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20 joor EGO

In 1962, om precies te zijn april '62,
verscheen het eerste nummer van
EGO, maandblad van en voor jonge-
ren, uitgegeven door het Humanis-
tisch Thuisfront. Toen op 11 decem-
ber 1963 de Tweede Kamer de beslis-
sing nam de humanistische geestelij-
ke verzorging in de strijdkrachten
toe te laten, ging EGO ook in andere
handen over. Vanaf 1januari 1964
werd EGO aldus het maandblad van
de dienst humanistische geestelijke
verzorging voor militairen en dat is
het, tot op de dag van vandaag,
gebleven.

De basis voor het blad is zonder eni-
ge twijfel gelegd door de oud-hoofd-
raadsman H. Lips. Bijna tien jaar
voerde hij in z'n eentje de redactie.
Zonder zijn stuwend werk was het
blad al lang opgehouden te bestaan.
In latere tijd, toen de dienst huma-
nistische geestelijke verzorging over
wat meer raadslieden kon beschik-
ken, hebben meer mensen zich ver-
dienstelijk gemaakt EGO levensvat-
baar te houden. Hen allemaal noe-
men zou teveel ruimte vergen, maar
een woord van dank is hier op z'n
plaats, want dankzij Lips en zijn op-
volgers is EGO nog steeds springle-
vend.

Officieel bestaat EGO dus pas in
april 1982 twintig jaar. Het leek de
redactie echter juister om de twintig-
ste jaargang af te sluiten met het ju-
bileumnummer ••20 jaar EGO".
Daarvoor was overigens nog een re-
den: door financiële omstandigheden
gedwongen hebben we het traditio-
nele jaarboekje en het normale de-
cembernummer van EGO samenge-
voegd tot dit dubbeldikke nummer.
We hopen daar onze deelnemers en
abonnees toch ook een genoegen
mee te doen.

We hebben niet gekozen voor een
diepgaande analyse van de plaats en
de functie die EGO, zowel binnen de
humanistische geestelijke verzorging
als binnen de krijgsmacht, heeft in-
genomen. Wat we gedaan hebben is
uit alle jaargangen bijdragen verza-
melen, die met elkaar en in vo-
gelvlucht een panoramisch beeld
bieden van 20 jaren EGO. Uitgangs-
punt voor onze keuze was de huidige
formule van het blad ook in het to-
taal van dit nummer zo goed moge-
lijk tot uitdrukking te brengen. Die
formule houdt in een zo groot moge-
lijke verscheidenheid van onderwer-
pen (muziek, sport, film, politiek,
beeldende kunst, enz.), met als
zwaartepunten de humanistische
geestelijke verzorging en de krijgs-
macht. Doel daarbij was en is steeds
weer mensen te stimuleren tot zelf-
standig denken en eigen menings-
vorming.

Tenslotte spreken we graag de wens
uit er in geslaagd te zijn een jubi-
leumnummer te maken, dat de ont-
vangers evenveel lees- en kijkplezier
biedt als ons het samenstellen heeft
gedaan.

Namens de redactie,

Wim Hei)
Frank Spoelstra

Zeist, december 1981.

P.S. De gaatjes in de originele arti-
kelen, gevolg van het opbergen in
ordners, veroorzaken bij het lezen
wellicht wat ongemak, maar onder-
strepen toch ook de oorspronkelijk-
heid.
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Wie zich nu abonneert krijgt
nog enkele jaarboekjes als
welkomstgeschenk. Stort f 12,-
op postgiro 480414 van
Hoofdraadsman Humanistische
Geestelijke Verzorging te Zeist,
onder vermelding van "nieuwe
abonnee".

20 JAAR EGO EN NOG GEEN ABONNEE?



Surinamers in Nederland

0/1 5 ;1/11; 18i3, O/ll lIn'(' lIlIT 's mid-
dags zette'l de gro{lto/ltlcr,~' rtlll Soc-
kram ,.\utaT tod WIIl S'lriJwlllII.\C Iud.
Zij ;::;;;11 gekomen met cle La1moel.., het
eerste :u.'ilschi" dat /mllirer/lIli::,cTS uit
I"dia lUWT de H'est ccrcocrtlc.

Haast Ilcgt:llfig iaar 'ater, (JP 8 jd-
IllUlT; 1.961 is SoCkrtllll AulaT ll:eer nlfl

land n'rml(/erd. all die clag stapt llii
op Schiphol uit ::.ii" r,liegtuig Seder/uw/
hinnen. Behalee :::i;" ol/rlers. die tL"llllC11

alm het Pad uw "'ollica i'l Jldellll
ChrL"liIllJ, district SUrillflIllC, !lccft hi;
irl zijn radcrhl/ld (rrl/Ilt d{/IITUIII HUIg

1//('/1 inmiddels uTI 81',('1.;('1') :('("l'll zus-
ters eli ::{'S /)f(J('TS ac1Jtt'rgc/{/tL',1.

Sol'!,ralll Autar, t'i'll \";ln de \'t.lt' Su-
rinamers in :\(,dl'rLind. \\'l' OllllllOdl'1l
helll 0Jl {'cn avolld V;lll .\Ian;\ll, ('{'tl l"Iti-
turl'h' yt'renigillg \'all J lindoi'-Snrilla-
mers iu Dell Haag. lid lIlilit'lI: lid\(-,
goedg('klede, k('llIwlijk wd\",lH'nd(, jOtl-
gdicdf'll, die in oYt'rgroh' mat(' llid lw-
antwoorden aan hl'! lw("ld dat We ons
\'an jongt' SnrÎTnllwrs hdllH'1l g('\-or"llHl.
\Ve steil en ons daarhij krachtig g(,hollw.
dl' lllaar zich gracil,:ll" b('\\'('g('IH!{' \'01-
wassen llegC'rkim1erén \-oor: zwart ('n
llld krot'"llaar: zoal" zij zitll!l"n ('tl wl'r-
keil in Herman \',111der I!or"h fillll\'l'r-
"ie Faja Lohlli.
:\Iaar we lu,hlwn on" hTgi"l: in it'-

dt'f I.!:l'\"allU'lll11'1I \V(' kil onn'cli!l' ,I!j,-
c('ut'r,l!i.-.ecnl. HilT ZijlL \oorn;llllclijk
JOIl)!t' nh'II,,('11 I1H't t~-pi,,('11 ()(l"t{-r'I'
Irekh'n, :.lllih, llan'll. kop('rbntil\(' lllli(l,
klcilll'r \-an "tuk.
Sm,kralll ;\lltar. nll ::!:l ja:lr ol1d, \ ri.'u-

dl'lijk. Lldwnt1(, ()~ell acllkr hrille;.d,l-
1.('11in "blik IlIOIltUlll" zegt Iwt ill ~('-
d{'rland wel tlaar zijn zin \l' lwhllt'll,
'Al-. mijn oud •.rs Ilid in Snrill:IIlI('
w(lClndt'll, zou ik uooit llw('r lI'rug wil-
len:
\\'aarolll? De h'\'(,Il •.."t;Hldaard i•.. hit'l"

hOOI!, En er is iu :\"ccier\;lud geetl ra ••-
,,(,II~'(lnroonleel,

1"1Ieh :lijn ('r anden' Surinallwr •..•dil'
lJlet c!{'Zl' •..Idlin)!; lIi{'1 imtl'mnll'Il, Zij
,L:l'!OH'II. dat 1..'1'10<:11{'{'IJ u'kere di ••-
eriminlltie I}{'~taat, ong;rijpbaar. moeilijk
hewij!.h:wr, (WIM het I)('sl g{'il1ll'ih'{'{'rd
door dl' l'T\"arin,L:{'n \":lll l'J1kde k:unl'r-
-'.ol'k{'ll(ll.'II,

Het h gcill'llnl, dat llH'1\ zich Uilar
a:lull'idinl! \'all l'etl adn'rlt'nlil' hij hd
opgeg{"n'l\ allH's \'CT\'ocgti(, om (Lm k
horcll (bl de kauwr nét vcrhuurd W;l",
Ildg{'f:'11 niets mccr of minder dan {'cn
,"tHW'Swas, ebt WC{'" e('u uader oll(kr-
zoek uit, 111'1 zal dm onze ILlti{bklel1l"
zijn, daehl Ill('IJ.
\\"at SOl"kram Aular bdrdt, t{'11 OIJ-

n'chte, I lij IlI'l,ft - lid lijkt haa •..t ('('IJ
hl'\\'ijs - zijn lIolbmlse hospita \laar dit
:lnllldje Illl'{'gellollU'Il. Eli bo\enc!i('II:
'Ik heh ('{"II strenge op\{wding gC\t;Hl.'
DI' zin \,111dl 'ze opmerking olltgaat 011,"
in dit W'Ihaml.

Eell I.mdgenoot, student zoals \ell'U
\ ,lil .\Ianan, komt opg('\\-OIJ(!1'1l bij Sllt'-
kr;llll All lar zijn h"rt Illcitt(,lI. 'Ik lll,lJ
lilt derlj.'n ko"I!lllizt'1l gehad" 11\:1<11"u-
\{'r,,1 i" ('I' \\'at. Jl' \\'ordt Il("r~('n' g("-
ac{"('pt.'('n1. AI, ik IlÎd op lijd tllllÎ,kOltl,
laten h' Itlt' zOII(I('r "kIltel "" Ilacht, Ilrt'll
ill elt' H'gl'll Illlilt'll ,t,I;111.1),It 1Ill('IIIl'1lZt'
111"pit,t 's,'
'\lag ik k ('\('tl \oor,It,lkll, dit j,

JIl;jn I,u"pild: ZI'l!;1 Slh,kram lal'Ol];t k.
1)1' !:tlldg('lloot i, Ilid iu llt"t lllil\st ilJ
\1'rll'gt'lllJt'idg('llraciIL Hij rkld lidI nu
rechhtn'l'k" tllt (11' 11(1'pit,l: "I)t' Iltll-
bnd"(,, hlli"\Hlll\\'('lI lijll (llll]lt-.!;,:mha,lr,
Zl' \ i''''ll onl.: altijd 1l:1:11('ltilplillH'll-
tjt", Zt' \ r,I1,':ell of het ('tt'tI "IHaakt.
1:L\;lr ddt j, 1.,:('('11t'('llk Ilt'ialtg"tdlillg,
"';lilt ;IJ.. ik Zt'g dal ik lll't Ilit'! h,\.;\.;t'r
\'Îml, zijlt ze kwaad.' De I;(lld,l.,:(,llont,
nog "t(,(,d" oP,l!t'\\"ondl'u" gaat {'{'U pil"
~lrink('lI, .
:\Iijll Surinamer lacht \\"('1"1".En mt'!

\\,lt hij zegt \\'ordt zijn opmcrking \';tll
eLwr nel dldt!{,lijkt'r: 'lid i" cell kwe •..-
lil' \':lll ol)\'o{'ding, lid i" t'('n aanii,l!l'
jongen 111;lar('{'n bedje driflig, Hij het,ft
(I(lllit ~c1('('nl zich tt' h(,lw('rs('lI. Ilij
pl'Odt oH'ral ollfl'Cllt. Ik lid) Ilergells
Ia"t \',lIl. Ik Llll op mijll kalllt'r iedcr-
('('n ollh,lIlgl'n, Ik lIlag daar ook rIlstiC
mijn l'ig('n portil' Co...hl' ken kip-rijst-
k('rri.'g{'n'c!lt) klaarmakell, .\laar ik lH'h
d_1I1ook {'('n •..tH'nl!l' op\,(ll"ding gehaci,
ik lwh lerell gl"\'{'n l'n Il{'mf'n.'
.\Lur l'T zijn in :\"l'(krlamt nid alleen

\"(,(,1 Suriualtwr •.., ('r zijn ook \'l,d SIl'ri-
n:tatllS{' \{'n'nil..:illl!t'11. Dl' •..ituatie is \"(lor
dl' hltÎtclJ •..laal'lder hijzond('r ,L:l'compli-
{'('enl. 111 ;\m"tcrdam is er ecn Sllri~
naam" \'('fhoml {'Tl {'CII \{'H.'nigin,L: ()llS
St:rilJaJlll'" in 1)('11 Ilaag is er .\lanan -
W(" \('rtah-n - (}us Surinaams(' Land,

ill LI'id('\1 ('11 ,\Imlt'nlalll zijn ('I' aparte
,tnd('lltt'lI\efl'nigin;'::I'll.

D", Surin:ulll'r" hd)hl'U hun tegl.'llStel-
ling{'u uwe Il:l:lr :'\{,d{'rland !!:l.'llnml'U,
T{,t,:l'mll'1lin)..:l'1l tus,,{'n H'r"'l.,,!lill{'lldc
h{'\"olking •..gl'fl{'Ill'1l (en'olen en lIin-
dOt''''!), maar enk Iloliti{,k{, teJ,telislellin-
.l!;l'll, \'dl'lJ \'olg{'11 - nok in :\"{,derl:lIId
- d{, rol'P vall hUil liid. d{, rol'!> om
"'Ol'\"l'f{'illit{'it l'lJ onafhankdijkh{'id,

J)~,\ ('l"l,t1igin~ Dlb SmillallH' kan dit'
Olltwi\.;b,lillt.: 11;I<lr\'olkollH'Jl \Tjjlu,id ltid
"111'1g('nOl',t.: )!<l,lII. \Iaar hd Surinaams
\'I,r1'0ml, \\".I<tl'\;ln \\'{' (Jt. aan"taant1,
,"oorzilter. H, 1). Simon.... spra\.;en,
lH't daaTJlleC \\'('l'r lIil,t I"{'tl", lid schrijf
wel in zijll statuten dal lid dl' ol\;tf-
hankl'lijkll('hl wil, maar dan in hl,dlk
\"{'rhondl'lIhdd llll'! hd rij\.; (lees :\"{'-
d{'rbmll ('H hl'! 1llt i•..\',1Il Oranjl'.".1' !It'hhen de (blanke) he(']" 'SimaIls
g{'\ r;la~d 111)('\l't,1 SurinanH'rs ('I' in :\"('.
derland WOllcn" 'Dal wed i\.; niet: ant-
woordde hij, 'nil'lllalH! he"dt dat ooit
kunneu nagaan. Het gaat in (,Ik geval
om enkele c1l1iz('ndl'n, Ze al"l'iH'ren ook
nid allcmaal ('\"('11 offid('{'J. Velen ko-
1IH'1I als H'rstt'keling. Soms word ik
'suachts door de \'TCl'lll{ll'lingenl)olitie
opgeheld ('n {bil staat er \H'l'r ('{'nt je
Ol) dl' kade zonder {'en cent op zak.
\Vanne('r jl' als Xederland{.r naar Su-

rill:IIIlC wil dan llloet je el'n garantie-
!I{'drag storten \,(lor dl' ('\entueie pas-
,••ageko"h'n \.,m de tel'llgrds", Dan kun-
IWIl Zt' jc n Wl'cr gemakkelijk uitgooi-
en als je ids dnd wal nid naar hun
zin is. l1ier is dat allemaal anders, he-
laas, Hi{'r worden dl' \.erstl'kelingl'll niet
tenlgge •..hlllnl. Illaar geholpen. waul Su-
rinamcr" zijn :\"ec1l'rlalHh'fs.'
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Na hel Coornherlhuis : De keerkring

L~ kl1lilUd di,' lIid In ITII god l-!;('-
looft ('H wél d,'nkt 0\('( Ik zin \';tll het
I,,\"t'n (Til hlllll~tIli~t:.)

111 Iwl Cll)l1Illl'rlhlli~ lu.IJ ik offiei,,(,1
h(Jn'n zq.!J':"1l \'an wd. Hierna kOIl ik llH'-
z(.lr al~hlllll.lIli4 ll('"l"1l1H1\\"('!l.Todl pil'-
\..:,'rd" ik ('(" nid on'!'. 1\-1' ,!t-filliti(' \01.
docn aan {Tn paar al!.!:C'lll('llt' ,'i"'l1 had
\"IlOr mij g('('1\ ('I.a 1"111\' • .',laar ik kon ('I'

niet Ondt'fllit: ,ti wil k bd nid zijn.
je bent lil'! toch, zl,j ik legt'n lllt':lt'lf.
ma,lJ' dit kOIl l'H'l1111in hijdrageil tol Iwl
;ltTt'p1l'n'1l '";lIl hd dikd ïllllll<lni"t'.

Eigenlijk 1I1aaklt- 110'1 IIW ('('11 hl'djl'
hoos. Dl' 1H'\\"ll"I,' Illllll<lni"lt'll (!cfinii']"t'n
hun \('\('lIsop\'attill!! /.11, dat l'ell \,,(rok
lllaSS,I. dil' \'an to\'tt'n !loch hlaZl'll W('d.
('I',I.llJ \oldol'!. J Ivt as"ocil't"l"tl" z(')f"
met "ij,hjt's WiIJlH'tl. Dal wil ik lilt lIid
11I1'l'r "taand(, ILOlltll'n, maar in ie hlJos-
heid (kllk jt' L:"anwml'r dt' ,"'c!lrt'I'f.

Lakr \OIul ik l'{'tI fOOlllt!t-. Ik hliif
I'r ll()~ .,h-t,d" hij, maar hd is nid mijn
I)('d()(.lill.~ ht'lIl !t' \ITh1lklJ. Ik \t'rkl
lid a]]t'ell. omdat \t,lt, Coornlu'rthlli..,-
gall~l'rs dit zllllt'lI lut'u en Otlltbt jni,t
zij zich me! deze Zakt'll hl'hhen ill'zigg,,-
!lOlldt"ll.

,\Is jt' pra,tt ()n'r dt, zin ",lIt 1tt'1 II'.
\"t'u. denk jt' d,larhij todl doorlop,'mi
aal) dl' m<lIlil'r, waarop jt' olll"t'delijkl'.
ollht'grijpt'lijkt", tri('"k \ool"Yall"ll k\lllt
1h'llat!('rt'll. Op 1l100il' o;..:ellhlikkl'll lH'h Îl'
t'f. geloof ik. j!t'I'l1 Iwhol'ftt, ;lall, 1'<1"
als jt' Iwt mOt'ilijk krij!!t wil jp \\"(,ll"l'tls
"'dt'n W;larom, eerder Ilid.

EI'n .\!I,lmigt, ht'!'ft dan 'Cmls "'ir.

In dc ni;e uren ::ijll er g(!zdligc zi!;es te
tltTr ÎII het CooTIIJwrtJwh om eCHS rustig
('CII hock Ic JCU'I/.

lijk zinvol te maken dingeIl her hoofd
te hieden; tragische geiJeurknissen, te.
lcur"tf.'!lingen ti' \'I'rwt'rk('n als eell door-
lopend dagdijks ('xall)('n, 1'1'11 kracht-
proef, ('t'lI \\'t'(!""trijd kgen dl' omstan-
<Iight'lkn, dit' je, als je I'r nid ol1dt'r-
door gaat l'verJzeel" hl'Ht,digt als Ill't
wirlllell vall ('en t'el1k w(,dstrijd, waar-
aan imml'r \\'1-"1zin lt.' l.!;l.'n'll is,

Het zonTI ltloJ..!;t'lijk \oldoen aan dl'
Oll\onrzÎt'llt' ei:"I'II, dil' hd 1('\'{'1l .,kit
i" ('{'Tl kllllSt. OcgcIH' die dit ah I'CII
klln"tstuk zid, zal cr niet z(J\{,d modo
te lHee hebben, dl' ol..!;l'llSehijnlijk zinlo-
ze zaken te al'CI'ptt'n~1l of ze door de
fllllcth', dil' Zt' Iwbh('n toeh een zin lOt' tI'
kt'lIlU'Il,

Ikt is lIatuurlijk moeilijk dit in prak-
tijk te brengcn, AI\"t'll door ('I"\'aring
l..!;l'slt'rkte karakh-rs zullell kUllllen bc--
\"t':..tigell of hij \'()or!>{,t,ld dl' Hocgtijdig
geachtc doud "an t'('n J..!;l'lil'fde naa ..•.te zo
tt' hi'lladt'fI'1l is.

Ik zou mczelf pas l111mani"t will{,tl
tHWlIlCn, als ik zekcr wht, dat ik aan
dl' onber£,t\('IH't'rhan' cOllsequentie van
het levcll '\'('rkl'lijk zin kon ge\'cn, Ik
zou dan ook graag humanist wiil('n zijn,
\laar hd i~ moeilijker dan het (pn d,,-
finitie) lijkt. HUDI JA:\"':';

Erll r.:i1/(/ in J)rie!J('TI-!.CII: het CooTlllwrl.
hllis, lI'lIIl(ltli.stis/"h \'ormillgsccnfmlll.

Dl' nil'I-,e:d()\'ip;e. dl' Illlln:lIli,t,pl'r.d(',
finilil', hl'eft dil' 1l1Ol!l'lijkhl'id niet. lIij
z{)('kt. zegt hii. dl' zin ":1Il hl't I('\'en hij
de men\ zdf, mam zaken, die redelij-
hl'l"wijs :lh: zinlous hl'~chou\\'d kUlllIl'1J
wor<iI'Il. dil' dl' ~c1()\'i,l..!;l'nndl'r hl't hnofd-
.•.lllk 'olldoorgrondl'iijkt, wil \':ln God'
kan rall,l..!;.,ehikkt'n. zlIlIl'u hl'm toeh niet
bej..!;fijpelijk of zin\ol ,l..!;cmaakt kunnt'n
wordl'l1 door Il<l:lf dl' 1Il1'1l~zdf Il' kij.
kt'lJ. dil' er jui .•.t in zijn redelijk<, henadl'-
riul! l!l'I'1l zin aan kan 1-:en'n,

;\Is jc nu .•.klt, dat dl' di('pte waar-
tnee je llItprdtil.!;e ("l"\'arillJ..!;I'nolltieq..!;,I.1t
in grote lijt)('11 Iwp.li{'lld is n)()r d(, dit,p-
tt' waaruit'!' it, prdtige za keil Ilt'lt'l'ft,
"loeit daaruit \'Ilort, dat hd doolïn.l-
!d'n \.lll l)Jlprdtij..!;I' "itllalit,:.. als lin\oi
kan worden ht'"c!loltwd hij wijze '"an
ill\I'"krill~ ilJ dt, c<lp<lcitt'it om mooil'
dillJ..!;1'1I!l' helt'\I'Il.

