keus spit
op het witte doek te zien krijgen.
bewijs van zdfkennis levert daarbi
regisseur Lindsay Shonleff, die me
film 'De op-èén-na beste gehdm
in de hele werdd' vooral in de dl
herhaaldelijk lonkt naar jamcs Bon<
Shunteffs held is Charles Vinc
Adams). Hij krijgt opdracht een Z•
.~e geleerde, die naar Londen kOl

hc\vaken, omdat (hoc kan het all
de RIl~'.~ener op schijnen te loeren
te ontvoeren of ... te doden.
Vint.' is een gladde. knappe •

maar hij heeft vrijw('1 niets dat
onderscheidt van dl~ tientallen a
l!;eheim-agentcn die over het witte
kruipeIl - of het zou zijn schitt
uitgt'\'oerde, van geluiddemper vo
ne ~Iau<;erpistool moeten zijn. )
senr Shontdf heeft zijn hest geelaa
verhaal zo gecompliceerd Illogeli
homlell, zodat aan Iwt eind van dl
een aantal (langdradige) minuten
is om het Charles Vine (die het CVt
als de bioscoopbezoeker hegrepen
lIit te leggt'IL
Die uitleg~aan-het-eind doet

denken aan een sterk verouderd
cédé, dat zo langzamerhand zeH
detedivc-roman (gelukkig) in onilr
geraakt, Het feit dat Shonteff zijn VI
aldus moet afronden. tekent de kw
(of liever: het gebrek daaraan) VaJ
film. \V,lIlt Charles "ine is een gl
agent die - zo wil hl't verha
enerzijds een heftige actieman moe
maar ander,djds jamt's Bond in Vt
rill.\!stecimil'k en mondelinge si;!'
<1igheidmoet overtreffen, :-':och I
noeh het ander lukt hem, zodat g
agent Vine niel dl' op-l'en-na.
maar een zel'r povere tWl'ederangs.
wordt,
Celukkig is er nog hoop VOl

re('ht-toe~reçht-aan liefhehbers,
nJOrafgaand aan de Vinefilm zag(
een troiler (een voorprodjc) va
nieuwt;' film van Hoger Hallin,
Tijger', Dat moge dan van-dik.
zaagt-IJlen-planken zijn: het is 0\

!{pnder dan Constantine, soepele)
jallll's Bond 1'11 flitsender dan
tWl'e{leran gs-;Igeilt jes,
Er zijn ook regisseurs gl'weest, d.

spionagegellfc op het semi.parOl
dak hehh('1J willen h('nadercn: het
trekken van de kwaliteiten van {'ér
(zoals hij Bond in dodelijke ern~
heurt) JOoest tot hilariteit leiden i
spiouagefilm lilt'! Dean :\Iartin, te
lllilUler ongl'JltIanceenle vrolijkhe
'Derek Flint' en TlU - als kroon
spionageparOllie - komt josl'ph
met '~lodesty Rlaisc',
:\Iodesty R1aisc is een scheppin.

Peter O'DOIlIleiL een stripverhaal
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Geen cal,tiOlI (is ModC$ty Blai$C).

onge vrouw (prinses uit de onder-
d) die zich na een leven van
ttig en wetteloos avontuur aan de
van het recht heeft gesteld.
,dest)' Rluise nu is een kleurrijke
~nfilm over een zending diamanten
aar een sheik in het nahije oosten
.den moet worden. De Britse ge-
~ dienst wordt daarbij echter ge-
.hoomd door aartsschurk Gabriel
Bogarde), maar geholpen dOOT

'sty Blaise en haar assistent \Villy
11 (!\fonÎca Vitti en Terenee
l). De handeling verplaatst zich
-Londen flaar Amsterdam. naar de
eJlandse zee, Italië en het midden-
1.

""T allemaal geheurt is door Losey
,.,cschikt gemaakt aan hoe het alle-
gebeurt. Zijn opnamen van de
in Amsterdam zijn van hetzelfde

~r als de opnamen in de studio -
lIltgaaf, dat de Amsterdammer min-
et op het feit dat hij Amsterdam
lIswel op het feit dat hier Modesty
! aan het werk is onder virtuoze
g van Joseph Losey.
greep vall het verhaal op het

~k (of liever: de manier waarop het
al verteld wordt) blijft nok bestaan
e plotseling geconfronteerd worden
Ie Nederlandse acteur Lex Schoo-
mze landgenoot karate-leraar John
ing of orgeldraaiende fotograaf Ah

oey lweft voor zijn hoofdrol een
I gekozen. die bekend \V('rd om
'uze') rollen in de films van
~langclo Antonioni: ~fonica Vitti.
Terenee Stamp en (in mindere
Dirk Bogarde zijn acteurs, die

naam, te danken hebben aan se-
l rollen. Dat Losey juist hen (en
"cn stereotype a!s Constantinc of
y) voor de camera's uracht. be-

dat met goede acteurs nog steeds
te bereiken valt.

IIEl\'K J. ~IEIEH

desty Rla;.s-e is door de rolverde-
de regie van Losey, de scherpe
edmiek. de muziek van Johnny
\,,'orth (die op sommige momenten
;sen<l flludioneel vocaal tussenge-
wordt) en vele andere facetten

oeiend, soms adembenemend, soms
vrolijk schouwspel ~geworden.
schrikt niet terug voor absurditei-
oor onlogische situaties en onmoge-
nelle metamorfosen, lId i'S mis-
I 'onlogisch'. maar het hele verhaal
lizend maal hechter in elkaar dan
t-in-details-geëxplicecrde acties in
2nd Best Secret Agent' van Charles
Ostentatit've logica lapt Losey aan
aars, maar de film loopt als een
-enle motor en daardoor ontstaat
-igen logica binnen het verhaal, die
sty Blaise uittilt boven de onge-
aardigheid van de stripfiguur van
O'Donnen.

:ILM8ESPREKING
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Over betogen

Fotogcnieke vechtpartijen en droge op~
sommingen van IlOcveelllcden arrestan-
ten, t'Ol1curn'ren met de st:hermutse1in-
gen op het voetbalveld. De maandag-
krant 'I,.'eeTspiegelt de f('itcn die vcrlegen
uitsteken bO\'en de betrekkelijk nieuws-
arme zondag. Daartoe hehoren onder
IlH'PT de happening en de demonstratie;
het protest. Een nieuwe generatie bijt
van zich af, reageert agressief, want
19G6 zit vol (wan)tol'standen die smeken
om ongenuanceerde hlijh'n van afkeer.
Je hehoeft ('eht gCl'n verstokte conserV[l-
lieveling te zijn om enigszins kritisch te
staan tegenover de ,'oornaamste cxpo~
nent van die afkeer; de betoging.
De intentie van demonstreren is duide-
lijk: opl'nhaar uiting geven aan onhe.
hagen of verontrusting ten aanzien van
('en hepaald (veelal politiek )geval.
Et'1l hetoging wil ergt.'ns de aandacht

op \-estigen, liever nog een heslissing
forceren, die tegemoet komt aan de
tendenti('uzc wenS('1lop de spandoeken
of pamfletten, Dit in aanmerking geno-
men is het resultaat in de meeste ~eval-
1('n nihil. ;'l.!otivering voor deze be\ve-
ring: het door de 'protestanten' verwer-
pelijk g('achte Vietnam-heleid (om eeu
concreet voorbeeld te no('men) onder-
gaat geen enkele \'erandering onder in-
vlm'd van de demonstratie\-e strijdleu-
zen,
Overigens wil deze droefgeestige con-

statering niet aansporen tot versbpping
in de avt.'rsie jegeus een of ander essen-
tiëel punt, in dit geval de kwestie-Vid-
nam, lIet sprt,('kt vanzelf dat een rege-
ring haar politiek pas zal wijzigl'u indien

de meerderheid van de puhlieke 0pll11e
de gevolgde koers niet ondersduijft.
Daar wringt de schoen, liet hlijkt dat -
puhliciteit ten spijt - de meeste demon-
straties geen vat hehben op de grote
massa, Ilol' komt (lat? Eén oorzaak.
Een hetoging die ,geruisloos verloopt,

komt niet gauw in het nieuws, (In
\'('rhand met het rllStige verloop zal het
aantal hetogprs altijd klein zijn) Te~en
een belangrijke m:htergrond kan zo'n
betoging wel tot de kranten kolommen
doordringen. De eerst !log gemoedelijk
verlopende Vidnammars haalde de
voorpagina van de i\ieuwe Rotterdamse
Courant. aang('zien cr een verband be-
stond tussen de woelige verwikkelingen
rond het bouwvakkersoproer en hd
voornl'men de hetreffende mars door-
,gang te lah'l1 vinden, Om bij de Viet-
namprotestmars te blijven: Het aantal
deelnemers aan de demonstratie groeit
heel sterk als de televisierubriek Attentie
(XCRV) een mislukte poging in 11('t
werk stelt de kijh'rs er van te weerhou-
d('n aan een dt'rgelijke vorm V.lIlprotest
Ilwe te dm'lL Schooh-oorheeld van een
averechts effect,
Kortom: Een d('llIonstratic dankt pu-

bliciteit aan bijkomstigheden, die meest-
al in de relsfeer liggen, (~egereu van
verordeningelI. over hoop liggen Illet de
autoriteit), Zelden schemert in de krant
of via een ander lllt'ditun de principiële
overweging. die tot het organiseren van
een protestactie heeft geleid, dOOL
Een ander punt van overweging is

dat menigeen zo langzamerhand im.
mmm raakt \'oor demonstratieve uitin.