BO'"ClHlil'll kan 1Ill'Il het als ('t'lI l'i.'
zi(,tl, dit, hd lt'n'll sklt, om aal) Illoei-

dit, 'olldoOfJ1:rondelijk' i". Dat wil It'j..!;-
l..!;l'll,dat dL' J1:1,lodl..!;1'op de hoogt£' Iw-
hoort tI' ziin \'all ('('11 Zin in allI'" wat
ht'lIl o\'t'rkolllt. ook al kan hij dit' zin
zt'1f nid Ilt",lttvn,
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Bossa Nova gunstige rage voor de jazz?

Elia Fitzgcrald
. ook al Uossa SOI:(J ..

De ;11 lJegin 1962 met ced pu1Jlicitcit
mmgt'kCHldi/!,t!c 'O/H:IJia.cr l;WI de tll:;S!',
de Hossa Nota. heeft mi", ectl half
iallr IUltiig gehad 0/11 lIok iu Ellropa dl'
hitparades te hcrcikell. Het clltlwflsias-
me r.;nor de:::e Hra::ili(/(J/l.\'C samba stijgt
flOg l:()ortliurelld, CII speciaal de topper
'Des(JjiIHu/o' zal hct 'lOt! lH'/ enkcle
11l11aJulclI uithouden.

Sinds' Dizzy Cilll'.~pi{' ktll't na de {)or-
Iq/.{ lllet zijn 'Cuhana he' ('11 'Cllkmaev' de periode ";lil dc Latin-Alllcricall
JilZZ inluidde, is iwt gehmik \",1JI c"oti-
~dlc ritlllell in de jazz Sc!H'rill.\!:{'I\ in-
slag geworden. I kt hoeft dan (Jok gt'('11
n~rw()nderillg te wekken dat Cf jazzlIllI-
ski zijn die de Bossa :\0\";\ dankbaar
in hlln repertoire hebben Opg:ctHlllH'11.

liet is zelfs zo dat knnrist Slan Cetz
(,'11gitarbt Charlie Byrd hem eigcnlijk
in Anwrika ge'introduct'('rd hehben,
waàrna grootht'dt'1I als Dizzy (;i1espi(',
flonorist Zoot Sill1s, Elia Fitzgerald cn
Cole1l1an lIawkins zich gehaast hehh('n
óók t'ell Bossa ;"\'ova-plaat op te IH'lJlen.
Alleen vau ï);'safinado' zijn er al IIlt'('r
dan vijftig verschilleude opnamen uitge-
hracht, waarvan hcl lllert'Ilt!(,(,\ (loor
jazzll1llski gespeeld wordt.

~Illzikaal is dezl' noviteit weinig inkr-
essant, zeker voor jazzlit'fhchhers. Het
ritme doet vrij monotoon aan walllH'cr
IJlelI het vergelijkt met de razend ge-
cOlllpliceerde variatil's die jonge drum-
llIers als Eh-in Joncs CIl Billy I1iggins
gewend zijn tc !Slaan.

Ook emotioneel kan lIlen deze muziek
niet anders dan onbeduideud not'mcll.
De jazzfan kan nl1 natuurlijk zeggen:
'Deze jongen-s sllt'lcll cOllllllerciélc 1I11l-

zic,k, Zt' hC'bben de jazz verloochend,' en
het daarbij laten. llij gaat daarhij ech-
tt'r voorhij aan hd dagelijhe prohle(,lll
V,1I1DJ pd. \'all de 1I1l1siei:kali ik mij t'n
mijn gl'ziu ill leveu houden md I\('t spe-
lell vall Illu:t.i('k waarHlor maar l'en
z("('r heperkt puhli('k ht'staat?

1':llkt,ll. fdtcn fer il1l1strali(':
Olil.streeks LU,sn \"(.rdicnde BmI 1'0wt'11

(u'lar it'del"s lJl('nillj.! d(, \wlallgrijksle
\)()ppiallist) in Ncw Ynrk Illt'l zijn spel
I')() dollar p.'r \\'t'ek. In Kan~;l~ City lij-
dcns dl' jarl'lt dl'riig, het legendarische
p~\radijs \"flOr dl' hij.! hand jazz, warf'n
salarisst'1l vall anderhah-e dollar per
anllld Ilt'el ).!;CWOOlI.

In ~('\\. York loopt het aantal werklo-
Zl' jazzlllusici IlII al jar;'lllallg in de dlli-
:I.t~llden Dat Count Basic Ilu'er dan 25
ia<lr l'e;l groot orkest hijc(,H \wcft kUIl-
11('11houden, was a\l('('n llloj.(elijk door-
dat 0Pll<lllll'll als 'Oll(, Cl'doek jump'
(voor de oor]oj.() cn 'En'ryt!ay' cn
'April iJl Pads' (ua ID.'lO) tot hits voor
I\('t grolt' jluhlil'k h.en!l'll.

Jroni~("h detail: dnd lH3ï was Basic
dolgelukkij.! md de 30,000 C\(,lllplaren
dit, ('f \'al] 'Ollt' o'd(lc,k jlllllP' \'l'rkocht
\\'an'lI; hl'j.(in Hn.s !lam BCllny Coodman
dit stllk in hetzelfde arrang('lllent op,
ell \('rkocht hinn('n ('nke\t- maan<1l'u ('ell
llliljm'll excmplaren, hot'\\.('\ nok naar
zijll m('ning Basil'\ versie ml'i solisten
als Lester Young en Bllck Clayton verre
sllp"ri('nr aan de zijnc was.

Uih'raard h('hben ook in dl' VS de mu-
sici zich in vakboJl(]en \'erenlgtl. Er zijn
HU dan ook on'ral minimum-gages
vastgl'skld, waar lllcn llÎet nnder mag:
gaall" Sl1('('esvol\e sterren als Elb Fitz-
gerald, Dave Bfllheek, Oscar PeterMm
('11 Errol1 Garner kOIllCII nwt hun hono-
raria natuurlijk ver bovclI dit minimum
uit, maar het is een f('it (lat l'en m('er-

derheid van de jazzmusici er niet al Ie
\"Cr hOH'tl zit. Door hun gezinsverplieh-
tingen \,.ordt'n ze dan ook vaak gedwon-
geil naast hun regl'imatigt, n;lchtelub_
werk ook \'l't'\ .studio-opnamen Ie ma-
kt'n .. Er worden dl.' laatste jan'n zeer
\'t'd LP's nwt llHJ{\('[lU' jazz opgeno-
IIlt'lI, maar de \'crkoopeijft'rs zijn in het
;11~ellle('ll heciro('\.('IHI, zodat dt, musici
er lIid v('ei wijzer V;lll '.\.ortlcll,

liet is dan ook niet rl'Chtva;lnlig jazz-
nH'IlSt~1l I'r C(,II \'('rwijt van te maken
dat :1.;' af C'U 10(' wat geld trachten te
\'{'n\i('I\('U met cOIJllllerl'Ï,'pl stndiowerk,
\"llorili lIid wanneer ze dit alleen maar
dO('11Ol1l lakr weer pnrc jazz te kntlnf'll
Spel('IL Wijlen Os('ar Pl'ttiforcl heeft
praehtip:1' hig hand 0pl\amen gemaakt,
die dan ook slecht verkocht werden,
maar kge!ijkertij(\ Illoest hij zich in 1e-
n'u hondeu door in hondenl('1l populaire
h('J.:e!t-idillgsorkestjf's lI1('e k .SpI']PIl.

\Vanm'('r lllen de Bossa ~ova niet met
d(, jazz maar met de gewolle populaire
muziek \"('rgelijkt, komt nll'1I tot een aan-
zit'nlijk gil listiger oordeel. Deze muzick
laat ruimte voor jazzimprovisatie, de
l!l:':na's zijn in geell geval banaal en
wonlt'u zdfs interessant walllleer men
ze tegellover de toppl'rs van de laatste
jan'n stdt.

Dat w('inig succ('s\.ol\(, maar hegaaf-
de lllusici als Charlic Byrd, Zoot Sims
t'll 1k(' Quehec op deze lIlanier finun-
l'Ï(,d aan hun trekken kunnen komen
kan IlWIl eigenlijk alleen maar toejui-
chen. On'r enkele maanden wanneer de
Bossa XO\"a-rage tot hl't H'rleden zal
hehorC'll, kunnen we deze nll'lls('n trou-
wellS wcer met hun eigen muzick horen.

BEnT VU1JSJE

lJi;;::/j Gillcspic
... Hossa .\'()r(J~i'lferlll('::'::'f)"
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Een belangrijk moment

Er zijn belangrijker dingen in de wc-
rcld, maar het is beslist niet zon cl c r
belang, dat dezer dagen ecn hoofdraads-
man voor de humanistische ~ccstclijke
verzorging in de strijdkrachten benoemd
is. Iharmcc is ecn jarl'nlange di.~cussic
in bcRÏnscl beslist. En dat betekent dat
de geestelijke \'crzorging vanwege het
Humanistisch Verbond als een \'olwllur-
dige steun voor de militairen die daar
prijs op slellen, erkend is.

lid woord \'Olwaardig wordt hier op-
zettelijk gebntikt, olll(Iat de ovcrhdd
hiermee niet lIitSlrrce1...1 dat humunisti-
.-.eht' en ~(xlsdienstige verzorging ge-
I ij k w a a jo cl i g zijn. De humanisten
vragen dat ook niet \";111 de o\"{'rheid.
Stl"rker: zij achten de overheid niet he-
\'oegd daaron'c een uitspraak te doen.
\ten kan bij wijze van .'•.preken ook niet
aan de overheid vragen of lllu7jekmakcn
gelijk"waardig is aan natuurstudie. In dk
geval is natuurshldie voor lllenS('n zon-
der muzikaal gdHlor bder dan muziek-
maken.
Zo is y(x)r ml'nscn die gt-'en ('rvaring

hebbeu van ('..od, die niet in God gelo-
vC'n, godsdietl ....tige vcnorging vaak wei-
nigzeggend. leder moet dat v()()r zich
zelf uitmaken, maar Illlmanisten menen
in elk geval, dat het humanisme voor
u> ':-ge!o"igl'n ("en volwaardige len'ns-
o,'erhliging kan zijn, die hun houvast
geeft in het hestaan.
Daarolll 'Tagen humaniste u van de

overheid niet dat zij zieh uitsl)reek1 OH'r
de 'Taag of humanisme cn chri:..t('lldolll
g'e1ijhvaaruig zijn. ~Iaar wel vragen zij
gel ijkgcredl tigIlcid.
Zij menen lllf;'thun oVt'rtuigillg op de-

zdfdc rC(.'hten aam'luaak te mogen Ill;l-
ken als an<.!er,"tk'nkc'ndehurgers. Of die
gclijkgerechtiglwid nu ook bt'reild is?

INVOERING

HUMANISTISCHE

GEESTELIJKE

VERZORGING

J. P. van Praag,
voorzitter

Jlumanistisch VerboruI.

lu dk gt'\'al bl''g'int de humanistische
geestelijkc verzorging op heel kleine
schaal. ~1aar in beginsel is zij nu toeh
erkcnd eu ingevoerd.
Wat Is de bedoeling t
\' l,l('n zullen nu vragen: wat bedoelt

die humanistisch verzorging dan eigen-
lijk? Het antwoord luidt: \1ensen te hel.
pl'n z l.' I f klaar te komen met hun 11.'-
vensHal-:en en Ic\"cnsmoeilijkhl"(len. De
raadslil't.len die de humanhtische ver-
zorging uitoefenen, zijn zelf humanhit'n,
maar zij \Tagen van d(~ hllitenk('rkelij~
ken {'n and('ren die hun medewerking in-
roepen, nid dat di(, ook humanist zijn of
wordt'n. Daarin is ieder 'Tij.
:\atuurlijk vinden de raad .••leden het

humanis,ne een waard('\.olle overtuiging
Anders wa~ hd hun overhIiging niet.
En evcn natuurlijk \'cn.,:aehten zij dat
dil' overtuiging (x)k van ,I.,'Totebetekenis
kan zijn voor anderen. ~(aar het is hcd
wd mogelijk - en dat lx.,S(,ffen dl'
raadslie,den go("(l - dat die anderen
daar zelf nilt zo (}\'('rdenken.
Het is (laannet' als md ('('n lll(xJi

bock <lat men g('lezen heeft. ~len :t.('g1
tegen een vriend: Dat mod jij toch ook
t'(-'tl•• lezen. ~f('n ven,'acht, dat hij het
ook m(x)i z..'11\'inden en er iets aan zal
hebhen" ~Iaar als hij het teml-:geeft met
de \,,'oorxlen: Ik vond cr nids aan, dan
Illag mell hem Jat niet b,"alijk IR'men.
:-'Iis.'.chien ,"indt hij nu juist ('en ander
lx)ek 'led mooier.
Zo is het ook md de hllmanistisehe

oH:,rtuiging. ~letl zel-.>"f:als het ware tt'g('n
de arnler (lie (lat wil: :\eem d;w•. lUI
('('ns k('nnis van. .\bar als hij ten slot-
te tot de conclusie komt, dat hij zelf
hx..h aan het prott.'stantisme of het ka-
tholidsme, of nog iets anders, meer
heeft, Jan is dM zijn vrijheid.

De humanisti!'o(.'he gerstelijkc \'er7..0l"-
ging heeft dan toch haar doel bereikt.
Dat doel is namelijk mensen te helpen
zich zelf te helpen. En dat docl hauj:;:tten
nauwste samen met de humanistische
ovcrtuiging, dat de mens zijn eigen Je-
n'n maken moet, Daarom kan dat hu-
manisme juist voor velen iets beteke-
neu.

Wat heeft men eraan t

Is dat humanisme nu zoveel anders
dan ~ewone mens(.'lijkheid? ~ce, eigen-
lijk niC'"t,Illaar gewone menselijkheid is
helemaal nid zo gewoon. Alle andere
wezens hebben een (bijna) vast levens-
patroon: De dieren kOlllell \Tijwel vol-
leertl ter ' ••..ereld, maar kunnen dan ook
nauwelijks iets anders doen dan hun na~
tuur voorschrijft, Als de mens ter we-
reld komt, bln en weet hij nog bijna
niets, maar hij kan alle b.nten uit. Hij
mod kiezen, Daarom komt ook alleen
nx)r de mens de keuze tussen juist en
onjuist, mooi en lelijk, goed en kwaad
aan de orde; daarom komt ook bij de
mens dc "\Taav;op: \Va~lrvoor leef ik
eigenlijk?
Daarvoor nu kan het humanisme

dat betekeut menst>lijkheid! - '"all be-
tekenis zijn. ~len komt in dien ••t in t'Cn
nieuwe, vaak vcn"<:lITende omgc\ing,
~ten voelt zÎC"hecnza,un of losgelaten.
~len zit mut problenwll: \Vat moet ik
denken van de samenleving, van mijn
tOt,komst, van de omgang met anderen,
\";:lllde seb"ualitl'it: waarom leef ik ei-
genlijk? lid humani.sme heeft damop
gel'n pasklare ,U1twoorden, maar het kan
l-'('n richtlijn H-'1"schaffcnom zeU die
3nh••..oorden te \inJ('n. Iedereen hC'Cft
1)l,hocfte aan enige onle in de chaos van
de leven<;ervaring.

.\ten ziet dat de mens opduikt in een
ondoorgrondelijke, krankzinnige wereld,
'\(aar niet alleen; hij is cr met mede-
mensen, en die zijn op hem aangewe-
zcn, zoals hij op hen. Zo is menselijk
le"en zelfontplooiing samen met ande-
rcn. En dit werkelijk in te zien, bete-
kent al een richtlijn in het bestaan, Dat
helpt ons al bij de beslissingen die we
nemen moetcn, En: dat verleent ook
een zin aan hct Icven, zodat men beseft
het nict voor niets te leven,

~laar is dat allellla.al w{'rkelijk zo?
l~n hoc komt men van hier naar d(,
praktijk van het leven? Er zullen velen
zijn die dat nog niet direct zien. ~Iaar
daarbij wil nu juist dl' humanistisch
gee!>idijke \'erl.Orging IX'ilulpzaam zijn.
Dcx)r de zgn. 'lessen gt-'(~siclijkcverzor-
ging' en door het lll'rsoonlijk contact.
Dat dit nu kan is het belang van dit

moment. Het maakt niet alleen ecn t.'În-
de aan ('('11 hinderlijke ongolijkheid,
maar llt.'t opent vooral ru('UWe moge-
lijkh("(len voor wlen die daar behoefte
aan hehben. Tenminste: als zij het zelf
willen! J. P, VA;\TPHAAG



Fons Jansen : Ernst verpakt in grapje

STEVE:\ KEY

Achter de sclllllillbpiegc1 zit F(lIls Jan-
S('Il, ('x-umrueper 'Ji; de "\Vcrddolllwep'
CII (,x-Tl't/actiesecre/arh t"WI 'C 3', hd
IJlad t:llll de Katholieke Gl'cstcli;ke \' CT-
;;orging, zich kIl/af te makeli t;OO[ CCH

tïlll :::ÎÎTl(;oorstellillj!.l'lI HW 'IJl' Lacht'll-
de Kerk'. het cllbarctpTugrmJlIIW, 1l-'IWT-
mee hi; recds ZO'1I lu'cclwluli'rd maal
'IHWT ook ;11 Xetic,itmd' is ullgdredl"/,
a.l/sti/.! trekt hij ztt:(lrt(' liintjes ronel ::.ij1l
[kllt},/mm:£' agl"1. Ow/cnt'jil zegt hij,
zO/uicr ;:iill bIiH('lI WIl (h~spiegel af te
lU'Ilt/en: 'Xec, IlCTI;l'llS bCIl ik geluo/uid
I;OO( ("CH optredC/l. \Vel heil ik altiid
U'Cl'T OIlt:::-dtc/I(1 lliclIl£sgierig Iwe het
flu1Jlick zn.l Tl'OI.wn'IL Dat houdt /lIl'

cnorm he::.ig .. \laar l'cht Ilcn;eus bell ik
nog nooit geu;ecst'.

FOlls Jansen glimlacht e\"t'n en gaat
onn'rshlorilaar verder 11H.:t sehminkell.
liet hindl'rt lll'lll kennelijk niet in het
minst dat hij zo vlak \"{lor ecn optreden
mt't mij ('{"n gesprekj{' lH'dt. YolkollH'n
ontspallll{'11 is hij achter dl' spiegel he-
zig, en'n ontspalltlen spreekt hij, kiest
sm,l zijn woordelI e.l laat duidelijk hlij-
ken dat hij er t'cht piezil'r in heeft om
straks wel.r op de planken ft' staa1l.
Zijn programma is gl'richt op het Boom-
se geloof, 'maar,' zegt Fons jansen lIit-
dntkkelijk, 'ik hoop in dl' Ilahije toe-
komst het geloof in zijn geheel als nit-
~allgspllnt voor mijn caharet te kiezel\.
lIt't~l'en ik nu doe is eell hegin. Omdat

ik zelf tot de katholil,kt' kt'rk hehoor is
het logisdl dat ik in de l'crste plaats het
katholicisme '~l,hr\lik' voor mijll pro-
gramma. In dl'Zl' maft'rie 1ll'1l ik hd
bestl' thuis.'
'Toen ik met het caharet ongevccr
tWl'(' jaar geil,dell begon was het \"{){)r
mij {'('11 groft' guk. Ik was t'r helemaal
niet zo zeker van dat het puhlil'k mijn
grapjes U\Tr ht't Hoolllse le\'(,11 :lOU pik-
keil. ~laar Illell pikte het wi,l l'll met
die zekerheid achter dl' hand J.(eloof ik
dat de tijd langzamerhand rijp wordt
Olll mijn terreill uit te hreiden en (xlk
hl't protestantisllle in mijn programma
te gaall hl'trl'kkl'n.'
De 39-jarig(' in Ilih-erslllll WOllell(le
Fons Jansl'n haalt op de \Taag of hij
zkh et'n o\"l'rtuigd katholiek voelt dl'
schout1('rs op. 'Ow'rtuigd katholiek? Ik
wed niet wat dat is. Dat is l'en vraag
dit' onmogelijk heantwoord kan wordt'll.
ZOIlder IH't katholicisnw ontrouw te zijn
geloof ik dat ik mij heter een christdijk
hUlllanist kan noem('II.'
Fons janst'1l vindt dat lllt'll ('T niet hang
\"{)()r mot'f Zijll OIil keihard ft' kunnen
lachell om dl' spalluingt"11 in het geloof.
'lid katholicisJlH' is tCJ.,;('llwoordig enorm
in bl'w(~ging. Er hl'sta:lIl ft'J.('nstrijdi~t'
1lI('lIingell, inft'rprdaties. Je zou kllnnt'n
Z('ggl'1l dat er lllel'nlew soorten katholi-
CiSIlll' zijn. E('n hoop lllt'nSell \-oeien
zîeh daardoor onn'ilig, ze hehhell eigen-
lijk geen houva!'>t llIl'l'r. Aan de ene kant

is dat natuurlijk ('en doodemstiJ.(c :I.aak,
maar tóch moet je er ook de humor van
proberen in te zien. Daarom presenteer
ik deze problematiek in de vorm van
cahard, dat neutraliSt'l'rt, dat \,,'eerhoudt
je ervan eell zwaarwîebtige 'boodschap'
te brengen. Als je al die ernstige ge-
loofszaken in e('11 grapje verpakt, dan
krijg je tlt' zaal Ult't'. De mensen willen
humor, g('woon om zich en'n hevrijd te
voelen van hUil prohlemen over het ge-
loof. \\'ant geloof is VOOTiedereen ('eli
gewe1dij.{ probleem, men zit er vaak
Inec.'