geil, :--Jietvoor niets stappen de provo's
zo onopgemerkt mogelijk van de ware
happenings af. lIet actie voeren tegen
de schrikharende kamernood door de
Amsterdamse studenten nadert angstig
dicht het verzadigingspunt.
Hoewel Illoeilijk te mden. mag wor-

den verondt.'rsteld dat sommi~('n zich
voelen aangetrokken tot hetogin~en,
vanwege het avontuurlijke ('n samen-
bindende element. Deze groep koest('rt
in de t'erste plaats sensationele verwach-
tingen omtrent het verloop van (Je de-
llHlnstratie,
Gezien hovenstaande opmerkin~en

lijkt het effect van betogen miniem,
Gelukkig zijn ('r andere mo~elijkheden
om te protesteren, De protestsong is er
è{'ll, evenals de teaeh-in, ofschoon ook
('('11 boos lied geen revolutie zal kunnen
ontketenen, :\Iisschicn kan meer worden
bereikt door' te pogen daadwerkelijke
invloed te verkrijgen binnen de politieke
lichamen, Jan Nagel is ('('n zielige {'{'n-
ling in het hoofdbestuur van een grote
partij, (Partij van de Arbeid), Politiek-
verontrusten verenigt ll, Ge(>f het pro~
test. dat - ik \'l/eIlSdit mel nadruk te
beklemtonen - wat mij bdreft nimmer
mag verblekell, een duwtje. De geuite
kn'et 'Johnsoll moordenaar' is in het
licht van een betoging wellicht begrijpe-
lijk. !Haar mijlenver hezijden de waar-
heid. \Vordt aan ecn protest reële vorm
gege\"en, waardoor de kall~"op Sl1('ces
ook groter wordt, dan zIJn \'l/l' een
\)('duidend stuk verder,

;'\ICO lIAASBROEK
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Damwonder lORRie Sijbrands
'\';\u Wil' Tonnie dat dammen heeft is

lIle nog skeds peil raadsel. Toen hij adlt
jaar was, !lalll mijn Illall helll ('('liS Illee
naaf l'en damcluhje. COA was dat. Het
duurde nid lang of Tonnie was "ele
oudereIl de haas . .\I{'n zei dat Ton l'('1J

talent was.'

.\Icvrotlw Sijbramls spreekt met Z(,keH'
trots on'r haar ZOOII. TOllllie Sijhrallds.
J() jaar 01ld. hpt haar lic:ilt gekruld OH'f

het voorhoofd zit er stilletjes hij. Hij is
het wel .gewend dat eT over helll wordt
gesprokt'll. Dl' vorigt-' maaIHI nog It,cf-
dt'IJ alle itl\HnWTS V:ln het Zuidfranse
plaatsje Alt's met hem lI1('e, Dl' kralltell
haddt'Jl lH't Ilaaf alle ril'htillgt'll uitge-
dragl'11. Xa ('nh.le ronden spelen wees
1lll'1l de henjamin van dit kandidaten-
toernooi als dl' grote favoriet na. Tien-
tallell inh'TvÎt'WS verschenen in de kran-
teil, Tonnie Sijhrands had al spoedig
allen op zijn hand, Hij was de eni~c die
op gelijk niveau de strijd met de ftiVO-
riete HlISWIl Andrciko en Tsjegolew kon
'.oortzetten.

Tonni(" Sijhramls Ill'eft het niet ge-
haaId. Hij dedde l'en overigens zeer
L'('rvol1e tweede plaats llH't Tsje~nk., ••..
Andreiko won ('11 Illag w('rl'1dkampioen
F\o('perman - (lok al (''''TI Bus - uitda-
gen voor een tweekamp.

Gr'ote indruk

De prestatie '.an Sijbrands heeft an-
ders wel grote indruk gemaakt. Coed,
men kende hem van din'rs{' toernooien,
lllaar tot IlII tOl.-'werd drs. Hoozenbur~
als numlller een gencemd. Sijhrands
heeft nu zijn revanche gekregen. In de
strijd om de N('t!(,riandse titel bleef de
oude rot in het damvak hem nog voor.
maar door deze prestatie is SijhralJ(ls uit
de schadw van de grote Illeester ~etre-
d(,l1.

!{oozenhurg die recht op uitzendin~
naar Alès had, ginp; niet. Bij had daar-
VOOrgeen tijd. Er r('stte de ;'\Iederlandse
dam bond slechts een keus; Sijhrands die
als tweede was geëindigd moest als
afgevaardigde naar Frallkrijk. Veel w"r-
wachtingcn had men niet. \'oordat Tor,

SPORT

vertrok zei men: 'Doe ernlring op. In
19ïO zien we dan wel verder.'