Ping-Pong

'Ik heb met mijn programma steeds
wcer het gen)e1 dat ik met de :laai l'CII
soort ping-pang wedstrijd speel: grapje-
lach.grapjl'.lach. Dat is altijd weer een
fantastisch fijne ervaring. Pcr avond
hrelll-( ik ongewer driehonderd J.(rapjcs
OH'r Ill't voetlicht. Al1l'lllaal eerlijk vall
mezelf, hoor:
Fons lansen geeft twee tn)l'n VOOTStt'1-
Iingl'll: openbare en \"(,rt'nigin!-(s\"oorstt'l-
lingen. Tot nu toe bestond het publiek
doorgaans uit roonls-katholieh'n, llla:lr
hij hoopt spoedig vah'r \"oor wie-dan-
ook te kunnen optred('lI.
';\tll'm mijn programma vooral geen sa.
lire op het Hoollise I('\"ell. Ik wil er niet
tl'gt'naall trappen. Er moeten geen lllell-
Sl'n de dupe vall zijn. lid !-!aat om eell
lichte toets, eell haast nonchalante spee1s-
Ill'id, terwijl je tegl'lijkl'rtijd bezig iwnt
kleine prikjes uit te dden. l'\et niet hele-
lIlaal ongenH'rkt. En dat llI(K't allemaal
in l'en hoog tempo gebeurelI. Eigl'nlijk
Illag 1Il('IJ niet de kans krijgen met lachl'lI
op te houden.'
IIoewl'i Fans J ansen in totaal twee uur
pl'r voorstelling op tie plankt'1l staat,
,-indt hij zijn werk niet afmattend. 'Be-
slist niet zelfs, het is el'll ontspanning
voor mij. Dit tl' dm'n vind ik zo heerlijk,
dat ik gewoon lIiet de kans krijg me
moe te voden. Ik heb ook het grote
,'oordeel, dat ik 's morgells altijd goed
kan uitslapen. Ilot' diep ik in de nacht
ook thuis kom - als ik in ~Iaastricht of
zo moet spelell is het zelfs al hij na och-
knd als ik ter stede J.(a - ik krijg altijd
mijn acht uur slaap, daar zorg ik nauw-
lettend voor.'
Verscheidene malen is Fons jansen ge-
Haagd voor de televisie op te treden.
Hij weigerde steeds. De reden? 'Dat durf
ik nog niet aan. Daarvoor h('ll ik nog
k kort hezig. Ik wed helemaal niet of
mijn programma hl't voor de camera
!-!oed zou doen. Xee, voorlopig denk ik
Ilog niet aall el'l! te1evisie-optredell:
Hij staat op, ovt'r t'nkele minuten zal
hij beginIlen. Het ger<)l'zcmocs van de
zaal dringt door in zijn kleedkamer. Hij
schikt zijn smoking, werpt l'en laatste
blik in de spiegel en wenkt pianist
~(khel Plt'mpeT. In zijn pocheltc stopt
hij een klein zilvcrachtig microfoontje,
dat lijkt op een roosje.
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ZIGEUNERS
Zes mihoen zigclIllcr.\' ;:1t:CTt:CII door de
u;ocld la1lgs zelfgekozell wegen. Gdo.
dgl', ill 011:::(' 0W'II soms iJijgelor;igc "'('Il~. .

!WIl. hijcl'lIge1WtU/I'11 door sterke f(//IIili,t;;
/}(//i(/CII ('/l hec1al' lradities. J~(,'l cigell
(cc/cid 111('/ f'('Il cif.!c/I tl/al ('11 ('CII eigCII

u'rhitll/Î/l/!.S,\!t\/cclIl. Sterft CCII zigermcr-
koning 0/ "('/I ::igclI1lf'rkollillgin, dml ko-
111('11lIif (file ,cilldstrckcli de zigl'llfIcrs
S(I/II('/I 0111 Ilij dl' /wgra/('IIÎs (/(lfllcez;g te
:1;11. \rmig jllar lUH Xedall11ul daar ge-
tuige U/Il. IOCIl de ::igCWINs Illm kOllÎllg

\Vest!lill('r in Sliedrccht fCIl grave droc-
geil, (zie foto)
Oel'ml ;11 EUI'01JlI ::i;/J ::if.{elmers te d,,-
c/l'Il: n)()r CCfl IL"agcII ;'1 het CriC'ksc Pi-
meliS, ;U ('{Ijl:'" als violist (al is de do-
list 01' dl' foto - de ;:()on t.:rlll Tata Mi-
rondo - dali ook een uitgestotene. die
allc(',. 'lOg ia:::,:::, spcelt; 'al') ik zigcll-
'lI'rlllIIziek sl'e('/, ga ik huilen: zegt IIi;),
iu Spanje, in IJI/Us1mul. Tom \Vecrheym
kIn/lil hem 0l' :::,i;1I zwcrftociltt.'11 eaak
tcgcll. ZijJl foto's op dezc pagina zijn
dl/ar afspicgelingen van.



VVDM

Het zal de meeste lezers al \vel bekend zijn: begin september is in Ede een
vereniging van dienstplichtige militairen opgericht die zich ten doel stelt op
positieve \vijze de belangen van de dienstplichtige militairen beneden de rang
van onder-officier te behartigen. Het ligt in de bedoeling vall de initiatief-
nemers dat de vereniging zal uit,groeien tot een landelijke organisatie.
Het bestuur van de jonge vereniging heeft reeds direct eCII aantal concrete

wensen op tafel gelegd:

• Afschaffing van de huidige vorm van streng arrest,

e Afschaffing van licht arrest in de v'erlofdagen,

• Het verkrijgen van stemrecht voor militairen, ook als Z'C de normale stem.
gerechtigde leeftijd nog niet hebbell bereikt,

• Afschaffing van de lijst vall verboden literatuur voor militairen,

• Afschaffing van de !"Tfoetplicht,

• Afschaffing van onnodig corvee,

• Het bevorderen van de mogelijkheid om na de diellshlren in burger gekleed
te gaan.

Het bestuur heeft vcrder met grote nadruk aangekondigd dat zij haar werk.
Z<1<1.mhedenwil verrichten binnen de bestaande krijgstuchtelijke verhoudingen.
Als ik goed ben geïnformeerd is het de bedoeling van de minister en de

legerauloriteiten dat men vooralsnog eells rustig afwacht waar toe doze zaak
7jeh 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 hesef dat de militair, binnell het
kader van de wet en het reglemt'nt op de krijgstucht, zijn burgerlijke vrijheid
behoudt en dus kan benutten. willen de autoriteitclI de gang van zakcn cerst
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 eeIl stap vcrder kan gaan. Ik wil het
dan ook niet onder stoelen of banken steken Jat 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. ~Iaar 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 militaircn een positicve bijdrage willen leveren tot het
verbeteren van de situatie waarin zij verkeren. Het behoort tot de kenmerken
van de democratische samenleving dat mensen het reeht hebben om o\'er hun
eigen situatie na te dcnken en daarin, zo mogelijk, individueel of in vercni-
gingsverband, verbetering te brengen.

Dat de militairen in Ede de belangstelling opbrengen ('n zich de moeite
willen getroosten om dit aan te pakken vind ik ronduit een winst. Ik sta nl.
beslist niet aan de kant van degenen die menen dat er 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 eCII hartelijk welkom toeroepen en de

wens uitspreken dat leden en bestuursleden door wijsheid en doorzettingsver-
mogen er in zullen slagen hun vereniging eell waardige plaats te geven. binnen
de militaire samenleving. RED.

ego
.\laalld1Jlad l:all de llUlllallistisclw
geestcliikc t.'erzorgirlg eoor militairen
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PROVO, ja of nee?
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De redactie r.:an Ego heeft mi; "ge-
t;fllllf!.d ui/ecll te :xffell !cat het l'rOl:(l-
schap (met JlOofdlelfcrs /log lcd) ill-
hOl/dt. Dit bli;kt echter eell 1Jw('iliikc
opgaaf. "'at !wwlt h.r;. cllristl'lI zij" of
marxist :::,ijll irt'J Ik r;crtcl liclJf'r eerst iets
over de hcu;egillf!, Prot:O C/I hopelijk zal
de illlloru/ !Jall het ProroschllJ) er flit te
t:OOTSC1li;1I komen.

De hew('ging Provo is in volle ont-
wikkeling": het is ('CIl l'ehte hcu:egillg,
omdat er zove,,) in ,geheurt. In Provo
hewegen zich allerlei stromingeIl. Provo
is ('("n vcrgaarhak van lust- ('It onlust-
gcvoelens en de daarmee saJnenhan-
geode agn'ssil'S, die we overigens op
niet-gewelddadige \••.ijzc uiten. Pn)\'o is
eCIl trefpunt van jOll,geren cn al wat
ouderen die elkaar heinv1()(,t1cll met
allerlei opvattingeIl ('11 sentilllt'niell. Daar-
om heeft Provo geen \'"slslaande nor-
men. IlwlIillgen en heginselen. \Vij zijn
antidoglllatisch, omdat dogmatiek in t!t-
('crstc plaats op gelll;\kzllcht duidt ell in
de twecde plaats, omdat dot!;lllatiscring
van 'waarhedcll' onherroepdijk scheu-
ringen hinnell PrOH) zou \"('roorzakell.
Provo is imnwrs net zo'l\ complex als dl'
maatschappij waardoor zij is opgero('p('l1.
Provo is <'en ('cht(' anli-heweging tlil'
inmiddels veel positiefs heeft opgt'ie\"enl.
Ondanks Provo's veelheid van stro-

mingen is tie provo als individu toch
wel te Ilt'rkellnell aan trckken die hij
met :\11dere provo's gemf'en heeft. lIij
staal sceptisch tet!;ellovcr eell {I\"('rhdd
die hestaande prohlemen negecrt, of ah
ze ze niet de haas kan onder de tafel
schuift, Venkr is hij (lok nog eens
onteH(,den met het maatschappelijk IJt'-
stel. Ceme('1l heeft d(~ provo ook e('11
protesthouding tegen de politici van d""
status-quo. die 1lI1, twintig jaar na het
einde van dl' Tweede \Ver'e1door1og, no).(
steeds g(>ell \Tede hehlH'n gehracht elI
zelfs die vrede teg('Il\\'l'rken uit hoofde
van overleefde partij- en/of kla.",_,ehdan-
g('n.

Geen debatingclub

Voorts is kamkteristiek voor df' pro-
vo's dM hun scepsis niet leidt tot eel1
vrijblijvende kritiek. Provo is g{'('11 de-
hatin,gduh waar llll'll hoffelijk over el-
kaars \'ooro{)f(It'lell praat. Dl' provo pro-
testeert, ef'1l hezigheid die men sinds
jaren schijnt te zijn verle('nl. De provo
protesh'crt effectief lIJ('t allp ,~tijlillidde.
len (ook de ahsmd(') die hem ten dien-
ste staan. Dl' provo provoceert tot ('en
contra-protest, De provo dwingt tot een
keuze: vóór of tegen, De provo maakt
de discussie los. Provoprotestf'n zijn
spontaan, niet \.OlgCllS plan georgani-
seerd. Et'll georganisel'rde demonstratie
met van overheidswege gecastreerde
leuzen gaat g<'1ll'l'l in tegen de essentie

van het provoschap, dat zich immers
heeft ontwikkeld uit die spontallt' niting
hij uitstek: {jp happening. lId provota-
riaat ontleellt zijn lenigheid ('11zijn stoot-
kracht jl1ist aan het fcit dat het l'ell
onlll'rckellbare fador is voor de over-
heid. Zijn onberckl'llhaarheid fnuikt d('
overheid in haar machtsmisbruik.

Een voorl)(,f'ltl: Burgemeestf'r Van
Ilall verhie(ll cen delllonstratie van llt"t
COlllitl.', 10-,3-66, omdat bepaalde, toch
niet onvriendelijkc I('uzell hem niet naar
ti(, zin waren. Provo reageert spontaan
met l'en ilIegal{" geslaagde dl'lllt)IJstratie,
Hesultaat: voorpaginanicuws in de gehe.
Ie daghladpers, Er zijn :300 deelnemers
hij !lt'trokkelJ. Til'n dagen later \'ol~t
('Pil tw{,t'de iJlegah' demonstratie. Dit-
maal ligt het aantal demonstranten rond
dt' duizend.

BindelHI t'ielellll'nt \"flt)f de hetero-
gene provo groep is £1(' gemeenschap-
pelijk hcl('den ziIJ v(Jor persoonlijke \Tij-
h('id, resulterend ill ('eli non-conformis-
m(', militant antimilitarisnw en l'ell Ïief
anarchisme. \-kll zou in dl' prm"op;rol'p
\'il'r stromingelI kunllen constatercn, die
echter all(~ in elkaar on'rlopell. De ('l'r-
st(' j.!ro('p, dil' van tic happeners, h
onbtaan uit de arti_,ticke happening zo-
als dil' in Arnstenlam ('11 Antwerpen
werden hl'(wf('llll. Vitl'raartl namen elt'
politie ('rl dl' burg('rij aanstoot. Dl'
(rechtse) provocatie kwam dan ook w{'('r
wetmatig van dl' in kllllst\'ijalldi,g(' zin
Ol)l!(~\'o('de hllT~er ('tl zijn gelaarsde be-
',chcrmcr, oom agent. Hesllitaat: de art is.
riekc happening .~laat om in ('('Jl politi(,k
,getinte: til' provo-happenillg. Dit is l'ell
col1edil'\"(' uiting \";Hl \'('rzet tegen hl'!
geza,!!;' dat zich zo nodig moest IatCIl
!!;dclell en dat \"f)or dl' zoveelste maal
I)('\"..{'('s dat kUllst l'n autorikit (,Ikaars
donds\"ijandl'u zijn, W;lnlle('r kUllst geen
0psJlluk Iwl{'kent maar onafh:mkelijk-
heülszin, leH'nsdrang, kritiek en prole,t.

D(, twc(,de grnl'p is de groep vall de
h('at(nik}s en de hipsters, Zij dist;uIliërell
zieh opzettelijk \'all tIl' maatschappelijke
fatsoensnOflllt'n: de t"'rstell door l'en
onn'rzorgd uiterlijk. de hipstrrs donr
e('n c1antIyachtige opschik. Samen staan
zij /t'gt'lJover tie squart'. de uniforme
massamens, Zij zijn helijdende escapis-
ten. dif' de maatschappij ollt\-Illehtell
middels hasji,II, marihnana. LSD en
andere bi).(IHnakcncl(' middel('n. De c1ere1t'
}!ro('p wordt gevormd door dl' denkers/
scllrijvcrs. Zij pul)lict'rell en v('rsprt'id('11
hlln zienswijzt'n iJl bladen als Provo,
Hcv(J, Eindelijk, Propria Cllfes, SC<lndal
en in andt'f(' hladen.

De vierdl' grol'p tpn slotte is de groep
van de aclidsten, Zij zijn van mellin).(
dat dellJonstratie, sit-iJl. te;leh-in. forum
('rl dl' .aanw(~zigheid van provo's op
\"l'r~a{lerin.gl'll \'an amlersdl'nh'n<1en he-
Iangrijk klllllH'1I bijdragen tot hl'! mohi-
liseren \'an tie openhare mcning in pro-
\"()zill. Dl' activislcn gaan veen redelijk
micldd uit de weg, als het maar puhlici-
teit oplevert. Dl' activisten re'ageren

spontaan en adl't]uaat op geheurteniss('l'
die de wereldvfl'de ('n onze persoonlijke
nijheid nog v('rtlt'r in het nauw knnnen
drijven.

Radicaal

\\'at hetnAt de huitenlandse poiitil'k
is Provo radkaal anlimilitarr.~tisch, Otll-
dat militarisme ('11 nijheid niet te rijmen
zijn, Ons antimilitarisme sluit overigell_~

,'leUIl aan dl' \ïdcollg niet \lil.. Dc'
l){'tn,kkelijh, vrijll<'id dil' wij zelf genie-
t('11.gUllnen \\lt' ook anderl'll. ~Iilit<lrisme
Iddt nooit tot ePIl blijvende oplo.~sing.
20 jaar .:\"eti('r1aml in ;\A VO.verband.
10 jaar kt'rnbe\Vapelling, 20 jaar halall.
('(' of ll'rnl( hdllH'1l ons geen slap
dichter bij l'en dUllfzame werddnl'de
gl'hral'ht, Integend(,(,I, dl' kans('n op l'en
llludeaire wercldvernil'ligill.l.!; zijn tot in
hd waanzinnige geskg('n.

Dl' aanleiding tot d(, hewap('nin).(s-
w('(Hoop is inmiddels praktisch hersen-
schimmig gewordl'l1: geen \"('f.,tandig
nWlls gelooft thans meer, dat dl' landen
vall het \Varst..'hanpact, de militaire te-
gl'nhang('r van de .:\"AVO, cpn aam'al op
het \Vest£'11 in de zin hebben. V('I{'
lll('II,~t'n zijn er nu wd achter dat mili-
taire {'II economische agressie altijd \.;10-

Hit het vec1 sterkerf' 'vrije \Veskn' komen
('H dat een dergelijke agft'.~sie de lilJf'ra-
liserin).( in de Sowjet-Unie en in China
onnodig uil'.-;te1bezorgt.

.\feer dan ontstl'lIl'nd is het feit dat



de onlangs in Spanje gt.,dropte kern-
hOlllllwn geen Ilationalc hysterie ontke-
tenden. Li~t dit ailn de wdvaarts-
apathie? ;\'Cl'll, we hebben het over het
paupersland Spanje. liet uitblijven \'an
paniek ,••..ijst in {,CII ;l1H1l>n' richting: dl'
Ilt'oogde terror blijkt in dl' eerste plaats
het thuisfront zelf te hehben vl'fstijfd!
De bewoner van de \-rije wereld' voelt
zich allerminst besehcrmd en hol' ZOII

hij ook ... Voor zover hij zich nog over
et'o probleem opwindt, voelt hij aller-
t"t'rst zijn machteloosheid tegenoH'f de
autoriteiten die collectief o\'{'r zijn ll'n'n
bcschikk{'Il, zoals nog geen enkele tiran
in de werddgeschicdenis ooit Ilt'dt ge-
kUild. De provo kan dan ook ill het

"{)Ililitaire oH'rwkht van de 'vrije wereld'
slechts ('('11 aanleidillg lot onderdrukking
en econolllbdw uitbuiting \,UI achter-
gehleven gehit'den zien, Voeg tlaarhij
dat de westerse dl'lllocrati('('n een al-
lengs autoritairder kar:lkter aannl'lIlen PTl
het is wel dlliddijk dat (Ie provo de
prijs van dl' militaire 'heseherlllin~' te
hoog Yimlt.
Via de autoritaire al1u[l's yan dl' de-

nHK'ratische fegeringcll IwLuuleu we nu
op hilllH.'nlands tl'rn.,'in, Ik sclm'ef al dat
(Ie pro\"{)s vooral hijecngehouden wor-
dell dOOf hun vrijheidszin en wantrou-
weil j('gens de bedoelingen \'an dl' auto-
riteiten. \Vie verzekert de provo's dat,
gcg('ven de nallwe salllt'l1wprking tllSSt'n
Dl'n Haag CH het aartsautoritaire Bonn,
vérstrekkende volmachten als Il('t Xot-
.~tandsgesetz in ;\"e<i{'r1alldtot de onmo-
gelijkheden behoort? \Vij verhcugen ous
Imlllers al in eell BVD die dt, gangen
van repuhlikeinsgezilltlen nagaat, rt'pl!-
hlikeinsg"ezinde tlclllOJlstr,lntell in 'Sa-
menwerking lIlet rechercheurs van dl'
straat oppikt en daardoor blijk geeft niet

8)le democratie - waarmee de BVO toch
• ,al in strijd is -- lllaar de monarchie te

beschermt'n. Xaast de BVD kennen we
tl,lIl nog dl' nodige andere conservatieve
Illstellmgen. waarvan de democratische
gezindheid wel altijd problematisch zal
blijven: l{'ger, kerk, politie ('n vorsten-
huis.

J let \'erzet hiertegen komt hijna uit-
sluitend van de jeugd en van vele
'on\'crzoenlijken' uit het n~rzet. Over de
intt'lI{'dllele top hehoeft mell zich ook al
geen illusies te ko('stt'ren. wanneer het
de studentencorpora betreft. De provo is
beducht voor het steeds sterker wor-
dende autoritaire gezag, dat zich achter
een ijzeren gorJijn van bureaucratie
\'('rschanst, ~taar hij wed ook wat hij
ertegenover kali stellen: burgerlijke 011.

,gehoorzaamheid. (lt'lIlOllstratie, teach-in,
\'odbahvedstrijd (?) {Onstaking. Hij kan
het autoritaire gezag op talrijke manie-
ft'tl hdpen uithollen, totdat het ten
slotte ineenstort.

Vijf witte plannen
Voomamdijk ter gelegenheid van de

gellle('nteraads\'erkiezingen kwam het
subversi('vc provotariaat Il\l't maar liefst
\'ijf witte plannen. lid \vitte fiets('nplan
zal eeu eindt' maken aan de v('rkt'ers-
chaos. Hd ct'ntwm dient gesloten te
wurdcll voor hd particuliere autover-
keer. lIet openbaar vervoer kan zijn
vt'rvoerscapaciteÎt dan van GO pct, op-
\"{wn"ntot 95 pd., omdat het niet langt'r
door het particuliere autoverkt'{'r wordt
gt:'himlerd. Hesultaat grotere frequentie
t'n tOt'nwimt van twee miljoen per jaar.
T('r \"l'HlefC uitbreiding van het open-
haar vervoer dienen 20.000 \vitte fietsen
te worden gekocht (kosten l~én miljoen)
die vall iedereen en van niemand zijn.

Het witte schoorstenenplan kan de
lllchtver\ïliling beëindigen. Provo wil
ht't loz(>n V;Hl vuil in de lucht zwaar
belasten. Afgevot'rdc lucht dit'llt volle-

dig door naverbranders gekraakt te
wordcn. liet lozen van giftige gassen is
verbodt'll.
liet witte kippt'llplan verandt'rl de

kllllppelende smeris in l'en sociaal wer-
ker, de diender. De agent is ongewa-
pend Ilt't zoals z'n Engelse collega, de
onvolprezen Bobby.

Het witte huizenplan maakt l'en einde
aan de woningnood. Provo verft de
deurposten van leegstaande pandjes wit
ten teken dat iedere woningzoekende
daarin kan trekken, De kwantitatie\"c
woningnood dient eerst opgelost te wor-
den, pas daarna de h\'alitatieve.

11('( witte wijvenpian wil seksuck
voorlichting voor minderjarigen. Er zui-
len ongeveer vijftien consultatiebureaus
moeten komen in Amsterdam. Pil en
voorbehoedmiddelen worden vrij ver-
kocht.
En ander punt is onze wil tot COJll-

municatie. Pro\'o blijft ht't geestelijke
klimaat hevorderen, waarin de mens
zich kan ontdoen van zijn levensbe-
schouwelijke schil, omdat die schil dl'
communicatie maar in de weg zit.
Een groot deel van het Pro\'ostrcven

is te vangen ond('r de lIoemer: Amster-
dam optimale \vclzijnsstad, \\'elvaart is
bt'st. maar mag niet ten koste gaan van
wdzijn, van leefruimte en frisse lucht.
In plaats vun aflJraak in de binnenstad
nu, ophouw van een speelstad in de
toekomst, Provo zid een unieke situatie
onder ogen: nl. die van een betrekke-
lijke welvaart, waarbinnen de mens
ruimte krijgt (vrije tijd) om zich creatief
te uiten. Dat de provo's voor hun in.
zicht voorlopig op stokslagen met trap-
saus worden onthaald, bewijst alleen
maar dat de meest yoor de hand liggen-
de waarhedt'Jl voor de autoriteiten de
minst grijpbare zijn.

BERNIIARD DE VRIES

a:
w
111,.
W

"W"
""w
9



Geestelijke verzorgers in uniform
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D(' strijd dil' zich indertijd tU~Sl't1 de
pn'dikalltl'n Dü'kerhof ell Bos lleeft af-
gt'spf'dd I(('dt zich \l'rplaaht naar ho-
ger niH'au t'n is thalIs, gelukkig Ill('(
hl'l onthl'l,kl'lI Y,UI ;\lh'r1ei persoolllijk,'
lIloti('\"l'Il. {'CII strijd geworden tllSSt'n dl'
synmit. '-,lil dt, llt'nOfmde kcrk ell ('eH
go('{1 tiet'! y:w de krij~sllla('htprl'dibll'
teil.
Er is ('('n rapport \"all de sYllodt' IJld

ITIl daar Ilij gt'\'O{'gd Illint1eriH'idsrap-
port, er is ('l'll lIit\c)('ri.l!;l' hrit.f ";til de
krijgslll<lchtpredikallh'n t1il'Ilt'lld hij dl'
hOllillldijkc .\larillL', dl' "'ollinklijkt.
LUt"htlll<lcht Cll dl' Ie Di\'jSÎl' (1(,c f(o-
Ilinklijkc' Lalldlllacht ('I" wordt !lid \l'f.
rnl'id wat dl' tlll'nitl)! h \;lll dl' o\'t'rig:e
lalldllladltpn..dikallkll) waarill Ill'zwarell
wordell ontwikkdd tegell IlI't rapport
\';111dl' S\'llodl',
\\'ij gaan lJieT op I't'n t'lI alldt,( ill,

IJid (lllulat wij It"edn'l"maak hehllt.'ll Olll
dl' IHl hrt'l'd opgl'zdte llll'llin~s\ t'rschil~
Jen in Iwn-urlllde krillg Illaar ollld.\t
wij als humanhlt'n met dezt'lfde pro-
hh'lJll'l1 te lllakl'1J Ilt'bht'lI {'Il (Tl! \"(Jort-
j.!l'zdtl' lllt'lIing.'\Ortlling dus ook in ou.
Zl' kring lIood...:akclijk h, \\'ij koesterl'1I
da;nhij trouwcns de hoop cn de n'r-
w,H:!Jtillg dat op d{'Tl Iangt'IJ duur l;'l'1l
J,!l'llWt'll",ehapPl'lijk oH'rleg IlbS{'n alll'
Iwtrokkt'llen zal kunnen plaats hehht'll,
,\laar \'oorlopig- is IH/'H iu IlPnurllld('
kring nloralltog onderliug hezig,
Dat llll'n in protc",talltl' kring \'eel

ZorgCll O\et" deze zakell hpC'ft komt m.i,
omdat dt' IJlt'nillgsn'rschiJl"1I in dezt'
kring-ell ht,t g-roobt zijn krwijl hon'll-
dit'l1, door de n'rschi!leudc protl'stalltl'
kerkgcnootsdlapp('n, de ",trul'!ulIr \'aJl
dt' prokstalltl~ g(-'(,,,,tt'lijkl' \erzor.ldllg Vl.'-
Ie mall'tl ingewikk(,lder is dan de struc.
tUllr \'0111b.\', dl' katholît'kt' of hurlla.
IIbti.~('he gl't'st('lîjke n'rzorgilJg,
D(, prohlt'lllen die ilJ dt' rapporkn {'IJ

dl' bri(,f wordt'Il aangeslJeden zijn in
wezen dl'zl'lfde problt-Illen als \'an bet
conflid iJieker!.of -Bos nJ. Plaats eJl
t.~,lk \"an kerk (vt'fholld) ('11 m-erlieid
t.a,\-. dl' ,!!t't'stdijke \'('rznrgin,!!, de

lLierarl'hie in (1(' g(,{,~tl'lijk(, W'rzorgillg,
lltlifol"Jll ('/1 ralJcol1d('rs('h('iding~tek('lJS,
Ik ht'h in Ego OW'f dt'zt, (lJl(l('rwt'r-

pen ["('('cis enkelt' malen wijn g('daeh-
ten kUllIl{.'ll wI'l'rg('n'l1. :,\" is het ecll~
tt'r niet zo dat llIen in dl' loop van 1'11-
hle jaren oIJverandl'flijk hij dezelfd('
gl'tlachtt-n IlJijft staal!. Althans md lJlij
is dat !lid het l--:t'\'al. In Iwt olldt'r-
.~t<lall(lt' z~ll dl' II'ZI')" duidt,lijk wonll'lI
hol' ik thans o\l'r deze dingel! denk.

Achter-gr-ond
Er is natuurlijk gl'('n sprake \'all dat

slechts I'eu persoonlijk eOlJfJid dt' (0)"-

z;lak zou zijn \'ó1n dl' gen'/t'n IIl('nilJg_~-
\erscliil!ell.
lil \\'{.'Z('ll ligt m.i. dl' h'fJl \'an Iwt

prohleelll in hd feit {bt tot \001' CI'II
kort aautal jarell dt, kt'rkdijke gt'('S({'-
lijkt, \'t'rzorgers zich in .~t~rke malt' \'('r-
t't'nzelvigden mI"! lid l)('staall en de
dOI'Jt'ilJdl'1I \';lIl dt, ,~trijdkra('htell h'l"\\ijl

iIJ dt' laatste jaren, \ooral in de her-
\"(}fmdt, k('rk, niet alkl'Jl twijfel om-
trent dt'ze llOudillg is ontstaan maar
zelfs ('{'U prineipil'l,j andere hOllding,
waar1lij di~tantil' dc plaaL~ \'an dc \"('r-
('t'nzeh-i',!in.,!! illlH'~'lllt, m('{'r l'n lIleer de
nadruk krijgt.
\'erontru",t door dl' grote spannilJgen

in dl' wt'rehl ell onder {Ie druk van de
steeds grotere produktie \";lll atomaire,
dU'lllisdll.' 1'/1 lliologiscll{.' wapenen ell
daar tOl" op zichzelf reeds aalJgespoord
door lid Ilit'uwe tiwo\ogische denken
dat sehoonseiJip 11Ia;lk!e met allerk'i
traditie.; en COIlH'lltil'S, hehhen de ker-
h'n zich opnieuw heZOnnt'll op de u'r.
houding kerk Pil strijdkraehkll ell kwa-
Illt'll ze stl'l'ds llll'('r tot dl' conclusie
dat zij, om lwt e\';Ulg-(,liseh woonl vrij
{'Il onht'\'all~l'n te kUllnl'n sprekt'n, zkh
ZOUdt'll lllol'!en losJllakell \'an IJiudiul.!en
dil' in hl,t H'rl(,dt'1J wellicht tot.'laatl;aar
haddt'll gelekt'll Illaar het lilt niet Illt'l'r
WafelJ,
I)e krijgslllaehtpredikantl'IJ eehtt'r wa.

rt'1I door traditie t'll ('oJlvl'lltie, door hun
amhtt-lijke status, door uniform I'll dis-
tillctie'-t'll en wdlieht IlOg lJt't meest
door l'en IJl'paalde psyeh(\ zoze('r ge-
associeertl lIJd de strijdkrachten dat
t','n wt'rkt'lijke distantil', zelfs als die
ratiOIll,t'1 w('rd aaJl\'aard, bijna OIll1loge-
lijk was,
TroU\H'nS de strijdkrachten gingen ook
zclf hun woordje ml't'spn,kl'lJ, ondallb
H'rklaringl'll 'all polîtit,k ('1\ militair lw-
\"twgt!e zijdelI, kali Illell \andaaJ.! nog
al1t'fwegt'll ('OJlJlllallt1alJtell Ït'l.!t'1I kOIll('1I
die lJ('t \'anzelfsprekcml \"inc!('ll dat dl'
gCl,_~lt'lijh, \'{.'rzorJ.!l'rs als lIJorcelsoffide-
ITII fUlIctiollt'l"l'l1 t'll die zkh llliJl of
IIJt'tT \'l'lT;ldt'lI geyc){'lell als zij hemer-
kt'u dat dat toch {'cht Hiet meer hd ge-
\'al is,
Zo kwamell d(, krijgsmachtpredikall~

kn ollder zwaH' druk, <la!l dl' ('ne kant
hun h'rk, dit, zich \"t'rniellwdc e!l zich
~OllJ.~op \"()(jl' !Jell yt'rOIJtrllstt'll{!e wijzt'
uitsprak (AtoolllWapl'lIrapport \'an de
!tern)fllllll' sYIl(J(ll'), aan de ant1t'n' kant
traditie, conyentie 1'11 psych{, waarvan
ze zich maar llltlt'ilijk kOlJdt'n ht'Hlj-
e1PII, hOH'lIdi{'u 1I0g til' druk \",Ill 11('-
\-rit'Jl(le COllllllaTldanlen {'II oJl(!l'rcolll-
llIandant('ll,

lid is eigcnlijk Ilall\\'elijks \('f1Jazing-
wckkt'lId dat dal hit'r en daar tot haast
tragische .~1tllaties heeft gelei(!. Situaties
dil' zieh bO\:('Ilc!i('n snel tot een conflict
kenden ontwikkden (Bos-IJiekerhof) als
('r ook !log persoonlijk!" controversen bij-
kWalJlt'll.
Dat ook de katholieke gl''l.'stelijke \'l'r-

ZorgillJ.! lIiet J.!t'he('1 geHijwaanl is gt'-
hk'\Ttl \'<ln dit soort cOllflicten hewijst
de hllitiig-t' mist're Ilwt liet h];1<1 G.3.
lJ(, e(,ll\ondiger strnduur van clt' katho
liek" J.!t'l'stelijke \"t'rzorging ('U de in de
katholit'ke kt'rk toch ret,ds aanwezige
hii;rarchische \'I'rhoudingl'll zullen moge-
lijke oplossingeIl missehit'n geruisloZ{.'r
dot'n verlop('u,

En de hUlllallisti~chc g('c .••tdijke H'r-
zorginc?

Ilet feit dat het HUlIlanistisch \'t'r-
bond zich t'('rst na tie laatste oorlog
op het t('rrein \"all de geestelijke \"('1'-

zorging kon gaan lx'wegen l'U dat het
I'('rst drie jaar geleden, tocn til' Hieu-
W(' inzichten a\ duidelijk a;lll\\"{.'zig wa-
Wil, zich in d{, strijdkraehkn heeft Ix'~
ge\"l;'n, hel'ft OIIS waarschijnlijk heho(,d
voor soortgelijke situali('s ('n conflktell,
Vanaf het begin is het Humanistisch
\'erhond, en zijn zijn geestelijke wrzor-
gt'rs, zich ('rvan bewust g('we('st (lat
("'11 associatie met ht'sta;\I1 en doe1ein-
dt'fl \'an dt' strijdkrachten voor de g('es-
tdijh~ verzorging fUllest zou "jjn, \\'at
niet \\'t'glll'emt dat ook in humanhlische
krinJ.! de bewegingl'Il van c1I' geestelijke
n'l-/,orgers in dl' strijdkrachtt'n met {"'ni
g(' argwaan wonlen gade geslagen,

In dienst van ker-k (verbond)
en over-held

Dl' meest l)('1angrijke vraag is waar-
sdlijnlijk: lIHX'ten de gel'ste1ijkl;' H:'rzor.
gers in dienst zijn van de h'rkeTl (of
het Humanistisch V('rbont!) uf in dienst
\'an dl' o\1--,1"heid?
De huidige situatie c,; dat dl' geeste-

lijh, \erzofgefs wonlefl \,(j()rgcdragl'lI
door de kerkelJ (het \'el hont!) en daar-
lJa door dl' Illinister 1It.'IlOemd (hij J\:o.
ninklijk lk~luit), waardoor zij dl' sta-
tus vall amhtenaar \'{.'rkrijgclI,
Er hestaat t.a,\', dew situatie nogal

t'lIigt, venvarring, De vorige miniskr
van lJefensie hct.ft ('('ns gezegd dat hij
de g('('stelijke verzorgers beschouwt als
gewaardl'('nlt' gast('n, maar dat i~ toch
nau\wlijks vol te houden van memen
die officieel ab ambtenaar worden he-
nO('lllt!. Ecn \'raag is (Jok; zal de mi-
Ilis!t'r zich in ieder ge\"al onthouden van
ieder ingrijpen in dl' gt'estelijh~ verzor.
ging? I kt is m('el"lnalen hewet'rd maar
opni('uw; is dat \'01 te houden? Zou de
ministt'r E'\"entllelt' paeifisti",ehe propa-
ganda \'an g('t'stelijke \'l'rzo-rgers rustig:
OH'r zijn kant laten gaan en zou h.\".
de minister op dpli duur niet hebben
ingegn'p('1J als G.1 op de \\ijze van het
maart-I~llnllllt'r was doorgegaan? .\fis-
se!Jien zou in het laatste geval geen
\Trhotl maar l'cn inhouding van suhsi-
dit' hehlwil gedreigd, llla,lr wat is het
\"l'rschil? Een verschil \'an menilJg elJ
zelfs e{'n conflict tussen aan tic ene
kant de millis!t'r ('n de militaire HutO•
rilt'iten en aan de andere kant de ker-
ken of él'n van de kerken of het Ver-
hond is, lJaanÎlate dl' \"t'reenze1\'igillg
kl('i/wr t'l! tie distantie groter wordt, z('-
keI' niet denkbeeldig, I fet zou dan wel
een hpel ongew('nste toestand -njn als
de g('l'stelijke verzorgers zowt>! aan dt'
t'Il(' partij als aan de andere verant-
woording sehuldig waren,
Xaarmate de nieuwe inzichten over

de \"Crhouding kerken(\'erbond) en strijd-
krachten groeien zal de logische conse-
(lUcntie zijn dat tic geestelijke wrzor-



gers nog slechts H"r,wtwoordillg schuI-
diJ.( zijn aan hun levensheschouwelijkt,
organisati('s, EVl'ntm,le menillgsH'rst'ilii-
Jen zullen dan meuillJ.(s\'cl"schilll'll zijn
hlS,~l'n de O\'('rheid en d(, !{'\1'llsi)('scholl-
wdijkt' organen ('11 niet hlSSPll dl' over-
'wid ('n in haar di(,lls( staande ).!('{'sk-
lijkt, v('["zorg{'rs,

Dat ('pn dergelîjh~ nieuwe situatil' (lok
zijn prohll.mt'll zou Jlle{,hn'ngen spn'pkt
\Vl'i \'anzeif. ~kn denkl' daar niet k
licht o\'er~ 1I0e zullelI h.\', dt, gt'('stelij-
kt' \'l'rzorgers hun \,'{'rk in tijd \'all nood
kunnen dOl'u als zij niet \;lJlg('r als l't'll
geïntt'gfL'l'n! th"t,1 zijn Opgt'IlOIlH'1l in dl'
organisatie van dt, strijdkrachlt'n? Er
zouden ilO).!\\'('i \\'at llH't'r \TagPll op It'
w('rpen zijn.

Dl' discussie in Ilt'r\'onntll' krill).! zon
men op dil plint zo klllllll'n Salllell\'at-
tt'n: <11..'s\'lHld(, wenst intlt'nia,HI dat d{,
krijgslllachtpretlikankn geilt'I,1 in dienst
\,111d(, h'rken ZU1l1'IIstaan, dl' prott'stp-
remlP domim't's willen, 1Ilt't l'nkl'1t' ('or-
r('dies, dl' huidigL' toestand iJl priJll'iPl'
h,ulllilil \'('n,

Uniform en rangonderscheidingstekens

~lt'rkwaardig \'oor mij is dat de sy-
llmie het uniform (o\'t'rigens zonder
rauj.!omiefs(.,IH'idingsteh'lls) \'oor g('esk-
lijkt, \"{'rwrgers wil hantlha\'t'u, :\'i('t iu
dipnst dus \',tIl til' o\'('rheid llIaar wI'1
in het unifofllJ \'au d~, o\'L'rhl'id! Ilot'
kan dat? Indit'll dl' as,~ociati\' \.,lIJ d~,
geesklijkt' \'erzorgl'rs met tlt~ strijtl-
kradül'n lIilt'rlijk dOOf ('t:11 dille wordt
gewekt dan is het door hd uniform,
\\'il IIlt'll de distalltie goed duidelijk ma-
keil dan zullen dl' J.:l'('stelijkl' \'t'rzor-
epI'S lllOl'Ît'Jl heginnell lilt"! het UilîfOI1lI
uit te trekkt'n!

IJ;:! /011 (bn ook dt, logische eOllse-
qltl'lItÎe zijn \'an ht't st;lwlpuJlt \",Hl dl'
synode. Prof. tlr, 11. Berkhof ht'l,rt in
dl' \"l'rgadering \'all dl' synot!t" waar dl'
za~.k werd heslist gt'zt';.!d: Ill,t IIniform
lell(1t'r rangulH!('rs('heiding'\t,kplls Itla:lr
met t't'l) duidelijk gedra~t'1I kmi, er op
ZOIldl' l!fll'd(' cOlllhinatit' Ijjn \'all id~'ntjfi'.
ealij' t'B identiteit. Dat dt, idt'nliteit \,lIl
tlt' krij~slllaebtlll'(.dikallt llld het krui,
gopd \\'('ergq.(e\t'n zou zijn wil ik tlid
ontkellll('11 maar in mijn CllllJOzdhl'id had
ik gedacht dat dat kruis ook hd idell-
tifil'atil'-middl'l hij uibll'k was \ oor
ehrish'llt'll en niet lJt't militaire llniform.
Trol!wt'Jls wat l)('tl'kl'llt'n uilt'rlijke Ilt'l"-
kt'llIlingl'll? .\Iodl'll we hel daar nu Wt'r-
kelijk in dl' geestelijk" H'fl'orging \',Ul
hehl)('n'~ ~Iod til' solidariteit \'an dt,
gt'estelijk \l'r/orgt .•. lllet tlt' IIWl1S(,1ldij'
hij ht't,ft te \'l'r/O;'gt'll get!t'IllOIL,tre{'rd
wordPll doordat hij (zomin miiitair te
zijn) dt'/l'Ifdt, kl"ciiJlj! dnlagt? Ik lllag
('r !lid aan dl'nkt'n dat dl' gtTstdijkl'
n'r/orgl'rs iJl dl' gt'\"angt'nisst'11 dt'zl'1f-
dl' lllt'tllUdt' gaan lo~'paSSt'll.

\\"it' dl' kant op wil dit' dt, synode
vall dl' hl'l"\'{lrlllde kt'rk hlijkila,u wil
gaan zai ook La.\". hd lllliform-tlragt'll
dl' (,0Ibl-'(111(,lIlil' lIHll'lt'n tr{'kkt,u t'n dl'
g('t'stt'lijkt, \'('I"Zorj.;l'rs ronduit in l'igcll
alllhtskletiin).! of ill hUrl.!:l'f iJl dt, strijtl-
kracht('11 IllOt'tt'1l zettt'n, Iht :rou trou.
W('IJS Jlll'k('11 dl' kWt'sti(' \'all dl' Tall).!-
ontl('rsdlt'idin~skk('lls oplo~s(,Il,

En in tijd \,UI oorlog (bll? \\'<,1 Hit,-
nlilmi Ile1(,t dl' kt'rkcn Cll lid IlulIla-
nistisch \'('rhom\ mil \'oor hUil J,!;t't's1t'-
lijkt.' \'{'rzorgt'rs in dl' strijdkrachten t't'11
;lmhtskll'ding te ontwnp('11 dit' in tiid
\",llI oorlog llraktist'h zon \'oldt)('I1. Als
daar ooit ('en inkfllatiollait' .\fspraak

o\'er zon kumJ('lI ontstaan dan hd10dt
de ht'rkt'llhaarhl'id van geeslt'lijke H'r-
zorgers nooit meer t'('1} prohlcl'lll tt'
zijn,

~Iaar de \H°t( dit, dl' s\'lJode llU La,\',
uniform hed't 'gekozell i.~wel ng half-
slachtig,

Tt'lJ slotte Ile l'angolldt'rs('hf'it1ingstt'-
keus, :\Is ht't uniform w('rtl afgeschaft
dan heluwfdt, Wt'1l OH'" dt'Z!' zakelI uid
lllt't .•. te sprekt'll. Blijft hel uniform g('.
handhaafd dan lijkt Iwt mt'er dali tijd
dat dl' r;lllgtllldcrsclu'i{!inJ,!;stt'kt'lls toch
\"('nlwijTlt'Il. Dt, l'cnz,ijdi)!t, idl'ntificatit,
lilt'! dl' groep \'all officicfl'n wordt ('r
te \'{'ci door gestitlllllt't'ni. Daar wl'gen
t'nkt.il' praktisdit, \'{){)nlt,it'll nit't tl'gl'll
op,

D(, s\'llod(, wil :rt' dan ook "fsdlaf-
fCIl, dl' 'proteSlt'rl'llt1e dOlllin('t's willell Zt'
h,llldhan'll o,a, met l'I:'1I Il('rell'p op tl~,
IlHlatsdlappdijkt' positi(' dil' dl' gt't'sk.
lijkt, \'l'rz"orgers in tic strijdkrachten
Ill(l~'kl1 inll('lllt'll.

Ik dnd lH't argitllll'lIt \'all dl' tiollli.
!ll'es !lit,t :o;terk. .:'\atullrlijk H('IIlI'U j!('CS-
lelijke \TrI,orCers l't'll hepaalde lllaat-
s('happelijkt' positie ill, Ai~ Iwt go~,d is
ontit'll{'n Zl' dit' l'('!llt']' ,lall hUil c('('sh'-
lijkt, yt'rzorcerss('liap t'l\ niet aan hUil
1.!;l'lijkslt'llilll! llH't offil'ier .••rang('Tl,

Dil alles Wl'•.t1 gcschw\('ll lllet drit'i.;r-
l('i tiOl'I: It'lt eersk UIll til' lezers op dl'
hoogte h' houden yall {ho olltwikkl,lîn-
).!t'1I op dit .~(,llit'd, kn tWt"I-,til' om dl'
op\'attillJ.!('n \'all tlt' schrijn'r lt' kllnnt'll
iann'ft'n, kil elt'nle 1'11tt'1l ill'sll' Olll elt'
It'z('rs ook z('lf on'f tle/t' prohlt>uH'lI aall
ht'l dl'llkt'll te I'dtt'II, \\ïe dl' resulta-
ten \'all dit dt'llkt'lI in {'t'n leeshaar ar-
tikt,l k,HJ wt't"rgt'\l'n zal hij de rt,dadie
\',tIl Ego nÎt't tt'\t']'g(Ods aankloppeIl.
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Vorm nog niel gevonden
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• Eric 1I('rfst, arlhtit..].; ('n z;lkelijk lei-
der '"<lil Lurelei. 'wil iets geheel amlcrs',
Inaar wat weet hij nog niet.
• FOl1s Jamt'u gaat na zijn katholiek!'
shows eeu 'a!gl'llll'Cn' programma ha'll'
geil.
• 1'0011 I ft..nllans mikt op Amerika. Hij
vindt ons land te kleirl. Via Canada wil
hij md zijn Alllerika~mse \'oor.,telling
(\"ijf jaar \'oorhl'rl'id) Broatlway yt'nJn"-
n'll .