TOTlllie ze,lzt nll: 'Ik heil hlij dat ik
1.!t'.!zaanbell. Eyen leek het erop dat ik
geen vrij van mijn directeur zou krijgell.
maar hij Iweft nu' nid tegengehouden.
Daar in All's Iwb ik H"eI geleerd. \'ooral
die partijen tegen de nilSSt"1l vergden
'-cel. Ik vind het iamlller dat ik geen
eers!t' heli .gewordt'IL Illaar gelukkig heb
ik nol.! di' tijd. ~Iiss('hien krijg ik mijn
kans later nog eens.

Enorme sprong

Zijn moeder: '\\'e zijn nu wel aan het
dammen gewend. lid is nid tcgen te
houdcl!. \\'ie nlll OIlS had ooit kunnen
nlorziell dat hij in acht jaar tijd zo'n
enorme sProllJl; zou Jllak('n. ffij damt lUI
met dl' hesh'n van d{, wereld. Ik \\'i~t
dat Tonnie iJl Alès eell goed resultaat zou
hehalen. \\'ekenlan,g is hij als het ware
zoek gC\\'('pst. Hij zat Illaar op zijn ka-
lIlertjl'. Af ell toe lid hij iets los. Bij
praat nid veel, he. Xatllurlijk Yindell W('
het fijn dat Ton zo'n aallgehort'll talent
is. maar als oudl'l's denk je verder. \Ve
hehhell andere dingen aan ons hoofd.
~Iet dammen kan hij later zijn hrood
niet yerdü"nen. Zdf hehlll'n we altijd
Ilt'e1 ('rg hard voor onze hoterham moe-
ten vechten. ~fijn man is jarenlang
schipper geweest. Xu werkt hij hij de
PTT. Dat TOIl IIlt'er hereikt dan wij is
ht'll'lllaal nid erg, maar hij moet lIiet
alleen aan dammen denken. ~lisschien
dat hij Iakr in de nlllziek kan. flij is erg
llIuzikaal.

Piaatjes draaien

Ton zelf is nog Iwlelllaal met zijn
gedachtl.-'Il in Alès. 'Het was de eerste
keer dat ik in het hui ten land spt,elde.
~Iijnll('l'r Kdler, die zelf ht'el vaak kam-
pioen van X('deriand is geweest, was bij
me. Hij heeft me geweldig gdlOlpell.
Vaak zaten Wl.-'tot midd('1l in dt, nacht
110,gpartijt'll te analys('rl'lJ. \Ve hadden
daar allemaal t"l'n eigen kamer. ~fet die
Hussen was niet zovef'i te praten. Ze
haddpn wd ('('11 tolk hij zich. Illaar
voordat die in de buurt was, wist je al
lang niet meer, wat je wilde vertcl1t'll.
Nee, met Kuyken, de Zwitserse kampioell,
heh ik me het Illl'est opgehouden. Hij is
zevl'ntien en dat is veel leuker. \Ve
hadden op de kamer een piek-up ell
draaiden plaatjes van Boh Dvlan eTl The
lkattles.' .

Zijn vader; 'Uren lig ik af ('I} toe
wakker. De toekomst van die jongen
vind ik helangrijker dan tOl"rnooien in
Frankrijk. Bij heeft eens geproheerd me
iets ,,,ijzer te maken. Ik snapte t'r niets
van. ~fet vri('llt1en 'sdluifie-sehuifie'.
lll{'(~r weet ik nid van dammen. Als-ie
Illaar niet op het verkeerde pad raakt.
Hij zit me de laatste tijd te veel op lll't
Leidsepldn. Eli de Illen.~en die hij daar
ontmoet zijn voor Ton eigenlijk veel te
wijs.'

IVI\I jESSE
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Een teken aan de wand

In negentienhonderdzesenzestig ecn
omnihus van de Duitse schrijver flans
\\'('nH'T Hiehll'r bespreken Iwdt voor
sOlllllligen misschien wel iets zinloos.
lIet hek kent Îmllwrs zich bezighouden
met een gebeuren dat enerzijds al zo
ver achter ons ligt. nl. de Eerste ('11

Tweede \\'creldoorlog. ('IJ nnderzijds
zich drnkmaken over ids. de derde

.\H'rddoorlog. waarmee het al met al wel
nid zo'n vaart zal lopen. Anders gezegd:
Hetgeen was, moet definitief voorbij

BOEKBESPREKING

kllllll('n zijn en hdg<'('11komt, zien wij
wel als het eellmaal zover is.