• \Vim SOlllJe\'eld is afgestapt van zijn
eenmaus-forlllllic. Hij doet nu al gl'TIli-

m(' tijd SallU'lI llIet Ina \'all Faa"Sl'll.
• Sicto Ilm'ing is dl' Iaahk tijd duid('-
lijk int!:'matiollaler ).,~J'wonl(,l1. :\"id \cr-
wond(,rJijk, want dl' w('rl'ld wordt kki-
lier, dt. hinm'nlandw politiek onlll,l.mg--
rijk('[", (lt, ,!.!t'ht'1l11:l'lli••••ell in hd hl1ikll-
land kOllll'n skt,t1s 1Ilt'('r in dl' inkn' ••q'-
••ft'cr tp liggeIl (Vietnam. Biafra, Tsjet'ilo,
slowakije, Latijlls-.-\IJWrika),
I [et :\(.dl'rlands(' 'caharet' hlijft illlus-

St'n 11lsst'n ;lanhalillgski..:(,lls ~Iaall: dl'
llit'lIwe WI'g, dl' 11lOd('rJlt' \'(HIIl. is no~
nid g('\OI](\I'II.
\\'at is l'aharet?
I h'rfst, .IaIlSI'I1, IIl'rlllans, SOllllt'\t'ld.

I/m-ing. 1',1111 vau Vlid (hij lllijft
I laag ••!). Wim J\:an tI('eh hij nog?). Frans
hos!t'r, Hamst',s Shaffy. 1I(,lIk Elsink.
Jlt-nnalJ vall \\'('n t'l\ Hoh \'an Ilollh'lI
kunnen dl'zt. vraag heantwoorden,
.\faar wat (-'p[; \t'rwarring ZOll dat

sciH'PP('11. \Vant wl'lkc \.tn dl' twaalf
dt'finilit's ZOII dl.' juiste zijn:'
Is hd dl' hlijlH'id \'an Toon I [prmans?
Is het de politieke gei.;ngageenll11'id

\.111de agrl's~ie\-e Sieto Hoving?
Zijn het de gekkt', elastische smoelen

\'an Ilt'l"Jllall ,'all \'el'n. de ahsunll'

grappt'll. dt' 'gags' in hel prograllllll;l
vall pantomimespeler Boh '"<lil lIonkfl.
dil' onder dt, nuelller caharet ,"allen?
:\Is FIJtlS .I;lllS('1I {Ie t'igcllaanligh(.(lpll

\.1Il d(, r.-k. kerk aan dl' kaak stelt. als
\\'jlll S01ll1l'H.ld S('tJtillH'nh'('! of clow-
1lesk doet. als Lmeh.j dl' Jllaatschappij
wbtheert 1'11mild uit haar ,'oegen rukt.
is dat het dan?

Of hl"t'lll..!J \\'illt I\:an ('ahard door
zondl'r politiek,' O\{'rluiging (of Iwl
lIHll'~t ('CIJ rel'ilhl' zijn) politil'i ",lli hun
voet ••tl1k te halt'll:'

Callard is llIel'r dan li{,djt's zingt"l .
hct is IlH'('r dall I'ell zaal \('nlla~l'1i l't'll-
it'rt.lillt'n'). IIt,t is !lIt'l'r dan \ rijblijH'lldt.
kll'illkullSt. lichtgt'wieht t1watt'r.
\\'aar koml hd valHLLlll~

Artistieke vorm

.-\all d(, rand \',111Parijs. op dt, helling
,'all de '.\Iarklaarslwq.( .\Iolltmartn'.
ollbtond tijdeIIs lwt I'Înde \',ll1 dl' llt'-
~elJtil'lldt' t'I'U\\" dt, arlistil'kl' HlI"Jll dit'
bkr dl' 11,1,1111\,111 l'alMrd ZUil 'krijgen,
Eell llilgt'It'/.t'1l pIt 'kil' \ oor it'h Uit'II\\"S.
ieb l"t'\"oilltionair". deze hWIi nog g('-
i••olt't .•.de IU'(I\"(,1 Illd zijn \,(,t,l1w\\\lg('n
hhtorit., zijn lalldeliike karakter, zijn
\rijlJHlt"(ligt' ilt'\\'OIwrs,
Hnlldolll de drit. u\'t'rgl.hh'\'('n Illoll'lls

\,lll dl' familie Dl'hra\' - t'r \\'arell I'r
oor....pronkeiijk \'il'n'llt\~'inlig - \"(lfIm\t'
ziell (Til l'(,lItnllll \'an dauslustigl' .\Iont-
Iilartriaan ....l' schOllen ('U jOllg(', rt'\"ollltio-
lt,lin.' klllhkllaars uit allt, ddl'u \"all
Europa,
Daar waar Ct'ns dl' h:IllIwls \"all .\!t'r-

('Ilrins ('11 .\Iars hlln marnH'H'1l zuilen
\('l'hi('H'n, wt'rti('11 in krOt'g('tl. cafè's ell
dancing.; it!f:l'i;n gl'hort'll.

Rn') 1"/11 11,,"lt'11

Ih'lIh'lHl up ('CII ('afl"piano prol)('t'rde
(It' Franst' COllll)(IJlist-lllllzil,kp('(lag(J('!!;
Eric Sa tie cIc jongt' DpJHls ....y \all zijtl
\\'a~lleriaans(' mis\ attingt'lI k lH'\Tijt1(.'Il.
Dichkrs, ~ehild('rs. \ arit'tt'-arti(.~tt'rl t'll
kkenaars disellS~iel'rdl'll l'tI t:,\'('11 g,hl-
\ oor~h'J1ill/.!(,IJ. Aklil'l"s 'l'lTt'Z('11 op d,.
Ilt'1Iing. Aan dl' \'od van dl' IWll\l'1 wa ...
dl' markt \'all sl'hildt'l'sl\1()(it'lkn, \'lak hiJ
dl' halte "an d(, paardentram, ,c:drokkl'll
door l'l'n paard \all dl' trallllll,La!.sehappii
('1\ l'l'll \'<lll dl' t1il'I"('nlH'sdlt'rtllÎllt.!;. Dl'
weg lIaar lu)\l'n wc'nl gt'lllarkt't'n\ dOOl
llachklil!ls, wijllsdlt'llkl'rikll ('lt l'.lf(.-
chantants,

111'1sehiIIJllIl'II. ...pt.lth,.akr \alJ dt'l.!,tlt"
rij \all iwt ('abis Hoyal Owt \o(lflJlalig" (~I"-.
I'alais dl' Hidwlit'll, I,ij het Ltlll\ 1"1')\'1'1"- ~
h\li~(II' luar \1(llItlll.lrll"l',

Bekend trefpunt

Ll' \Iolllill dl' la (;aldt., - waM al
\loutmarln's fri\olilt'il was IWl!OIIlU'II.
Uil11!.lt Ilh'\TtlIl\\' Dl'''r,l~' zo goed kOt'~(,11
(g;ddll's) kon hak~c'll ('11 haat' man Ini
was 1'11 \';111 lIluziek hield - wnd ,"'l!
lwkt'nd trdplltlt \all al'ti •..~ll'll ,'[I d,IlI~-
t:I'lt'gt'Jlilt'id. Ht'lloir v('ft'I'liwi!.!,'(' hd Z;l-
tl'n1agsl'grotl' dall ...I'I'stilll in iS";',) (1.,.
Bal dil \loulill dl' la (:aldk),
lId l'ahaH't 'I.l' Chal \:oi,' (ti,' /\\',1110-

k,ltl. .i-:t'llO"llld lIa,1I j'('11 \'Tha,d \,111
Edt:,lI" .-\Ibll I'nl' - \\"('nl itlh'lll;lli(lll<l.d
Iwkt'lI(l.
Ll' Ch,lt \:oir i... dl' hi~tori,' illgt'!'!;t<lJl

aJ.., ('l'r ••tt' call.lH'I, ()pril'htt'r ... \\',11'('11Hl)'
dnlplu' Sitli~ cu Elllilt' (:(111111"111.

S.di~: /0011 van ,'t'n Iikt'llrstokt~r van
Illaakt tllSSc'U dl' \"t.t'sehillt'fJdl' kunst.



I."rc1d: rtlll /i"l", IUwr rn'lth Jlllr;n I.ill,I<,~,

Eric llt"rht, j(Hl'arill" cic jUIl~, zijn rHIt/W,

luIm I.lmfi,,:! (Z;III'1II/) ('/I K('('~ l'IlIl Kilo/eli.

uitingell. lid caban't was dl' eerste stap
naar I'CIi totale ktln~t. Deze stap is .nid
g"l'\'olgtl door l'eIl tweede,

Het is o\"l'rigens niet toc\.lllig: dat in
lwrio<if'n dat de maatschappij dreigde te
Clnhporl'n 'of al ontspoord was (de Frans-
Duitse oorlog. de l'collomische ineenstor-
tin\! \',1Jl Europa, de wcrl'1doorlogen) de-
ze lIitil1g~\"{)nll opblol'ÎtIl', Per definitie
is cabarl't gt't.~Ill.!:agl.t'nl.lid is re\'olutio-
nail'. soms ook illlarl'histi"'l'h (~laurice
\Iac.:\al> met lijn chansons: 'L'Expul-
.~ion dt's Prinl't ...•., Lc Bal :1 'I Bbkl dl'
V;lIe').

Ol'ZI' PUft' cahare1\'orm is nog terug tt.
Villdl'll in het Poolse Kraków, wailr Piotr
SkrJ':)'lll'l'ki de autoriteiten tart, milar ook
in TsjedlOslowakije, \'oornamelijk in
Praal.!:.

In Engeland \"Ïllllt Illell iets dl'rgl'liik~:
d... theatt>r-\\'orkshops, waar tic idt'!'
van hd 'Bmin-stol1lll'n' in efl' wordt
geholHkn,

In :\edl'lialll! wordt iets ge{laan (lat l'r
op lijkt door gt'i.;ngagl'('rde ,"oorstam1ers
\.1II totale kUllst als Pdl'r Schat, ~Iisja
~Ieng:elhl'rg, ~IIIIisch. Louis Allllril's~en,

\\'at in ons Ianel t.'\"l'mvel cahard
wordt gl'[)m'llIll heeft daarm('e vaak
Illim!er tl' makelI clan dl.' t'\perillH'nkn
vall Schat cs. lid :\1.der1am1Sl' 'Caharet'
komt \'oornanll'lijk Heer op het \Tiendl'.
lijk n.'nnaken ,"all het publiek.

\\'at hl'treft karakter komt ht't hijkn-
dt.. politieke. caharet \'an Sido HO\'ing:

CABARET
.j~tlellijkc afkolll~t, zUllllt'r huÎtPlll!;('\mne
",l!toUtt'II, lIlaar lIikr,,! ori~iIl('t,l. l.'t'll lid.

ilt"hl)('f V,I11rode wijn, ('('11 hillffl.'r, {'cn
fan!a ....t. Hij ..•ehildt'rde slC'c1It, maakte
Llrik,ltllH'll ('IJ "dm'cf pamfletten ,t,tn
de lopl'lIl\(, h,mt!.

(;01ll1t';11l: ('('n locns,'lIdl', <lonkt'H', IMar-

di.t.:t' 1Jl,11l, ('{'n dit'hkr CIJ ('1'11 oorspron-
kt'lijk talen!'

Zij \"('stie:d"ll hUil ('.\t,II1Sil'yt, 'Lp Chal
:\oir' in ('en leegstaand willh'lpand op
dl' houln'anl Hodw(:houart. Aan de <1t'-
cor,\lie '";lIl Iwt Înh'rÎI'ur \\TI11('11 kke-
!la,lrs als Iknd Pillt, ('Tl I kmi Hivièrl'
tlwkt'll(l ollder de naam CM.1Il tl'Acht.)
lil' .•.•.

Lt' r:hat :\oir lws\ollt! lIit {'('H somt
gt.JagkallH'f in dl' Hlrlll van ('l'n schil-
dl'rsateli('r {'n eetl optr('kjl', lwsh'md
voor I'H'gasten als Salie, Eillilt. ZuL!.
\'idor Ilul.!o 1't1Ht'lloir.

Salis ('11 Cow!eall or~alliset'nl(,11 soi.
rl'e's, De ~raaf Dl' \ïlliers de ll.•.l"
:\dam fecitl'erdt, er zijn ,(!ruwdproza,
Leon Blo)' z\ •...et.ptl. zijn toehoordl'rs op
Illl't passagt's uit zijn aangrijpende fl'!k.
proza, De Poolse, hel,ldschone IllIlSicif'll-
Ill.-dkhkrt's \lary ..•ia Krysimka (dl' enige

HOllW in Jwt gez('1schap) l'.\perillll'nker-
dp er als et'r~k met hd 'H'rs lihre',
~lallfice Hollinat lid - zich achter de

pi;lllO bq,:ell'idt'nd - zijn surrealistischl'
\\Tt.(.dlll'i{lspuá.ie {loor hd zaaltjL- klin-
kt'll, Ilt'llri Hh'il'["(' gaf cr zijll sdlilllllU'll-
spl'lop\-oerilll.!:t'll. Ook dlaIJSOII'" klonh'll
er, Het Il\(Hl('rJl(' lied wt'nl er l.?;l'horf'll.
Dl: ul'kellde zan).!t'rs \Iit Le Chat Xoir
zijn Jules .1011'1:,~LllIrin' ~LlL<\ab l'n
:\ri~tide Hmalll, dil' lakr zelf l'{'1t eaha.
rd lx'_~oll.

Vauuit l';lrijs lWI!;Oll dl' opnurs \',111
hd (',liUfl't. In Berlijn en \liinchen
(Erica ~lann), Oostenrijk (\Vellen) ('ll Po-
kn (\\"ars<:11,111t'U Krako\\') werd{'11 l'a1u-
rl'1-l't'ntra gl'sticht

111tlit' heginjan'Il was de ,"oorhol'd,~
\-an cll' EUr<llH'Se kUIl..•t te vinden in de
l"dlhi\itl'it \'an dl' eluardruilllte.

lid L'ah;lrd wa ..•mcer ('{'n '\\'orbhop'
dali 1'1'11pbats waar het puhlit'k zich kon
\"I'1"Illakl'II,In de cahards Wt'HIt'U impul-
sell gegeVf'll aan de 1Il0(lerne kunst,
kwam 1llt'1Iin H'17d tel.!:I'1IIlt't oudt" het
maabehappelijkc bestel, de lIormen. Het
was een bolwt'fk \.lIl artistit'ke revol".
lionail"l'll, waar g('('11 sclll'itling werd gt'-

hd 1I1l't'st-1)\'erl'CIlmet het origineel.
In het programma van Hoh van Hou.

kil zitten ahsurde ,"omlst<>n die aan het
t\'.\H'rk van dl: Fransman A\"crtv doen
denkeil. Van Houtcn zou - als hij iets
mintIer pantominw, ids llleer 'Gags' in
zijn shows zou (loCII ('11ids bomlig('r zon
\H'rkell _ kunnell uitgro('icil lot l't.'n eeh.
te moderne ('abaretier.

Lmt'lei vindt wellicht ook til' nit'uwt'
Wl').{- kwaliteit zit er genoeg hij dl'7.l'
:\Illsterdamsc groq).

Dat wc in Xedcrhuul af lIloC'!en \'.1Il
(Ie ontstane spraah'crwarring is duide-
lijk. Cahart't is gt'l'lI aH)1Il1jl-'uit, i..•gt'('n
('ntl'rtainmellt,

1It't moet zorgl'n opnieuw til' artistie-
ke ,"oorpost te wor<1t'n dil' het was, D~lt
\'t'r1angt l'ell hf'wrii.;ntefing. el'n lIlent;lli.
teitsH'randcrillg, een iJlternatillnaiiserinj!,

lId volk \'('nnaken mag, maar nOt'lll
het geell caharet. El'n goede down is
onhetaalbaar. maar \'('rW~H lWIll nooit
mt't t'('n c.lbaretit.'r.

Pisuiss(' t'n Spt..t'llhof zijll dood, al ('en
hde tijd. lId heeft g('('n enkele zin hun
w'est ill (h'ze tijd nog levend te houden.

HOB \'A:-': OPZEEL.\:-.:n
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Easy Rider. het 'gewone' beeld
van Amerika
lIet aardigt: \,UI Ju'! ,c;rok bnt! dat

.-\lIH'rika Iwd, i~.dal Ill'\ daar lijkt of
alk.'- kali ('ll mag. Ik ~dlrijf HwI opzet
lijkt, \\'allt ciC" film 'Ea"y Hidn' lll'wiH
het tvgcllc!eL'1.

D\. gl'llliddl'ldt. :\llwrika;lIISt' IJllrgl'f
uwt zijn gl'llliddeldt' inkoll1t'll JI.(.ft 011-

lwkolJlllll'rd {'Il pk/.ierig zijn i"\'l'ntjl'.
lIij zal zich nallwcliih drllk Inaken al ..•
autoriteiten op bun hekt'IH.1c dl!l'll ma-
lIil'l" 'sfll'riffjt: "peit'H; hij maakt ziell wel
- \oor zijn [,--Iol'slel geZdt'IJ - bij:loll*
(it-r druk m-er hd optrt'tit'll ,',111 lid
'lallghari~. ongcwas:.t'lJ ('IJ wl'rbehllw
luig', dat niet nalant zich te lll;}nifcst/'-
!"{'l\ en k protl ..•.terell tt-;.!t'll lH't (iJl de
O,~('ll \,UI lid 'tuil.:() zo verfoeilijke h'll"*
gt'f1JI;lfl"dlJlll •

.'\11 is lillig nid all(.s wat Ilt't L\llcltari~
\\Trk-.ellllw 'llli~ (om deze 'fri~~(:"LcJl[l-
lllin~ llogllldab k !lanten:,,!) wil \1101'
it'dt'n'cil gesllcdell kock. \'omal dl'
Olldt'l'(' ~ell{'r;lli{' kallipt mI'! hct pro-
hitTIn ïll'.~rip'. ZI' kan dl' jeugd uit,t
IJlt'lT \'ulgt'lI,

Eigen levenspatroon

tn Amerika, bet land waar veel !lh)gC~

lijk is, is dit I!;t'rl{:'Tatil'\,{T~<:hilZf'CT skrk,
Daar hehbell beatniks, hippies {'n \vat
di{'~ Ilit'{'r zii, {'I'II ('igt'll II'n'll~patTo(Jn
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ij'lh: FlJm/tl alia) Cal'tllill ,.1mcrica 1"11 Hop-
I"", ,Iirkil'.' ruk!''''} /Jij hd kam!'tUllr,

opgl,hollWIL d,lt in \\/I'Zl'll Ilid rtl n't,1
\('r~l"hilt vall Iwt llormaJt., !lUdr oJl\'at-
tingt'n oVI'r liefde, Sl'.\, drugs ('11 ':oJ.;~
dit'u t IH'hlwn \001 IWII tTIl andere.
~Olll dil'pl'f{' bdt'k(,llis gt'kregt'll.

Pt'kr Folltb - !mwr \'<111lall '1brba.
n'll.t' FOIlda 1'11 ,Joon \'an 11~'llr\' Fow!..>
(o.a. Dl' tWdalf gt'.'w()rl'llt'lll -' Illa,,1
zijn Tegit'- en produklit,d(-bullt niL;
Ea ...y Hidn, ollLulgS llitgt,IJTaclil llId als
titel 'Ongt'i'OIHlcn', De :-..'cuerlanuse bc-
lilt'lillg gold alleell \OOT de \OOlpn'lllii'-
rt'. want hl'! Iillll\'i'rhullrkaJltoor Colom-
hia twijft,lt llOg t'll d,lt hll",k uit eell
t'ncluête, waarin ook de titel "ongebon-
clt'll' ter sprake wl'nl gchrildll.

Fomb jr. haaldt, lH'1 tlli'llla - om het
populair te Z{'C:l..!;ell- \au dl' ,\llIt'Tika;m.
Sl' straat: dl' it'lIgd lllt't cll' Lmgi' kneu,
l{'\"l'nd in ('llllUnlllleS md eic:en land~
hOllwcllltun's t'll wijl' n]l\ alli;I,l.1;t.IL Dt'
t~)llImulle-h.clt'n laten it,den."'(,ll vrij om
It, dm".1l {'ll latt'lJ wat hij of zij wil. Eli
om tv rok!'11 wat-i!' wil, of hd nOIl l'en
kill.g-size-filt •.r h of l'en si gard .gevuld
met hasjiesj.

I'der Foutla {'U Dellllis Iloppn (onaf-
scllt'idclijke \Tit'ml t'1l 1ll(,d{~pt'II'r) helI.
IWIl Easy Bidt'r niet sh'dtt geproduet'd,
Er rijn weliswaar momenten in de film,
waar hij je g('J(eigd bl'llt !l' denken aan
dl' gt'zwoll~'11 n:ebllldillllS in dl' trant
van 'Peter Stuyvl.-"S<mt, 11 geniet zoveel
llll't'L' de: {'r zijn ook gedeelteIl waarin



Fonda zijn kUllnen toont, Hij ver~eet
(LuI - ~t,lllkkig III;lar - om dramatische
dfed"11 op tt' Sc!IIO,'\j'll ('n lJij \'{'rgast
de 1(J('schouw,'r op kostelijk kijkwerk in
aallgpnatllE' klt'lIfl'll. De SOltlS zeer op-
wimlcnde poplllllzit,k wordt 1!;t'slweld
o,a. door '11[(, Byn\s. SkpPl'J\\\olf I'n
'1'iIl' Jillli lll'lHlri.\ E.\PCri"IIt..'t', Popgt'ItJi.
Jen die de film de ('.\tra-vaalt gevcll,

Chaplin, de ware (circus-)
komiek

8
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Eeuwige 'Z:wel"vel"
C.haplilL "Pt't'it ook 1111\\cer de I'l'uwi-
gl' 1\\'I'f\IT, dit, :.!ot'd dot'!, maar nooit
gOl,tl ollt1l10d. Hij ,,'rzeilt middl'n in het
drcmJc\t'll als hij \lI'lrokkt'n raakt bij
ITIJ gn'al \.;111zakkenrollt'l"ij en dll{'h-
klld \001' de po\ilit' {'l'n spÎt'gd-doollmf
inrcn!. DeZe SCt'IlI' vormt al \lf't I'('rstc
IH)O,l!tt'ptlllt. er zlllIt-n nOl! \'t,le volgen,
Elk O\t']" CllapliJl op papil'r geschrc\t'11
nitll'g \'an zijlJ grapp,'11 dol'! t'chtt'r af-
iJn'uh: aau lH't genit- dat Chilrll'~ SPI'IK't'r
Cllaplin lwd. daarom op !la;\r 'TIlt' Cir-
cus'. P, J. .\1.

Ik prudllktit, \all TIlt' Cirul" \\'a" tij-
dcllS dit, l!cfllt'!llmakend(' tijd \"olJt.dig
\!e"la;tl..L "',lIIt op all(' lwzittin\!(,ll \'all
ChdplifJ \\',IS bes!.l\! g('lcl.!d, ook op zijn
!..\t'irll' stlldio in lIolln\'llud.
ChapJin had zich' t(,Hlt'!!I' \'oorlwl"('id

Olll dl'/\' film k Illakl'll. Ilij h.,d een
lWll' circus laten hml\\cn aclltt'r zijn
studio. hij 1cerde koonld<lllSCn, En lllt'{le-
11()uftlrobpcl'l"ttT \1,1"fIl;' K\'llllt'dy kn'eg
p;l<lnlrijl,'ssl'll 0111 ;ds "dl()onrijtbtl'r tI'
klllllH'1J ,"l'hilkn'l1.

Dl' kopie dit, lHl ÎlI OIlZI' hioscoPl'll
draait. mbl het 'n'lTl'l!('lld,: en 'n'r.
knipte" 1I('(,le1. Chaplin llt'dt I'r a]je,; aan
:!(,daall OUl d(' olldl'rtlorn t"I" huilt'lI te
h(llldl'll.

Dl' 1)(l\('rtnOl'ib<lre llH't,,,tl'r hl'eft op
7B-jariJ.!:l' h-dlijd no,!! gall\\' dl' IlHlziLtle
bl'\!dl,kling hij dcze stOlllrl1e film H':-
IOfl.!d vn bij zilt!!t 1,'lf 1'('lL IWI,rliik sc Tl-
tiJlIf'nlt'c1 liedje, dat \'('n\er in dc film
als Ihcma zo nu en dali opduikt.

Sens;ltiepcl"s
Dl' \'oor\wreic1inl.!en en het maken van
(Iv filill ko"llt-lI' Chaplill uwer tijd 1'11
l.!dd dali hij leltl \'oorzil'n, Dl' Jlloeilijk-
hedell Ollt,tllllltl'lI \ oorll<lnlt'lijk door dl'
\\'hpl'lturi~llt'id \"an Chap\illS tWI't'dl'
\TUIl\\", LiLI en'\". El'n jaar Tld dl' ge-
boort,' \'<111hUil c~'r,,!t' zoon Sidllt:y diell-
dl' LiLI 'Til I'i,,, tot ('dlbchcitlilJl.! in op
grond o.a. \"an ontrou\\' (On hedrt'Î;!ill~
h<l,H tI' zullen \'cfllloorL!en(!). Hl'! ('cht-
sl'heüliu.1!:"llroCl'," \\'('rd in Al1l1'rik~1 ('en
s('ns;ltil' van dl' ('('r"tt' nnlt-, Ldterlijk
kden'(,ll h(,lIl()('idl' zich er 11l1:1"de Sell-
".Itil'pcr" sprOlll! el" bun'u op. d(' door dl'
huitell"t<l<lJl(ll'rs zo gdlak \fou\\'t'uduh"
!lil"I('ll dl' \olk,,\\"ol'dc nil,lr ('CTl OIlg,'-
kt,ltd" llooglt" zodat klll1"knaars \'an
l1~lalll liell l!"1100tl/d<lkt lagen OHl \"oor
Ch,lplin in de lm's te =,prillgt'n.

Charles Spencer Chapliu (hO) is 's we-
relds groots!t.: komiek, Hij is DIJk's W('-
l"l'lds meest zuinige filmdistriblltcnr.
\()om;lIl1elijk dh hd eigen \\'crk hl'lrdt.
BiÏtu I:ijll hele fill1lol'II\fI' \'all na WIS
ILedt ChaplilJ in eig:t'll iwlwl'r, '.'11ILij is
<lf ,.u lol' hereid ('etl wlprt'nt uit zijn
{'ulll'l'!Ît' ,If It, staan mn hl'! l-:rotl' pIlbliek
\\"('I'r t'CHS l.!Ullstig te stl'lT111lt'1l.Chaplin
hl't It lhlllll'lijk dl' l.!1'\\'Ilon!t' \OOl" lijn
films waallzillldJ.!: IIOgl' \lllllrln,dragl'll tI'
\ ra!.!t',l. .lIlllans zo \\'il dl' O\\,rlt'\t'rÎru!
hd. IJl' grote lllt'cskr Iwdl echlcr \\""1'1'
l't'll" Jllt"! dl' I"llid 0\"('1" lll'l hart g(",tn'-
kl'Tl ell llll dr,lait al weer w{'kt'u lang dt:
in 1915 \'oltonide 'Tllt' Circus'.

','

FILMBESPREKING

Cal"navalsfeest

F'omb en Hopp{'r, :llias Capt:'lin Amc-
dca ('11 Bilh-. dan'H'Tl op zwaar\'('r-
dlroOllHlt, {,Il' wondt'dijk g,'collslnll'I'l'dt'
lll()t()rfidst'n (\W;lI"S doOI dl' \'t'I"l'llit:(lt'
Statt'1l naar Los ;\lIg/,les Olll lll"t daar
j,J,lrlijks gl'lIOll(ll'1l carnaval te \'i,'J{'Il.
lid t.:l'hl voor dil' tocht Iwhlll'll Zt' \ {'r-
"reg('ll na het slllokkt,lcn V,UI 1'('11 Jurtij
Iwroïm' voor ,'('H hallt\t'bar ilt \t'nlov('Il-
d" Illidddl'1I (lid kar<lklt'rislit'ke hOt'VI'II-
~1'l.idlt i" dal \all hilpblt'u-prmllll'I'r
Phi\ Spl't'ltn).

Duor 111li" lIot'h (:"t! C:I'1Iollllt'II riidl'll
It' dW,H" dOOf prachbg:" bnd"twkl'll
O\er pi)l,rH"IJt' WP1!;I'lInaar 1)1111Ilt',lt'lll-
millt:. Tijd"!I" dl' trip OlltlllodlTl 11' jou-
ge IllelJSl'll V,IIl hTln ei~ell SOUlt of IllI'lI-
V'lI di,' graat: HWt' willell Hlaar dat nid

,Iandllr\"j~ll lIit \T,'t'S \"(ltlr rcpre~~lÎlle~
uit hun Ilad"tlo otll~t'vill~, lid tWtTtal
kOlJlt iJl aaurakill~ IIlI'! plaah\'lijke auto~
rikikn dil' 1!;ITtl Hl'l'lIltll'll (lI'('S Iallcila-
lÎl!;I'11.('t<:.) op Ilt't I'rf duldell Cll da,lrtllll
IlI't lilit.: zonder ol\l.!;~taf \;111 wdl'n laat
op,,\uikn in ('1"11 n,l !t'~{"lijk IIld
iemand tli~ onder invloet} het U0l11je dc
Ilaeht daaf\'onr OJl Slt'1tI'11 IlI'dt CI'Zt'!,
DitO il'III,llld koopt lidi Hij (Ilkr slH'rHl
\oor dl' IIIlWitt'. l'IllII'.. 11 \"('rtl'lt lIit'l~
;!all mijll \ader. KOlllt in on\t' lIlI'mon:)
1'11houdl l'I'l\ plddolli Olll CapLlill .\1111'-
ril'a en Billy \Tij ti' krij~en,
Dat Hijkopl'lI i" I'('tl piinlijk tn,kjt' ill

dl' film. W<Illt 11I't toont duidelijk d"
{"(lrrllptit" ;J,lll dit, iu \'ooral dt' kl('illert'
.-\Itwrikaall"t' st"dl'll welig ~il'rL
.\:,1 l<dlo/.(' Oltl/WI'f\'ill~I'Jl k01Jl1'1IC.lp-

'1Î11 ,\JIll'fi('a t'll Hilly in 'de carna\"als,,,lad
I (\J, i\1l~,'I"s, Eli dat lt'I',,1 hl'll'\'{'1l zii -
III gt'z{,lscll;lp \'all t\\'('t' gewdkop" hOt'r-
ql's - al-. t'l'll LSJ),trip.
FOllda laat Zil'll. dat hij op 11)'11mo-

ment tot vccl in stant is, liet totale
bttld van de LSD-trip komt op de niet-
gedrogeerde bezoeker af als een hlik-
vcrruimen(\c injectie,

Bh:al" slot
Fondu hl-'Cft zijn film bizar bh"tl ein-
di~"l1. Ilij loont ons WITr d,' Sluyn'sant-
bllt1sc\l,lPPI'IL \"()\ slrakkt' alltosnd\\'t.'CI'1l
,'Tl Ct'lI g,lllllllf'le trlll'k. waaruit piotselillg
wordt gt'SdHJlt'l1. UI' 11I'ide lllolmrij(1crs
vallt'n dodelijk getroffen uit hd zadel,
de glillllnl'lldl' TlIUIJ"tI'I"SfOukl'lt ua iIJ hl'l
grol'Jl(' gras,
{)llgl'twijfl,ld zal llH'11 zich ahTat:I'II.

1Ia iH't lil'll \',1Il (il-ZI' film: 'C"I».'llrt dat
in Amerika nou wel allemaal, het is 7J.) 'n
Hij land.' Fonda hat OIlSZil'll dal in zijn
vrijgevochten land, zulke dingen kun-
Heli rpht'Ill"t'll. Ilij tipt slechts {'ven aan
hl'! generatil'conf1ict, aaTl tie l<lt'scholl~
\\'I'r de {'t:'r om alles te o\"{'qwinzen,

PETEH J. ~[OREE
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Ermelo

Het j" "I \\"t'cr {"lijnt:' maandelI ~e1t'dt'1l dal {'('H ,laul,,1 militairell uit Ermelo
de minister vall J)~f(,llsi('('Pil h'ripf gestuurd hedt waarin zij hem met'deel-
dt'u 'dat zij zkh lIid zonder mcer ter beschikking zullt'll stellelI ,'oor eeH
lllilitaÎrf> aktie, waartoe bllih'lI hen om is !wslott'n'. De brit'f bevatte ('eH
aantal ar/!;lImt'nlt'll die lIatiit'1l alle iu de pers zijn vt'IllIt'ld. De brief hraclit
cell schot: ('tl er is '";lil allerlei kant op gereageerd. dl' militaÎl"t'1l in Ermelu
zijn \"criJoonl, el" Zijll dl' gehruikelijke nagl'lI iu de kamer g{'sleld. dl' kral~-
tt'u !lebheli zich Cf l'llige \\d~('11 llH'(-, \)('zig ~('ltolldt'n. En I.tl bngzilllll'rh.uld
is ook dez(' zaak min of llWt'l" \"(,l'l<llld hot'\\'('] de hetrokkell militain.'11 it,
('en Iakr ...•tadilllll nog n'lIs bij dt, Illilli-.le]' Iwhlwll aangedrongell op et'll
antwoord op hllll {'ers1t' brief.

Toch he(,ft deze aktie \';llIllit Ernwlo ('('tl klt'IJIHIl'Hde \Taat!, opt!;e\\'ollwll:
111 hOt'H'IH' is ('('11 militair Uil \\"('rk('lijk g{'!Joorzaalllllei<! Yf'~'sdll;ldigd ailt!
opgedr,lt!,('tl h('\'('len? J let is e(,1l \Taa!! dit, yel(,1l op zich zelf reeds {'t'H
gn~w('1 i's ('11 liet is dali ook nid \T('(,JJl~1 dat er soms I('{,]" ('lllotiOlH'd op dt,'
llrief is gereageerd. Ik moet ('('dijk z{'ggt'lI dat ik met het antwoord wel w,ll
iu dl' maag zit. :\"atllmlijk md het rt'glellwllt op dl' krijgstucht in de iJ,Hld
ben je gauw klaar 1Ilt't de lH'anlWOordillg \',\11 dl' \"["aag maar ik ht'lJ er lIid
zeker \';ln dat iJl dat rt'glf'IlWllt gt'('stelijkl' ('11 Zedelijke \TaagstllHt'Jl IlitPllt-
tt'lld word('I) 1,e11amleld,

Ook politiek gezÎeH kUil je gt'lllakkt'lijk kor1t' llwll('l1 Illakl,tl met dl' gcstelde
\Taag, \\",Iar hlijn'Jl \\'(' immers al ..• regering ('H militaire alltoriteitl'IJ lIid
zOJlder mel'1 kllllll('l1 H,h'IIl'El op dl' loyali1t'it \'<ln hUil lIlilitain'Jl! Onze \"l'ilig-
heid Jijkt n'l'!ltstrel'ks :lfhallkelij~ \ all l'l'll geg,mllukt'l"de gehoorzaal1l1lt'id Y,1I1
militairell aall het hun opgedragen h('\'(oJ. .\"altllll"lijk nb'llt 111('11hepaalde
Ilitzonderingssitllaties wa,lrill gehoorzaamllt'id ltil>t \'('rplieht. ja zelfs lIid
geoorloofd zou zijll (afg-ezÎt'1l yall de \Taag \\"at daar ooit iJl dl' praktijk vall
tl'rt'cilt komt) maar in zijn a!gt'lIlet'lllwid )2:(,ldt dl' geiloorzaamiteid als ('eli
\',tll tic grolldSlag('1l voor het llliliLlir Ilt'drijf.

\VeI kali ('t'l1 militair Ct'll hl'roep dO(,H op dl' \\'('1 !!e\\'('t('Jlsbezwaardt'll Jllil'lr
die geldt niet yum gc\'allt'll als Erlllelo. in dil' \\'l~t gaat het O\'('r (rt'\\"e!t'ns-
bez\~'an'll t<'gl'll oorlogsgeweld iu Ill't alg('IlH'('11. De' moeilijkheid i~ dat l'l'll
m('IJS hd iJl o\'ert'(,lIstt'llllllillt!; Illet zijn g('\\"('t('11 kali \'(){'lt'll om g('\\'eld lt'
gt'bruikt'll tegell hillllt'lIdriJlg('llde Dllihe tnWpt'l1 (HJ.W) maar hl'! als in
strijd md zijn gewt'tell kan t'rvan'u 0111miliLlir gen'eh' te gebruikeIl tt'gt'n-
over \'oor hun \Tijheid strijdende IJldollt'sii;rs (1~J..tS),

De stelling dat wie ill het t'll(' g<,val 'ja' zt'gt, ook in het ander(' geval 'j.I'
1lt'lloort te zeggen, is natuurlijk ollzin, De gedachte dat dat slechts verstan-
delijke beoordelingen zijll ('tl dat je g('\\'ett'll d,lar nids uwe te makelI bedt.
lijkt mij \Tl>emd, .\Iaar als nu het par!eTlH'lI!, met dl' meerderheid \'an het
volk ac!lter zich, hedt besloten tot politiollde akiie, tot ge\\"dddadig ill-
grijpell, tot oorlogs\'o('rillg, heil je dan als enkeling llid H'rplicht om te
gehuorzanwlJ? Daar ligt precies de kl'1"Il vall dl' zaak!

Kali de incli\'iducle 1Il('IIS \"erplicilt \\"ord('11 tot daden die hij met zijn gehele
gewet ell \'e]"\\'e]"pl, hoewel hij \\"l't't dat dl.' mecrderlleid \'all de nWIlS('1l om
hem heell deze ge\\"t'lt'llshez\\"an-'Il Jlit'! deelt? Kali dat z{,lfs in die mate
dat hij verplicht kali word(,u zijn 1('\'('11 te gevetl {'II dat \'illl anderen te
vernietigen, voor {'etl zaak die hij ill zijn ge\\"e1eJl yerfocit?

Hier ligt eell waag waar de kerk('II, het Ilumanistiseh \"crbomt de regering,
de volks\'{'rtcgellwoordiging en de milil:lirell Hiet blijvend omheen kUIlIlt'11.
Eli zeker de geestelijke verzorgers likt!

HED.

ego
.\luflIlIlbTad l'tlll de IlUlllU'listische

j[('('steliike \"f'r.tnrgiJlj[ roor militairen

Sr. 8, 11I1'.:II't",

Hetlacf('ur; 11. Lips, iioof<!ra,ltislll'ill

Adrl" rt'llactÎl" en ,ldmin.istralie:

BIlH'(jlj IIooftlramIsman,

(.'m'roIl,crtllllis. Hoofdstraat 84,

l)rie1,crJ.:en

te/elOOIi 03438 - 2878

\'a,l •• m••dewerkt,cs,

:'>:icu lIaashrnl'k

\\ïm Jt"sse

l'••ter 1. ~lorée

Ric:-n HohÎjns

Tom \\' •.t'rh~"Îjm

Dick Zaai

Ahollllementsprijs f 6,- ller jaar, te

storlen op puslJ,;irorekening 48041,1

~,I1,'", lloofdraadsman Humanistische

Gt'eslt"lijke Verzor;(in" te Drit"ilerlo::en

\lilitairen onlvangen het billd op

aanvraaJ.: zonder h",lalînJ.:,

JUllIlIl ,\fl"ÎlItkr" .futlllZ.mflTrde

(11';:,(',Itm/nu!(' jllflJ:CUl(lII, Zo U1(J(lr

('e'l ",51101', IHlflt tnwr Jn/UH! dcz('
»1(/(/t ,IdIOot j" /lÎcf I".k"'lfl,
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Straf

Commandant I ernstig): ..Kom \"crdcr"
Soldaat (groetend): ..Soldaat De Vries
meldt zich"
Commandant: ..Ja Dl' Vric:,. op de
plaats rust. De Vries. je staat hicl- \"001'

me omdat je voor de tweede maal bin-
nen korte tijd te laat bellt opgestaan
Je weet dat wc dat niet kunnen to\(>rc-
ren. De Vries:' I De cummandant
neemt ecn pedagogische pauze in acht.
waarna hij streng verder gaat I "Je bc-
griJpt dat ik jc moet straffen. l\Iorgcn-
ochtend om negen uur verwacht ik je
hier weer. Je moet snappen dat wc
zoiets niet kunnell tolereren. Nog iets
up te merken?"
Soldaat: .,Niets commandant"
De gedachten van dc soldaat zijn
moeilijk samen te vatten.
Commandnnt: ..Goed Dl' Vrie:-:. tot
morgenochtend"
Soldaat: ..Nog iets \',1I1 uw urci('r:-; c')rn-
mandant'?"
Commandant l vaderlijk I: ..I'\e(' nee. ga
nu maar"
Soldaat De Vries \'ertrekt.
De commandant peinst.
l ..\\'at zullen wc doen Twee dagen
licht: Of drie dagen: Of \"oor ('('n keer
nog een waarschuwing: I\laar hij is al
een keer gewaarschuwd~ Twee dagen
zwaar',' Die baard staat me eigenlijk
helemaal niet aan. Er moet maar eens
opgetreden worden. Bah, die lal1gs1a.
perij. Twee dagen zwaar. Of licht?")
De commandant gaat koffiedrinken.
De koffie smaakt best.
En die mop was ook goed.
i ..Zullen wc toch maar licht doen? Een
dag of twee: Och een keertje versla.
]Jen. Of een flinke waarschuwing, met
even streng kijken'.' Maar nce, ik hêb
hem al ecns gewaarschuwd, en we
kunnen hct toch eigenlijk niet tolere-
ren, Toch maar straffen. Een dagje
licht',' Of 1\••..e(''.''').
De commandant fietst naar huis. Hij
woont vlakbij. Een jongen op een
brommer geeft hem geen voorrang. De
jongen lacht. de commandant fronst.
"Toch maar zwaar. dê'nk ik. Twee da.
gen. Die kinderachtige langslaperij.
Drie dagen, daar zal-ic van opknap.
pen. Die malle baard. Of vier dagen?"l

De eummandant komt thuis. Hij eet
vuul"treffelijk. De strip loopt zoals hij
had gedncht.
De tee\'ce-film is ontroerend.
' ..Xee laten wc het maar bij licht hou-
den. El'n dag of drie, twce. De jongen
is nu ecnmanl zo geaard, twee dagen
licht. ja. dat doen wc. )'Iaar de \"olgen-
de keer natuurlijk zwaar, wc blijven
niet aan de gnng. En dan in het week-
end. want ('igenIijk kunnen we het
nipt tolerl'ren. Twee dagt'n licht. of is
('t"n \'oldoende'.''').
De commandant gaat naar bed.
lIij hel..'ft een verrukkelijke nacht.
Je IWllt een engel. fluistert zijn \TOUW.

Het ontbijt is stevig. Hcl nieuws valt
wel mee.
I "Ach, c~'n keertje langslapen. ï Ge.
ht'llrt wC'l meer. het overkomt iedcl'-
t'l'n wel eeIJs. Een flinke waarschu-
wing, maar dan ook een flinke, lijkt
nw \.oldocnde. Even goed boos kij-
hn. Wat zal.ie schrikken, die baard").
De commandant fietst naar de kazer-
ne. Hij werkt vlakbij,
Hij heeft tegenwind.
i ,.1\laar ik hêb hem al ('elts gewaar-
schuwd. Dil is nl de tweede maal. Wc
kunnen tll't toch niet tolereren. Waar
blijven wc dan: Twee dagen licht. Ja
hoor. wie niet horen \\'il moet maar
voelen. Twee dagcn. Niet in het week-
end, dat zuu lullig zijn. Dat is meer
iets \"001" de volgende keer. Zo soldaat
De Vries, twee dagen licht").
Het is negen uur.
Er is nog geen krant.
Soldu;lt De Vries treedt binnen. Hij
onderdrukt ('('n gaap.
De commandant kijkt hem aan,
."Wat staat die baard hem beroerd.
Echt iets voor eetl langslaper. Nee. nee
\ve kunnen het niet tolereren. ll('.
waar blijft m'n krant nou?")
Commandant lernstigl: ..Soldaat De
Vries, ik heb nlles nog ('cns ernstig
overwogen. Wat je gedaan hebt. kun.
nen wc niet tolereren, Ik straf je met
vier dagen zwaar. Vrijdag gaat het in.
Nog iets op tc merken','''
Soldaat: .,Niets commandant"'.