Blijft echter het feit dat desondanks
Sporen in het zand. Zij delen uit Gods
hand en Het gevecht aan de beek van
Hans \Vemer Hkhtt'T in é{'n hand zijn
herdrukt, juist in l't'1l p('riode dat de
hausse in oorlogshoeken toch min of
mecr voorbij leek te zijn. Inderdaad ja,
maar daarbij dan wel denkend aan die
oorlogshoeken, waarin te midden van
hevig maar o. zo realistisch beschreven
vd<lslagl'n uiteindelijk toch altijd wc{'r
de grote onverschrokkene staat, valt,
staat. :\lct andere woorden de span-
nende boeken die dan wel gesitueerd
zijn in {'{'n der wereldoorlogen maar
eigenlijk net zo 'lekker' lezen als hij
yoorheeld Alihaha en de Veertig Hovcrs.
Even hen je cr uit met een boek, even
zijn wij de pagina's die \\ij lezen en dan
wel bij voorkeur de held daarin ...

Om misverstanden te voorkomen
dil'nt hij vonrhaat opgemerkt dat het
werk van lJans \\'erner Hichter niet
onder dergelijke knokhoeken valt. En
toch zijn Sporen in het zand, Zij vielen
uit Gods hand en liet gevecht aan de
heek 1l1l'l~rdan alken Jllaar leeshaar.
Ook hk'rin worden wij meegesleurd.
\Vamhl'cn? ;\'aar onszelf. \Vaardoor?
Omdat wij de hoofdpersonen niet of
nauwelijks eenzijdig heldhaftig. maar in
vele fan'tten waren. zijn of wel eens
zOIulen k'UUll'llwonlen.

Zij vielen uit Gods hand beslaat de
periode van 1939 tot 1950 waarin wij
geconfronteerd worden met een aantal
Europeanen die ieder voor zich de oor-
log op hun eigen manier trachten te
leven. IlOL"\'l'rschilll'lHl vaak ook van
afkomst en van dodstelling. {'én ding
hehhen zij met elkaar gemeen: Zij wil-
len Ieee". Het lukt de één vaak beter
dan de ander, \\inst voor de één betc-
h'nt vaak tegelijkertijd verlies \'oor de
ander. Tellslotte l'ehter komen zij allen
langzaam maar zeker {'én voor één bij
het voorlopige 'einddoel' aan: Een Duits
vluchtelingenkamp dat geen van hen
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ooit gewild Jweft. maar er desondanks
to('h staat. En dat niet alleen ('oncfl'd
Illaar vooral ook als symbool vall ver-
gl'efsheid.

Alexander Lewoll. uit Tallin (Estland).
kapitein in lll't Estlandse leger, lIanka
Serl'tzki. uit Krakau. studente in de
chemie. Iteml' Sturm. uit Luxemburg .
koksleerling l'll SS-man. Francesco Ger-
dalles. uit Barcelona, kapitein van het
republikeinse leger, Anna Gajek, uit Pil-
sen. vrouw van een Duitse arbeider en
de vele andere hoofd. l'B bijpersonl'n in
Zij vielen uit Cods hand zijn niet en wel
aangekomen. Allen verkeren in één
groot niemandsland dat de wereld voor
hen geworden is. Letterlijk gewond of
niet doet er weinig toe, allemaal zijn zij
verminkt. Twijfel is nog hun enige ze-
kerheid. Desondanks, de gevoelens van
liefde dil~ tussen enkelen van hen zijn
ontstaan onderstreept het, zullen zij
doorleven. Ook al suggereert Hans
\\'efller Hichkr in Zij vielen uit Gods
hand hij herhaling Zl"erduidelijk dat het
l'l'n doorleven zal zijn naar en te mid-
den van al weer een (wcreld)ooorlog ...

Dertien hoofdpersonen

Zij vielen uit Gods hand telt in totaal
dertien hoofdpersollen die allen hun
eigen roman krijgen, om tenslotte gelei.
delijk in elkaar over tt: lopen, zonder dat
dat romanteehni'sch iets geforceerds heeft
of psychologische onmogelijkheden op-
roept. Opvallend is dat in elk dl'r af-
zOlltlerlijke romans en in Zij vielen uit
Gods hand in z'n totaliteit al vrij spoe-
dig na het hegin waarden hun waarde
verliezen, vaststaande begrippen niet
langer meer star te hanteren zijn. nor-
llwn alleen nog hestaan in het normloze.
Ilandl'!ingell t'JI geheurtenissl'll krijgen
il'ts Zl'l'r hl'trekkelijks ook al lijkt het
allemaal te leiden naar een o. zo goed
(bedoeld) doel. Helden zijn eYl'nzeer
lafaards als olllgekt'l'rd. dood is evcnzeer
h'\"en als ll'\'l'u dood. uitstl'l is eH'nzecr
hl'slissing als heslissing uitstel. Gruwe-
lijkh{'den \\'ordl'n toegebracht, veroor-
deeld. daarna weer op vrijwel identieke
wijze toegebracht en tegelijk weer met
tlezl,lfde argumenten goe<lgepraat.