R. VAN VUURE



Wij IHJhlkeren hiernaast de brief
die door de humanistische raads-
Iiccl('11 iJl dc strijdkracht('n g-estuurd
is aan de minister \':\1\ defensie. Wij
hehlH'll deze brief llo\'(,lldif'n toc-
g'estu\ll'tl aan een aantal militaire
:l.utorilcilcn, de fracties van de
'fweede Kamer en de publiciteits-
organen.

Brief

Excellentie,

De }wmani.<;tische raadslieden en vormingsleiders in de.
strijdkrachten hebben kennisgenomen 1'011. de straf, die vier
militairen in de Generaal Spoorkazerne te Ermelo is opgelegd
n.a.v. het redigeren en verspreiden van. het afdelingsblad
"Alarm~' no. 8 van de V.v.DJH. en willen/zich gaarne
met het volgende tot ti wenden:

1. Wij zijn bijzonder verontrust door het feit dat door dit
geval en soortgelijke gevallen de vrije meningsuiti71{1
van militairen wordt beperkt.

2. Wij zijn van mening dat de in deze gevaHen toeg('JlI/.~t('
bepalingen van de wet op de krijgstucht leiden. tot lIHJllfrr'gl'/eH.
die wij in strijd achten met het fundamenteel menselijk
recht op vrije meningsu.iting.

3. Wij zijn van oordeel dat voor militairen t.a.v. de
vrije meningsuiting behoort te gelden, dat eventuele
strafbaarheid dient te worden vastgesteld door de
onafhankelijke rechter.

4. Wlj verzoeken ti daarom nadnLkkelijk maatregelen. te
nemen. opdat in het door ons gesignaleerde geval - en iJl
mogelijke andere gevallen - gehandeld wordt zoals door ons
aangegeven in punt 3.

5. Omdat het hier om een zaak gaat van algemeen beLang,
menen wij er goed aan te doen afschriften, van deze brief
te doen toekomen aan Kamerleden, mHitalre commandanten
en. publiciteitsmedia, en hem ter verspreiding op te nemen
in ons maandblad EGO.

12 oktober 1971

Hoogachtend,
H. J. J. Lips
S. v. d. Be!t
H. Bos
M. Dekkinga
J, Du.ijnhouwer
C. J. van. Es
H. Grim
W. Heij

Tj. Krips
D. G. S. Nuêssen.
H. J. van Sl1ndwijk
H. Scho"k
A. Struuk
W. J. Stll!ll'cr
J. G. F. 1'roo.H
A. Zoefcbier
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Beatles bepaalden een tijdsbeeld

The Beatles in hun beginjaren. Die periode is afgcsloten. Ze ::ijn geen l.,"rienc1en
meer.

.•._-~-

Beatlemania, terwijl het eigenlijk nog
maar net gebeurd is,
Kilometerslange verslagen en fotore-
portages liggen in de archieven van
kranten. Stap voor stap berichtten ze
wat er gebeurde. toen de Beatles op
hun deel van de aarde waren neerge-
streken.
Toen 1967eenmaal voorbij was en de
fenomenen kapten met hun toernees.
zich terugtrokken. om zich te verdie-
pen in verschillende levensbeschou\ •.•.e-
lijke problemen en op waren van ver-
moeidheid en ven'eling. was het moei-
lijk te geloven. dat het allemaal echt
was gebeurd. Konden mensen zo door
het dolle heenraken? Jawel. Mensen
van alle leeftijden en verstandelijke
vermogens hadden cr zich tenslotte
volledig aan overgegeven.
Belangrijke politici en beroemde per-
soonlijkheden, die er in het begin vaak
voor hadden gewaarschuwd of kritiek
hadden gehad, haastten zich alles goed
te maken. Alleen maar om het publiek
te laten merken dat ook zij meededen.

• Psychologen. vooral Amerikaanse.
verdienden drie jaar lang,gemakkelijk
hun salaris door steeds maar weer in

Onderscheiding
In de Filippijnse hoofdstad 11:milla
bijvoorbeeld werden de Beatles zelfs in
elkaar geslagen door politieagenten.
omdat ze zich "onhoffelijk" hadden ge-
dragen tegen de vrouw van de presi-
dent door een uitnodiging voor een
bezoek aan haar af te slaan. Ze kregen
een zeer hoge Engelse onderscheiding
(het MBE). hele politiekorpsen raak-
ten in verwarring als de Beatles een
land aandeden. tja, die Beatles ...
Het is het waard om enkele sympto-
men te vermelden. die met de plotse-
linge rage gelijke tred hielden:

• Op de school in Liverpool. war.
Ringo moeizaam zijn lessen had ge-
volgd. mochten mensen voor een
kwartje in de schoolbank plaatsnemen.
die eens Ringc. tot ruggesteun had ge-
diend.

•••
~ -_ ó) •.• " ••.....•..J
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Dolle toestanden
Drie jaar lang kon men deze dolle toe-
standen wel ergens in de wereld vin-
den. In elk land was men getuige van
dez.elfde tonelen van massa-emotie, die
men daarvoor nooit voor mogelijk had
gehouden en die men wellicht niet
meer zal meemaken in dez.e vorm. Het
klinkt nu allemaal als een fictie. die

Het moet in de muziekwereld onge.
veer net zo zijn aangekomen, als toen
zijn tijdgenoten vorige eeuw hoorden.
dat Beethoven doof was: De Beatlcs
vallen uiteen. Het is lange tijd even
moeilijk te geloven geweest, maar nu
George Harrison, John Lennon. Paul
McCartney en Ringo Star kortelings
allemaal een eigen album uitgaven en
verklaarden. dat het inderdaad met de
hechte samenwerking van weleer was
afgelopen, tja, dan moet je ,vel. Het
hart van de fan. die de zestiger jaren
doorbracht met rode oortjes van het
luisteren naar de gaafste platen. die
deze aarde toen voortbracht, breekt of
is wellicht gebroken, maar de realiteit
is helaas daar. Het is geen publiciteits-
stunt: de heren Harrison, Lennon.
McCartney en Star gaan afzonderlijk
verder.

Superlatieven
Je kan hier natuurlijk best wat super-
latieven tegen aan gaan gooien. Heeft
niet immers dit kwartet uit Liverpool
een generatie gevormd. gekneed en
rijp gemaakt? Hebben uiteindelijk niet
musicologen moeten erkennen. dat zij
geniale muziek maakten? Het gekke
is natuurlijk dat de Beatles uit elkaar
zijn. maar dat je een groep. die een
tijdsbeeld zo bepaalde. niet meer weg
kan cijferen. De Beatles zijn zo groot
geweest. dat ze zichzelf hebben over~
leefd. Dat ze historie zijn geworden en
dat ze wellicht in muziekkringen als
onsterfelijk zullen blijven voortleven.
Ziedaar. een weemoedige terugblik
past.
Nauwelijks .•.••..as een opgewonden En-
geland bekomen van de gevolgen van
het Christine-Keeler-Profumo-schan_
daal. of de anders zo kalme Britten
stortten zich voor de tweede maal in
1963in een nieuwe hysterie. De Beat-
les kwamen op en dat zullen ze ••••..el-
licht nooit meer vergeten.
Onafgebroken klonk er aan het einde
van dat jaar en in de volgende jaren.
toen de befaamde LiverpooIse groep
op toernee door Engeland en de we-
reld ging. het gegil en yeh-yeh-ge-
schreeuw van dolgedraaide en over
hun toeren geraakte tieners. Ze raakten
door de muziek van vier jongens gees-
telijk. emotioneel en sexueel opgewon-
den. Het schuim kwam hen op de
mond. ze barsten in tranen uit, wier-
pen zichzelf als lemmingen in de rich-
ting van de Beatles of vielen alleen
maar flauw.
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bladen de aanwezigheid van fenome-
nen als de Beatles te verklaren.

• Een nog onbekende impresario,
Sid Bernstein. haalde de Beatles naar
Amerika. Hij is nu wereldberoemd.

• Rond Kerstmis maakte een onbe.
kend meisje ecn plaat, getiteld "All I
want for Christmas is A Eeatle". Ze
kwam er prompt mee in de top-40.
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dacht diepzinnig na over de oosterse
muziek en John, John werd aan de
hand van zijn Japanse vrouw Yoko
Ono verder geleid en deed de meest
uiteenlopende dingen. De laatste keer,
dat ze met zijn vieren één ideaal na-
streefden, was vier jaar geleden het
blindelings volgen van de Indiase Goe~
roe Maharshi Mahes Yogi. Daarna ver-
vreemdden ze van elkaar en het is nu
al bijna een jaar heel duidelijk, dat er
van een groep geen sprake meer is.
De laatste weken bracht ieder van hen
een eigen LP uit, waarin stuk voor
stuk de muzikaliteit hoogtij viert. De
Beatles hebben hun tijd gehad, bestaan
nict meer. maar blijven het eeuwige
leven hebben. Een tijdperk is voorbij.
De groep, die een generatie vormde,
een maatschappij mee hielp verande-
ren, die de meest tumultueuze peri?de
in de geschiedenis van de popmuZlek
tot nu toe schreef - het zijn bepaald
geen holle frasen - ligt uit elkaar.

RIEN ROBIJNS
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miljocn platen van de Beatles ver-
kocht.
Brian Epstein ging dood en Apple
werd gesticht, de maatschappij, waarin
de Beatles hUil creatieve lusten verder
dachten te kunnen uitleven. Ze traden
niet meer voor publiek op, ze compo-
neerden en toonzetten op ingewikkel-
de m'anier hun nieuwe platen. Apple
zagen ze als ecn ideële instelling,
maar het resultaat was: veel gepraat
en \••..einig wol.
Toen zij een nieuwe manager de Ame-
rikaan Alan Klein. kregen ging het
weer goed. De Beatles verdienden toen
misschien meer dan ooit. maar ze za-
gen elkaar ook minder dan ooit. Paul
sloot zich het eerst af: bij de laatste
platen, die nog onder de naam Beatles
werden uitgebracht, was zijn gevoelig
gitaarspel cn gezang al niet meer be-
trokken. Hij leefde als ecn kluizenaar
en hij zag zijn drie vrienden niet meer.
Ringo ontwikkelde zich tenslotte als
een bekwaam filmacteur, George

• Een Amerikaanse fan verklaarde na
de eerste toernee van de Beatles: "Ik
was meteen kapot van John. Toen ik
hem had gezien deed ik niets meer. Ik
heb drie jaar van mijn le\'cn aan John
gewijd."

• De telefooncentrale van een zieken-
huis in Liverpool raakte overbezet,
toen Ringo aan zijn amandelen werd
geopereerd. Duizenden fans schreven
verzoeken om de amandelen te krij-
gen. Ringo maakte officieel bekend,
dat niemand ze kreeg. Ze zouden wor-
den verbrand.

De ouders en pleegouders van de
Beatles gingen mee in de glorie. Zij
konden op kosten van hun beroemde
zoons hun eenvoudige arbeidershuisjes
in Liverpool '\'erwisselen voor riante
villa's op het platteland. De vaders
konden hun baantjes opzeggen en stil
gaan leven. Zelf bewonen de Bcatles
riu ook al jaren grote landhuizen, die
tonnen kostten en waar ze hun nieu-
we. steeds genialer wordende ideeën
gingen uitbroeden, toen ze eenmaal
gestopt waren met optreden. Eerst nog
als groep, later als individuen.

\\'ereld veroveren
Het beste markeren cijfers de nu afge-
sloten, wonderlijke periode. waarin de
Beatles vooral onder leiding van de nu
enkele jaren overleden manager Brian
Epstein de wereld veroverden. In to-
taal schreven John Lennon en Paul
McCartney voor de groep een kleine
150 liedjes. Er werden meer dan dui-
zend verschillende opnames gemaakt
van hun liedjes door andere zangers,
groepen. orkesten of bands. Het popu-
lairste liedje was Yesterday, dat door
91 verschillende artiesten is opgeno.
men. Als we een single als een plaat
rekenen, een EP als twee platen en
een LP als vijf. dan zijn er een 300.000

I I,.

• Tocn de Beatles op sabbat voor de
tv kwamen doorbrak Billy Graham
zijn stelregel om die dag niet voor de

Ilo. buis te gaan zitten.'.• De kussenslopen, waar ze in hun
hotel in Kansas City op sliepen, wer-
den door hvee zakenlieden uit Chicago
opgekocht. Ze werden in 160.000stuk-
jes verknipt. Elk stukje bracht een
dollar op.
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Nieuwersluis

In de loop van het j"Wl" 1970 deed de
door de ministers van Justitie en De-
fensie ingestelde kommissie Lager-
werff van zich spreken door aan te be_
velen de straffen van tuchtklasse en
streng arrest ai te schaffen. Aanvan-
kelijk had dit tot gevolg dat men bin-
nen de krijgsmacht het einde van die
straffen nabij achtte: blijkens medede-
ling ,,-au de overste Bos. commandant
van het Depot voor Discipline t beter
bekend als ..Nieuwersluis") liep het
aantal "tuchthuisklassers" in die pe-
riode dan ook mot sprongen terug.
\Ve zijn nu een jaar verder. Zojuist is
er een wetsontwerp ingediend. dat tot
de afschaffing van de straf streng ar-
rest moet leiden. Bovendien heeft de
minister bekend gemaakt, dat deze
straf niet zal worden opgelegd, totdat
de Kamer een beslissing heeft geno-
men over genoemd ontwerp. Over de
tuchtklasse is echter nog met geen
woord gesproken. Gevolg is, dat sinds.
februari van dit jaar het aantal tucht-
klassers weer is toegenomen en op het
gl,.'middelde van voorgaande jaren is
teruggekeerd. Bovendien deed zich
('en ni('uwe ontwikkeling voor: men
ging de tuchtklasse gebruiken om
.,overluigingdaders" lm('ns.cn die zich
d(' vrijheid van men..ingsuiting aan ma.
ten, die zij in het Nederl:mds.e leg('r
nog steeds niet blijken te bezitten: sol-
daten Hans Schul en Wim Dona) "op
te bergen".
Pittig rapport
De Vereniging voor Dienstplichtige
Militairen is vorige maand met een

pittig rapport over Nieuwersluis geko-
men. het schrikbeeld voor iedere Ne-
derlandse militair, bedoeld voor "de
solda~t der laagste klasse, die blijk
heeft gegeven van een onvoldoende
aanpassing aan de militaire tucht en
op wie andere tuchtmiddelen niet het
gewenste effect hebben, opgevoed
wordt tot een bruikbaar militair" (VS
27-1, punt 231.
In het Nederlandse leger is het woord
Nieuwersluis gelijk aan de straf- en
tuchtklasse. die achter de gerestau-
reerde muren van de Koning Willem
3-kazerne aan de vriendelijke Vecht
bij Loenen is te vinden. Dit ondanks
het feit dat er zich binnen deze sombe_
re muren een zeer heterogeen gezel-
schap bevindt, dat op verschillende
manieren en om verschillende redenen
\vordt \'astgehouden. Men vindt er
mensen, die \'..-orden vastgehouden met
gevangenisstraf, militaire detentie,
hechtenis, voorarrest in dc vorm van
verzwaal"d arrost, strafklasse en tucht-
klasse, Als negende groep komen daar
nog bij de passanten (mensen, die na-
derhand in een andere, burgerge\'an-
genis zullen worden geplaatst). Vroe~
gel' \,,'as er nog een tiende kategorie.
die der dienstweigeraars, maar die zit.
ten tegcm'loordig meestal enige tijd in

het Huis van Bewaring 2 (De Sprang)
in Den Haag. De overste Bos in het
VVDM-rapport: "Ik ben blij dat ik ze
kwijt ben. Ze wilden niks, zelfs niet
het gras maaien. Dat was ook militair
groen, zeiden ze,"
Het is v(X)mamelijk tegen de straf_ en
tuchtklasse (en niet tegC'n de in Nieu-
wersluis eveneens gevestigde militaire
gevangenis, dat de VVDM en actie.
groepen zich sinds enige tijd opnieuw
richten. Ook al na de woorden '\~an dr.

M. R. van Gijs, die promoveerde op
het onderwerp "Nieuwersluis, een stu-
die van de niet aangepaste mili tair".
Vele militairen hebben van het onder.
scheid tussen tuchtklasse en gevange~
nÎsstraf maar weinig gemerkt. De
VVD11: ..Uit de vaak opvallende tc-
gcnstrijdi.gheid tussen de verklaringen
van de kommandant en '\'an ex-ge-
straften kregen wij bO\'endien de in-
druk \'all een voortdurend gebrek aan
kommunÎcatie tussen gestraften, lager
kader en leiding (in de Nederlandse
krijgsmacht overigens geen ongebrui-
kelijk verschijnsel),"

Proh'sten
Het is wel begrijpelijk dat cr protesten
zijn. Want naar de tuchtklas kun je als
gewoon soldaat gestuurd worden zon.
der dat cr een militair rechter aan te
pas komt. Dat doet je eigen comman-
dant gewoon: minimaal voor drie
maanden, maximaal voor zes .. Zonder
dat de gestrafte een raadsman heeft
kunn('n nemen of getuigen heeft kun-
nen oproepen.
Want echte misdaden hoef je echt niet
te begaan om in Nieuwersluis te ko.
men. Dikwijls is het kwestie van niet
goed op kunnen schieten met een
meerdere. Dat resulteert dan in een

serie rapportjes, straffen en ten sloUe
Nieuwersluis, omdat er na streng ar-
rest (en sinds kort na zwaar arrest)
niets anders meer overblijft.
Majoor Van der Ploeg, die een onder-
zoek instelde naar de 236 soldaten die
in de jaren 1963 tot en met 1965 in de
tuchtklasse terechtkwamen, noemt een
paar van de krijgstuchtelijke vergrij.
pen waarvoor soldaten maandenlang
de ellende van de tuchtklasse moesten
ondergaan:



• Op de schietbaan een meerdere toe-
gevoegd: "U moet niet zo schreeuwen
want dat mag ik ook niet:'
• Niet op de voorgeschreven wijze in
uniform gekleed op de openbare weg
lopen.
• Zich gemeld voor het terughalen
van wasgoed terwijl hij niets had inge-
leverd.
Allemaal overduidelijke gevallen van
de druppel. die de emmer deed overlo-
pen bij een wanhopige commandant.
Volgens de VVDM evenzoveel bewij-
zen dat het geven van enkele maanden
tuchtklasse, het falen van de comman_
dant verdoezelt: de soldaat zit veilig
opgeborgen. De generaal is zijn last~
post kwijt. Met heropvoeding heeft
dat, aldus de VVDM, echter nauwelijks
iets te maken.
De Vereniging geeft over die herop-
voeding in het rapport voorbeelden.
Enkele conclusies over hoe de Neder.
landse soldaat, die recalcitrant is, weer
omgevormd wordt ,tot de krachtigste
Russen-bestrijder van de toekomst:
• De gehanteerde discipline is, zo
meent de VVDM, antiek. Koper poet-
sen, wolletje maken, het eindeloze af-
marcheren, beperking van het roken,
zich steeds uiterst korrekt moeten
melden alvorens iets te vragen, din-
gen, die veelal als een duidelijke ver-
nedering worden ervaren,
• De commandant zegt dat het kader
"uitstekend" is, maar de verhalen zijn
niet gunstig. De jongens worden afge-
snauwd ("je hoeft er niet zo uitdagend

bij te staan, je hebt hier niets te ver-
tellen." .,opschieten". niet ou,\:ehoeren,
dooreten - niet praten - hier valt
niets te lachen").
• De opvoedkundige maatregel is in
Nieuwersluis een veelgebruikt middel.
Voorbeelden: extra lange krukken, in-
trekken rekreatieavond, strafexercitie.
Eens moest men buiten in een hagel-
bui staan. terwijl een sergeant binnen
~tond te kijken of iemand bewoog.
• Zelfmoordpogingen zouden d.:ie tot
\"ier maal per jaar voorkomen ... Je
hoort er wel meer o\'er. je merkt cr
zelf nooit iets van ... aldus de overste
Bos, die zich op dat punt weinig zor-
gen maakt.
• Volgens de VVD~I is de begeleiding
cen ..puinhoop" ... Mcn beschikt over
een vaste medewerker van de sociale
dienst. Er is een vrij grote staf, ,Jchter
geen psycho-therapeut of iets derge-
lijks. De psychiater komt van buiten
en heeft velen nooit gezien.
VVDM.voorz:itter, mr. Jan Reintjes.
een van de werkers aan de Nieuwer-
sluis.nota. daarover in inte,r'.riews:
.,Dat je in het kader van de heropvoe-
ding met een psychiater mis..<;chienbe-
tere resultaten zou kunnen bereiken
dan stormbaantjes lopen, is nog niet
bij de mensen opgekomen. Ze hebben
er alleen een dokter. V"!elmoeten jon-
gens vóór ze naar de tuchtklas gaan,
even naar de psychiater."
Commandant Bos ziet de stormbaan
nog altijd als een van de beste psycho_
logische hulpmiddelen.

Betere manier
Reintjes: "Het militaire tuchtrecht da-
teort nog van prins Maurits. Het is
volkomen o\"erleefd. Natuurlijk zijn cr
jongens die na Nieuwersluis niet meer
dwarsliggen in het leger. Maar met
tucht, discipline en drilmethoden op-
'"oeden. is gewoon fout. Het kan op een
betere manier. Maal" daarvoor zal het
kader zelf \\:el iets moeten presteren.
Er moet oen veel betere psychologi-
:,che bègeleiding komen. Soms zijn de
pl'Oblemen met een soldaat al opgelost
als-ie naar een ander onderdeel ''''Olut
ovel"geplaatst.'.
Dat de herop\"oeding maar een smoes-
je is, hebben de twee meest actuele
Nieuwersluis gevallen Dona en
Schul - nog eens bewezen. roepen de
soldatenorganisaties.
Reintjes: ..Met Dona en Schul hebben
ze nu voor het eerst mensen op grond
van een overtuigingsdelict naar Nie'.l-
wersluis gestuurd. Ze kunnen toch
niet vertellen, dat de tuchtklasse nu
ook al bedoeld is om de soldaten een
andere maatschappij visie bij te bren-
gen. Voor soldaten die gefundeerde
kritiek hebben. op het leger. mag
Nieuwersluis zeker nooit gebruikt
,••.orden:'

Hij besluit: "De minister heeft op kor_
te termijn een rapport over het mili-
tair tuchtrecht aangekondigd. Maar hij
moet er wel snel mee komen, als hij
een escalatie in de zaak Dona en Schul
wil voorkomen.