Al met al is het l'en grote chaos van
videllz{~ drkl'!s die IJlen onderkent.
maar kost wat kost toch wil hlijven
trachten te doorbreken. leder op z'n
eigen eenzaam makende manit'r. Iloe
eenzaam l'n hoe geïsoleerd daarin blijkt
herhaaldelijk als de personl'll in Zij
viell"lI uit Cods hand begrip pro1Jefl'll te
vra!?,t'1lH)Or hun eenmansgevecht. lIet
enige dat zij erdoor hereikten is dat zij
hun niemandslalHl in alle opzichten nog
duidelijkt'r hesl'fft'Il... Blijft dan nog
sleehts hl,t wanhopig \'l'rlangl'n naat
rust. Een vl'rllloedelijk voor altijd on-
ver\"lIJd verlangen.

Te duidelijk daarvoor wijst Hans
\\'emer Hit.:htl'r in liet gevecht aan de

hl"l"kop hetgeen al wt'er ontstaan is cn
onwrmijdelijk gaat kom{'n en in Sporen
in het zand op hetgeen was zonder ooit
definitief voorbij te zijn. Sporen in het
zand is dan ook in feite niet anders dan
l'en voorwoord hij Zij vielen uit Gods
hand. Terwijl dl'ze laatste roman het-
zelfde karakter heeft ten aanzien van
lIet gevecht aan de beek

In tijd uitgedrukt loopt de omnibus
van Hans \\'emer Richter van 1914
tot ... Ja. tot wanneer? In ieder geval
IlÏl't tol en met, want het elkaar kapot
maken blijkt geen (tijds) grenzen te
kennen. Dat er desondanks toch weer
steeds levensmogelijkheden kunnen ont-
staan in de romanfiguren van Ilans
\\'emer Hiehter pleit voor zijn onvoor-
waardelijk geloof in de menselijke veer-
kracht. hoe misvormd en gereduceerd
die mens soms ook moge zijn.
Relaas van de jeugd

De minste vervorming zien wij in
Sporen in het zand, het rdaas van de
jeugd van de schrijver. Centraal daarin
staat de liefde die de ik-persoon koestert
\'oor het meisje 1leta. Een liefde die
hoe\\,'el zij soms het geluk lijkt te raken
uitl'indelijk toeh niet verwezenlijkt
wordt. Evenmin trouwens slaagt de ik-
persoon erin zich zelf volledig te realise-
ren, ondanks de zo warme liefde van de
moeder ... Hij heeft het ene baantje na
het ander, maakt de 'opleving' en de
terugsla~ van de Eerste \\'ereldoorlog
Illee waarbij velen uit zijn dorp betrok-
ken zijn. komt in aanraking met de
sociaal-democraten en de Duitse natio-
nalen (de laatsten zel'r nadrukkelijk ver.
tegenwoordigd in de figullf van oom
August en de \'('ldwachtcr.amhtl'naar
Prutz), hoort ell l'rvaart dat het in
Duitsland weer beter gaat, zo zal er bij
voorbeeld nooit meer oorlog komen(!)
en gaat tenslotte terug naar lle hoek-
handel in Berlijn, naar de acrohaten die
ht'm oom Poldi IlOl'men. terug ook naar
zijn l'l'n7.aam!lt'id die hij door t'l'1Ivlucht
!laar zee, naar huis, niet heeft kunnen
ontlopen. zelfs niet met behulp van zijn
lic\'elingskostje: De door zijn moeder
klaargemaakte eallucijlll'rs ...

( ... ) 'Ik luml mijll koffer ol' en liep
de kelder flit. De kastalljebomc'l lL'aren
uitgebloeid, maar zij roken 'lOg naar het
toorb;;e eoorjaar. Ik liep er omler door
wwr het station. Achter me lag de zee
{HuIer de opgaande ZOlI.

Toe'l ik ;'1 Ber/ij" ku;am, stond Eber-
ber!!, voor de deur Wil ziin tcinkel. Hij
lachte, tOCIIhij mij met mijll koffer zag:
'Zo b"'l ie daar tL'eer.' Eli hoe u;as liet
thuis?'

'Ik heb caruu.:iill£'Tsgegetell, kilo'f!
',\lallT dllllreoor Iwef ie toch 'liet zo'n

eerre reis te makell.'
'lIebt 11 ooit goede capflciiners gege-

teil?' omeg ik eu ik gillg naar liet
TeltOlckalllwl. '1'0('11 ik het gezoem can de



machines I,;an Ullstein hoorde, dacht ik
et:en, dat het het gemis van de zee was.
Ik ~ing flaar bocen, nanr de cierde
cerdie"ing; Alcarez de jonge (één der
acrobaten, D.Z.) operule de ek'ur: 'Jla,
oom Poldit'
Ik zette mijn koffer ï'J het portaal

fleer; Alcarez de jonge sprong er drie-
maal wijdbeens ocer heen en zei: "Vii
hebben een nieuw Hummer bedacht,
oom PoleN, een llIunmertie! Om te zoe-
nen!'
"Vat voor ",mImer?'
'liet Illanmer can de eeuw' zei hii.

Ik ging uaar miin kamer en toen ik de
deur OIJe11deed, was ik u:eer even
eenzaam als vroeger( ... )'

De opkomst van het fascisme en
daarmee de totale verwarrin~ is in Spo-
ren in het zand gelijk reeds eercler
vermeld reeds duidelijk aanwezig. Een
illustratie van deze verwarring geeft
Hans \"erner Hic:hter bij voorbeeld aan
het slot van Zij vielen uit Gods hand als
het gaat over de dood van de joodse
schoenmakersleerling Slomon Galperin.
Een jongen, ongeveer van de leeftijd als
de ik-persoon aan het slot in Sporen in
het zand. die gedurende de hele oorlog
geen held lijkt te zijn, omdat voor hem
maar één ding belangrijk is: Een krukje
om op te zitten zodat hij weer, gelijk
zijn dode vader, schoenen kan lappen.
Meer niet. 5101non lapt evenwel geen
schoenen, ook niet na de oorlog. In het
vluchtelingenkamp (een oud concentra-
tiekamp) wordt hij hij een rehellie
doodgeschoten. Eenmaal dood ontstaat
er tussen de al weer actieve Duitse
sergeant-majoor en de rabbijn over Slo-
mon en de andere politieke vluchtelin-
gen de volgende discussie:

( ... ) 'Deze mensen zii't volkomen aan
ltlger wal gekomen en zij kennen geen
enkele moraal meer:
'Ik weet het niet: zei de rabbi;'l, 'die

iongen, die gisteren gestorven is, die
had het wel, het geweten:
'Die kleine'?
'Misschien: ging de ra!Jbiin venier en

hii glimlnchte wederom, 'misschien û;n
velen vort !l'en hier i'l dit vroegere
concentratiekamp, .omdat zii nol!, een
geweten haddell. Er ziin krachten, die
vuortwerken, uit het verleden tot het
heden en missdlien tot in de toekomst.'

Ach wat: zei de voormalige sergeant-
moioor, 'Het enige, I/;at er ontbu:-ekt.ir
tucht en discipline:

De rabbi;n glimlnchte nog alti;d. IIii
bIe<.-ivoor de grote poort staan erl Mef
cie hand op. 'u moet hen erg ontzien:
zei hi;, 'heel erg ontzien. Zii aUen heb-
ben veel lkide nodig. '" ant zi; ziin uit
Codt hand gevallen.'
En dan met een groet ging Mi de

1JOortvan het kamp flit ( ... )'.

De consequentie van de uitspraak van

de sergeant-major vinden wij door I lans
\Veflwr Hiehter tot in het absurde door-
getrokken in het titelverhaal uit de
bundel liet gevecht aan de beek. In clit
vl'rhaal nl. geeft Hichter een verslag
over een door het Comité - Redt de
Oorlog - georganiseerde oefening. De
inzct van het verhaal luidt als vol!-,'1:

( ... ) 's Nachts marcheerden zii ocer
de ricier. De rivier was geen ricier,
maar een beek. Voor cIe troep Ica.r het
de KtJtzbach, alhoeu:el hii een andere
naam droeg. Het Comité - /ledt de Oor-
log - noemde hem om redenen can tradi-
tie 'de Katzbach: Het comité had dit
/!,et:echt voor{!,cschrevetl, om een voor-
bceld te get:en. IIct had vriiwilligers
aangeworven en tu'eeduize,ul man uit-
gerust, die nu in de morj!.emwvel aan
deze en gene ûicle van cle beek hun
.'itellingen ;,mamen.

Generaal Briihl 1ei</de de operatie.
Bcdaard schreed hii in de ochten<l.sche-
merill~, omgeven door officierert vun het
Comité, naar cle bevebiheuvel.
'Dit is ~eell manoeuvre, miine heren.

Met losse flodders bereikt men geen
dappcrheid bii de soldaten. DtJ1lperhekl
vereist de inzet van het leven. Op bevel
u:ordt er met scherp ~eschoten ( ... ):

Commentaar op het geciteerde m.i.
overbodig. of het zou moeten zijn dat
de noemer - satire - waaronder de
verhalenbundel Het gevecht aan de
beek te vangen is, beslist niet een al te
kolderiek facet llloet krijgen. Een hard
gelach zou de niet geheel ondenkbare
consequentie kunnen zijn. Overigens
valt genoemde verhalenbundel m.i wat
uit de toon, althans in vergelijking met
de eerder vermelde romans. Ook al spot
de schrijver nog zo bijtend en is zijn
bedoeling. het nieuwe Duitsland inclu-
sief \Virtschaftswullder en menselijke
verwording aan de kaak te stellen, vaak
zeer duidelijk, te dikwijls gaat hij ook te
vcr. In die zin dat hij de mensen en hun
handelingen - ik denk bij voorbeeld
aan het verhaal Nog altijd stroomt de
fielt naar zee - zo helachelijk maakt dat
zij iets caracaturaaL... krijgen waardoor
wij kunnen gaan denken dat bet geen
rcële mensen en gebeurtenissen meer
zijn, met het gevaar dat er zich bij de
lezer een vervrt..-emclingin plaats van een
vereenzelviging voor gaat doen. Een
gevaar dat bovendien nog versterkt
wordt door de, overigens we] functione-
le, ahstrahering der personen, geheurte-
nissen en gedachten in Het gevecht aan
de heek.

Nauwgezet; reglst;reren

Overzien wij nu Sporen in het zand,
Zij vielen uit Gods hand en Het gevecht
aan de heek, dan dringt zich onwille-
keurig de vraag op: Aan welke kant
staat Hans \Verner lUchter nu eigenlijk?
Voorzichtige benaderin~ zou kunnen

zijn: Aan de menselijke kant. Maar hoe
genuanc('erd dan, hoc denkt hij over
schuld, verantwoordelijkheid. individueel
en-of collectief? Etc., etc?? ~I.i. is het
de grote verdienste van Richter dat hij
vrijwel alles aan de lezer overlaat. Het
enige dat hij doet is nauwgezet re~is-
trcren, niet geheel zonder emotie, maar
bijna voortdurend toch met een nood-
zakelijke afstand van zijn materie.

Geen eigen Interpretatie

Al met al: de schrijvl..'r geeft geen
eigen onontkoombare interpretatie.
Grote voordeel daarvan is wel dat het
werk van Hans \Verner Hichter niet af
te doen is met ecn kreet als typisch
tendentieus politiek geschrift. Hij geeft
ons onszelf. Niet minder maar vooral
ook niet mcer. COllsequentie: Verschui-
len achter {o{~npersoon, zoals hij voor-
heeld sommige mensen deden naar aan-
leiding van de Plaatsbekleder van RoH
Hochhuth in het aangrijpen van de
falende Paus. is bij Hichter niet moge-
lijk. Temeer ook niet. omdat zijn werk
niet plaats-gebonden is. Enkele van de
hoofdpersonen in Zij vielen uit Gods
hand zijn al vrij snel na de Tweede
\Vereldoorlog zcer actief in Indo~China
en Israël. Korea en Vietnam daarbij
denken is minder overtrokken of gezocht
dan misschien hij lezing van dit artikel
lijkt.

De uitgave van deze omnihus is m.i.
een daad van bevestiging. Het werk van
Hans \Vemer Richter bevestigt voor ons
n!. dat wij ondanks alles kumren leven.
Zelf bewees Richter dit nog zeer recent
door met andere schrijvers uit de Duitse
Gruppe '47 (vooral strijdend voor het
literaire engagement) als Gunther Grass
en Peter \Veiss een actie te voeren
tegen het m'o-nazistische blad Deutschc
National Zeitung und Soldatenzeitung
dat in ecn oplage van 100,000 cxempla-
ren verschijnt en nog steeds het Derde
Rijk plus zijn nazistische doelstellingen
verheerlijkt.

Schrijnend teken

Sporen in het zand, Zij vielen uit
Gods hand en Het gevecht aan de beek
hehhen stuk voor stuk een 'voorspellend'
karakter, of wel zijn een schrijnend
teken aan de wand. Te duidelijk m.i. om
ons weinig hewust van onszelf neer te
leggen bij de passieve constatering: 'In-
derdaad, er is veel gebemd maar weinig
of niets veranderd .. : Op die manier is
het inderdaad zinloos om in negentien-
honderdzesenzestig romans te lezen die
gesitueerd zijn in hij voorbeeld twee
wl'reldoorlogen ...

DIeK ZAAL

De OmuiJms can Hans 'Vemer Rich-
ter is ccn uitgace van de Arbeiderspers,
te Amrterc!am.
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LONDEN

--of C.rnab

LOIl(ieli is 'i,,' als stad,
Illaar wond op nwdegebied.
De CllTllllbystreet wordt
meer gefotografeerd dan de
Big Hl'll. Jan Cremer wipte
01:('( uit Amerika en kwam
cr II1OZl1ïeker en l1lodeont-
lL:erper Palll cau Solingefl
(rechts), tegen voor de he-
~e'll/e modezaak Lady falie.
Zi; 1Jcwonticrc1cJl er o,a. de
mil/i-rokjes nl/l de [;ooruit-
strevend(' Engelse tee/lagers.
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