RlEN ROBIJNS
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van datzelfde proces in de
totale maatschappij. Het is
eenvoudig niet meer zo dat,
uitzonderingen daargelaten.
jonge mensen zich willen
bezig houden met puur
godsdienstige of levensbe-
schouwelijke problemen.
Sinds het begin der zestiger
jaren (of beter gezegd
misschien nog: sinds het
optreden van provo) is de
belangstellîng van jonge
mensen \.ooral gericht op
het leeCbaar houden en meer
leefbaar maken van de
menselijke samenleving.
Een van de oorzaken daar-
van is het feit dat men zich
steeds meer bewust is ge-
worden na de tweede we-
reldoorlog dat een aantal
maatschappelijke ver-
schijnselen in steeds toe-
nemende mate de levens-
kansen van individu en
gemeenschap dreigen te
verstikken.
De dreiging van sinds kort
ontwikkelde, alles vernie-
tigende. wapens, het ach-
terblijven van de miljoenen
mensen in de onderont-
wikkelde gebieden. de
overbevolkin~ . de uitput-
ting van de grondstoffen. de
milieu-verontreiniging enz.
Tegenover de gevolgen van
deze \.erschijnselen stelt een
belangrijk dEel van de
jongeren (maar zeker ook
een aantal ouderen) on-
verzettelijke pogingen in het
werk om tot andere le-
vensvormen en nieuwe
maatschappij~strukturen te
komen opdat de dreigende
ge\.aren kunnen worden
bezworen en mensen tot
menswaardiger levenspa-
tronen zull('n komen.
Daarbij worden godsdien-
stige en levensbeschouwe-
lijke gedachten en gevoelens
niet zonder meer verworpen
maar worden ze wel getest
op de waarde die zij hebben
voor dit veranderingsproces.

.~,.-,......•,.....'-... ...
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Een oelangrijk punt is
daarbij steeds geweest dat
het onmogelijk was dat de
krijgsmacht bij de ontwik-
kelingen in de burger~
maatschappij volledig zou
ten achter blijven.
En wellicht ligt hier een der
belangrijkste funkties van
de geestelijk~ verzorging in
het algemeen en van de
humanistische verzorging in
het bijzonder. dat zij een
brugfunktie vervult tussen
maatschappij en krijgs-
macht. Wil de overheid
(daarbij gesteund door een
meerderheid van het volk)
een krijgsmacht in stand
houden dan is het noodZa-
kelijk dat maatregelen
\vorden genomen opdat de
mensen in die krijgsmacht
zich niet meer dan strikt
noodzakelijk voelen ach-
tergesteld t.a.v. hun rechten
als mens en staatsburger bij
hen die in de burger-maat-
schappij v('rkeren.
Het is dit proces \'an ver-
maatschappelijking dat in en
rondom de krijgsmacht in de
laatste jaren zoveel span-
ningen heeft te weeg ge-
bracht.
Het is goed bij ieder der
genoemde drie punten nog
een ogenblik stil te staan.
De verplaatsing van het
puur levensbeschouwelijke
naar het terrein van de
praktische levensproble-
matiek was een onderdeel

zich meer bewust van het
feit dat het weinig zin heeft
mensen te konCronteren met
geestelijke er~zedelijke ei-
sen als men niet tegelij-
kertijd de moed heeft de
maatschappelijke omgeving
te kritiseren als die een
verwerkelijking van die
geestelijke en zedelijke ei-
sen in de weg staat.
Ik meen dat deze ontwik-
kelingen langzaam maar
zeker een omwenteling in de
geestelijke verzorging
hebben te weeg gebracht
(een proces dat trouwens
nog lang niet ten einde is en
waarbij hier en daar bepaald
wel van achtergebleven
gebieden kan worden ge-
sproken) en dat de huma~
nistische gCf"stelijke ver-
zorging in dat omwente-
lingsproces een bescheiden
maar belangrijke rol heeft
gespeeld.
Dat is ons, uiteraard. niet
door iedere~n in de krijgs-
macht in dank afgenomen.
Vooral bij die militairen die
de veranderingen in de
krijgsmacht met schrik en
verontwaardiging tegemoet
traden \,,'aser kritiek op de
houding van de humanisti-
sche geestelijke \'erzorging.
Daaruit zijn soms pittige
diskussies voortgevloeid,
waarin we toch meestal wel
konden duidelijk maken
waarom we zo en niet an-
ders moesten handelen.

In het vorige nummer heb ik
(i.v.m, mijn afscheid als
hoofdraadsman per 1 no-
vember a.s.) enige herin-
neringen opgehaald aan het
ontstaan van het Humanis-
tisch Verbond en de tot
stand koming van de hu-
manistische geestelijke
verzorging in de strijd-
krachten.
Ik wil in dit laatste artikel
nog enige opmerkingen
maken over de ontwikkeling
vao die geestelijke verzor-
ging in de loop van de
laatste tien jaren.
Ik laat daarbij de organi-
satorische opbouw van onze
dienst buiten beschouwing.
Buitenstaanders zal dat niet
erg interesseren. Veel meer
gaat het om de vraag welke
betekenis de u1\'ocring van
de humanistische geestelijke
verzorging in de strijd-
krachten in geestelijk op-
zicht heeft gehad.
Ik geloof dat dan gezegd kan
worden dat er tenminste een
aantal ontwikkelingen zijn
waarop de humanistische
verzorging belangrijke in-
vloed heeft uitgeoefend:
1. De aandacht in de gees-
telijke verzorging ver~
plaatste zich van het puur
levensbeschouwelijke naar
het terrein van de prakti-
sche levensproblematiek.
Niet langer stonden geloof
en le\.ensovertuiging cen-
traal maar de levende
mensen met hun vele ui-
tingen en problemen.
2. De geestelijke verzorgers
begonnen zich onafhanke-
lijker op te stellen t.a.v. het
militaire apparaat en wer-
den zich meer en meer be-
wust dat zij als vertegen-
woordigers van hun orga-
nisaties niet tot taak hadden
om het apparaat en zijn
doeleinden te steunen maar
om de mensen binnen dat
apparaat in hun zorgen en
moeilijkheden ter zijde te
staan.
3. De geestelijke verzorging
werd zich haar kritische
Cunktie t.a.v. de maat-
schappelijke omgeving
duidelijker bewust. Gees-
telijke verzorgers werden
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Dat kon de geestelijke
verzorging, ook in de
krijgsmacht, niet langs haar
koude kleren laten afglijden
en zo is. zo3ls wij het in het
rapport "Nu en Straks" in
1970uitdrukten: "Geestelijke
\'erzorging steE"dsmeer het
gang brengen en houden
1 een proces. waarin de

jonge mens de gelegenheid
krijgt zich in vrijheid te
ontplooien tot een kritisch
en toegewijd deelnemer aan
de menselijke samenle\'ing".
Daarom getuigt het van
misverstand om de geeste-
lijke verzorging. of een tak
daarvan, kwalijk te nemen
dat zij de geestelijke ver-
zorging mede heeft gebracht
tot het begeleiden van
mensen di~ op genoemde
terreinen aktief zijn. Er was
eenvoudig geen keus: óf men
zou zich heel intensief met
dezelfde vraagstukken
hebben bezig te houden óf
men zou alle kontakt met
jonge mensen verliezen. Dat
geestelijke verzorgers ui-
teraard ook uit een eigen
verontrusting tot een derge-
lijke opstelling kwamen
heeft het proces van ver-
andering in de geestelijke
verzorging nog gestimuleerd.

De eerste stap bracht. haast
vanzelf. de \ olgende stappen
met zich mep, F.en geeste-
lijke verzorging die zich
doelbev/ust met allerlei
maatschappelijke ver-
schijnselen en met veran-
deringsprocessen in de
maatschappij wilde gaan
bezig houden kon niet an-
ders dan zich onafhankelijk
opstellen t os. het militaire
appar3at en de leiding
daan'an.
De oude gedachte dat
geestelijke verzorgers er
waren om op hun wijze het
"moreel" van de militair te
ondersteunen verdween als
sneeuw voor de zon, het ging
zo snel en grondig dat men
zich al gauw begon af te
vragen hoc het mogelijk was
dat men zulke gedachten
ooit gekoesterd had.
Daarbij speelde de huma-
nistische geestelijke ver-
zorging ongetwijfeld een
gangmakende rol. Zij had
het ook betrekkelijk ge-
makkelijk. omdat ze pas in
1964in de krijgsmacht werd
toegelaten was ze nooit
verstrikt geweest, in de rol
\'an moreelsofficier en had
ze dus weinig moeite om
zich daar vierkant tegenover

op te stellen
Dit proces heeft zich op dit
ogenblik zo ver ontwikkeld
dat er een nieuwe vraag op
de proppen i!':gekomen n.1.
de \Taag of geestelijke
verzorgers niet in ieder
geval de doeleinden van de
krijgsmacht moeten aan-
vaarden om als geestelijke
verzorgers in die krijgs-
macht te kunnen werken.
Het standpunt van de hu-
manistische geestelijke
verzorging is dat de gees-
telijke \'erzorging noch tot
ondersteunin~ noch tot on.
dermijning van de doel.
einden van de strijdkrachten
moet worden opgeroepen.
Geestelijke verzorging be-
trekt zich op mensen en niet
op instituten of op de
doeleinden van instituten,
Daarom behoren aan gees-
telijke verzorgers geen eisen
van instemming met (of
verwerping van) doeleinden
\'an organisaties te worden
gesteld.
Geestelijkè verzorging was
altijd al een kritische be-
zigheid ma3r het is dat in
deze tijd meer dan ooit gP-
worden.
Ook dat is een gevolg van
wat zich in de burger-maat-

schappij afspeelt.
Men.c;enworden zich meer
en meer bewust dat de
maatschappelijke omstan-
digheden in sterke mate hun
persoonlijke levens moge-
lijkheden bepalen.
Dat geldt ook voor de
geestelijk verzorger. Deze
behoort zich niet bij voor-
baat oppositioneel op te
stellen tegenover de insti-
tuten waarin hij werkt.
Maar als hij tot de ontdek-
king komt door zijn werk in
die instituten dat de le-
vensmogelijkheden van de
mensen meer worden be-
perkt dan strikt noodzake-
lijk is dan behoort hij niet
te schromen om daarop zijn
kritiek duidelijk te laten
horen.
Het is een nieuwe situatie
in de strijdkrachten. dat
vanuit de geestelijke ver-
zorging een duidelijke kri-
tiek op bepaalde situaties in
de strijdkrachten wordt
uitgebracht. De humanis-
tische geest('lijke \'erzorging
heeft in deze duidelijk het
spits afgebeten. Zeker wat
betreft de kritiek die niet
langs de bekende hiërar-
chieke wegen werd omhoog
gespeeld maar direkt en
duidelijk in de openbaarheid
\I,'crd gebracht.
Ook dat is on!,:niet altijd in
dank afgenomen, Maar: het
heeft wel tot gevolg gehad
dat het denk<'n over het
recht van kritiek en over de
noodzaak daarvan zich snel
heeft ontwikkeld en dat zal
zeker in de komende tijd
leiden tot een grotere
openheid in de strijd-
krachten zelf en tot een
vrijheid van meningsuiting
zoals nog maar kort geleden
in de strijdkrachten on-
denkbaar was.
Ik heb hiermede. nog eens,
in een paar grote lijnen de
betekenis van de humanis-
tische geestelijke verzorging
in de strijdkrachten ge-
schetst. W!e meent dat ik
daarbij teveel een gezicht
zet alsof de door mij ge-
signaleerde verschijnselen
uitsluitend te danken zijn
aan de humanistische ver-
zorging, vNgist zich. Ik weet
beter dan wie ook hoe be-
scheiden het aandeel was dat
wij tot het g€.heel hebben
bijgedragen. Maar ik blijf
volhouden dat het niet on-
belangrijk was.

Het alles overziende ben ik
bij mijn afscheid vooral
dankbaar dat ik in dit pro-
ces mede een rol heb ge-
speeld.

H. Ups.
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Het is nog geen jaar geleden
dat in Zeist op het sport-
centrum van de KNVB de
sponsoringregel van het
Nederlands voetbalelftal
bekend werd gemaakt. In
een nogal verwarde bijeen-
komst met pers, spelers en
begeleiders mochten de
mannen van Boom~Ruygrok
die de sponsoring voor de
bond in elkaar hadden ge-
draaid, via de persmedia het
volk van Nederland inlich-
ten over de kapitalen die
voor Oranje te verdienen
zouden zijn. De verzamelde
pers stelde zich nogal
sceptisch op tegen zoveel
optimisme van de kant van
Boom-Ruygrok. Men stelde:
.,Het Nederlands bedrijfs-
leven ziet waarschijnlijk
niks in Oranje. Bovendien
de bedragen die op tafel
moeten komen zijn dermatE'
hoog dat een totaalbedrag
van een paar miljoen gulden
zeker gehaald zal moeten
worden,"
Wel die sponsoring van het
Nederlands elftal is niet of
nauwelijks van de grond

gekomen. Hoewel de firma
Boom-Ruygrok alles in het
werk stelde om, zij het niet
altijd op even handige wijze,
centjes los te peuteren bleef
men na een aantal maanden
noeste arbeid nog steeds met
lege handen staan. De
KNVB het getreuzel moe
verbrak de connecties met
Boom-Ruygrok en stelde een
commissie samen die het
werk van Boorn-Ruygrok
moest overnemen. Wel en
sinds zo'n driekwart jaar is
deze commissie aan het
werk. Een hooggeplaatst
college waarin namen als die
van Johan Cruyffs schoon~
vader, Cor Coster en de
voorzitter van de sectie
betaald voetbal van de
KNVB Jacques Hogewoning
figureren. Maar ook deze
mannen die zowel op za-
kelijk als op voetbalgebied
toch met enig verstand van
zaken mogen praten slaag-
den er niet in om de mil-
joenen los te krijgen. Goed
er kwamen sponsors op de
proppen, En de belangrijkste
op dit ogenblik is de SRV, u

weet wel de melkslijter die
bij u thuis komt. Een vre.
selijke tegenvaller. Want
ook de nog in tact zijnde
sponsoringscommissie had
gedacht gemakkelijker het
bedrijfsleven en dan de
groten zoals ESSO, SHELL
en bijvoorbeeld ALBERT
HEIJN te strikken. Maar het

Wim
desse
bij
Cru""thuis

bedrijfsleven hield alle
voorstellen lang in beraad
om toch af te haken. Wat
zouden de oorzaken zijn dat
het Oranje niet in trek
blijkt, terwijl in andere
takken van sport wel de
reclame van shirts en trai-
ningspakken tegemoet
schittert. Een van de be-
langrijkste oorzaken is on-
getwijfeld dat de sponsor
geen gebruik kan maken
van shirtreclame. Zoals men
weet is dat in de voetballerij
in Nederland niet toege-
staan. De Nederlandse be-
taalde verenigingen hebben
dit punt reeds zeer vaak op'
hun jaarvergaderingen na-] ,';
voren gebracht; echter de' .'
KNVB is nog nimmer
overstag gegaan. Het is lo-
gisch dat een sponsor die het
Nederlands elftal sponsort
niet alleen genoegen neemt
met reclame op trainings-
pakken. Een Nederlands
elftal komt zo weinig in de
publiciteit dat op deze ma-
nier het geld er niet uit.
komt. Daarnaast is het Ne-
derlands elftal geen aan-
trekkelijk object. Het is
bekend dat een sponsor
liever een individu sponsort.
Een mooi voorbeeld is Johan
Cruyt!. De oud-Ajacied die
nu met veel succes in Bar-
celona speelt heeft in de
jaren dat zijn schoonvader
voor hem de zaken behar-
tigde naast het voetbal veel
geld verdiend. Ging hij
vroeger een winkel openen
voor een symbolisch bedra~
tegenwoordig is enige dui
zenden guldens al geen
probleem meer om Cruytf te
lokken. En juist met de fi-
guur Cruyff in de gelederen
zou je toch denken dat een
sponsor wel geïnteresseerd is.
Zo ver is het niet gekomen
omdat de mannen die het
geld voor Oranje moesten
fourneren duidelijk hadden
ingezien dat Johan Cruyff
niet al te lang in Nederland
zou blijven. Het was reeds
lang bekend dat Cruyff
Nederland voor het zonnige
Spanje zou verruilen. Enige
jaren geleden was hij al in
contact met de rijke club uit
Catalonië. Uitvoerig liet hij
zich tijdens een vakantie in
Spanje fotograferen met
spelers en trainers - toen
nog de oud-Ajax-trainer Vic
Buckingham - en verkon-



Dit stuk werd geschreven voordat de wedstrijd Nederland-
België gespeeld werd. De kans is natuurlijk aanwezig dat
Oranje met een kwalificatie VOOT de eindronden in West~
Duitsland ook de sponsors zal aantrekken die men denkt
nodig te hebben.

digde Cruyt! in alle toon-
aarden: "Hier zou ik nog
eens willen voetballen. Als
Ajax me laat gaan, vertrek
ik ogenblikkelijk."
Wel Cruyt! zit in Barcelona.
Overigens later dan hij
aanvankelijk had gedacht.
Maar hij is er en de recla.
memensen kloppen zich op
de borst dat ze het toch wel
goed gezien hebben. Want
wat is een Nederlands elftal
zonder Cruyf!. Oké af en toe
is Cruyt! hier, maar om een
volledig rendement te halen
is voor een sponsor op deze
manier niet mogelijk.
,Ftf~ter los van dit voor de
;-.,-.lere Oranje-klanten en
~VB tragische verlies van
wie ik durf te zeggen dat hij
het grootste voetbaltalent is
dat ooit op de Nederlandse
velden heeft rondgelopen,
werkt de transfer van
Cruyt! ook averechts op de
prestaties van zijn vorige
vereniging Ajax. De uitsch •••
keling vorige maand in de
Europa Cup duidt daarop.
Natuurlijk hebben we ge-
lezen en gehoord dat de
Ajacieden pech hebben ge.
had; de scheidsrechter was
zwak; in Amsterdam was te
weinig gescoord - ook 1-0;
de tegenpartij speelde veel
te hard enz., enz. Al deze
argumenten zijn juist, maar
ik zeg dat Ajax wel degelijk
door het vertrek van Cruyt!
veel van zijn brille heeft
verloren. Cruytf namelijk
kon reeds met zijn aanwe-
."heid een tegenpartij in

.aar brengen. Cruyt'fs

snelheid. inzicht. baltechniek
kortom alles wat een voet-
baller nodig heeft was vol-
doende om een tegenpartij
angstig te maken. Gevolg:
zijn collega's kregen veel
meer ruimte dan normaal
om hun acties te onderne-
men. Laten we eens kijken
naar een Haan. Mühren en
Keizer. Er wordt over ge-
sproken dat dit drietal de
laatste maanden stevig is
teruggevallen. Vormverlies
kan bij iedere voetballer
voorkomen, maar volgens
mij is het vertrek van
Cruyff de oorzaak. Met
name dit drietal heeft de
laatste jaren zo kunnen
profiteren van een Cruyff
dat ze ver boven hun nor-
male prestatieniveau uit-
groeiden. Cruytf weet dat,
maar praat daar nimmer
over. Dat werd me duidelijk
toen ik vorige maand in
Barcelona was om de voet-
balwedstrijd Europa-Zuid
Amerika te verslaan. De
avond voor de wedstrijd
vertoefde ik enige uren bij
de familie Cruyf!. En Johan
vertelde honderduit, maar
over zijn oud-collega's sprak
hij vol lof.
En terwijl vrouw Danny
luisterde zei Cruyt!: "Ieder-
een heeft gedacht dat ik
met ruzie weg ben gegaan.
Dat is gewoon niet waar, Ik
was weliswaar uitgekeken
op Ajax. maar ruzie, dat
zeker niet."

Deze uitspraak van Johan
Cruytf moeten we niet al te
licht opnemen. Cruytf is een
type dat zich altijd wil be-
wijzen. In Amsterdam heeft
hij dat gedaan door Ajax
zoveel jaren aan de Euro-
pese- en wereldtop te hou-
den; nu kan hij dat in
Barcelona doen door trainer
Michels uit de zorgen te
helpen en Barcelona in de
Spaanse competitie omhoog
te stuwen.
Wel dat die kans zeer groot
is bewijst de hoeveelheid
Spanjaarden die tijdens een
training van Barcelona langs
de lijn staat. Men bewondert
het tengere idool. Cruytf
wordt toegejuicht tijdens de
wedstrijd en de loftrompet
gestoken in de kranten. Voor
Johan is een nieuwe wereld
opengegaan. Hij zegt: "Ik
wist in het begin niet hoe ik
het had. Kom je uit Ne-
derland waar ze je uitjoelen
en dan merk je het grote
verschil.
Vandaar dat je je kunt
voorstellen dat ik me voor al
deze mensen wil bewijzen.
Ze vragen, nee smeken ge-
woon om een landstitel."
De hoge investering die
Barcelona met Johan Cruyff
heeft gedaan zal zo snel
mogelijk met een groot

.,.

succes gehonoreerd moeten
worden, want naast het
enorme transferbedrag heeft
Barcelona ook op andere
punten veel geld moeten
dokken. Neem alleen maar
het apartement - vijf ka-
mers en drie badkamers -
dat meer dan een half mil.
joen gulden heeft gekost en
vrijwel geheel door Barce-
lona werd betaald. Cruyff
daarover: "Natuurlijk is het
te groot voor ons, maar hier
in Barcelona hebben ze
kleine flats van twee kamen;
of dergelijke. Nou je be-
grijpt dat ik met drie kin-
deren niet in een tweeka-
merflat kan gaan zitten."
Johan Cruytf zien we
waarschijnlijk niet meer
terug in Nederland. Hoewel
de lengte van zijn contract
slechts drie jaar bedraagt
lijkt het mij dat hij - om-
dat zijn vrouw ook reeds
haar voorkeur voor Barce-
lona heeft uitgesproken -
nooit meer in Nederland
voor een club zal spelen. Al.
en toe nog in het Oranje zo
lang men Cruyff nodig
heeft. Want Spanje heeft
Johan te pakken, volledig,
Zelfs als reclameobject. En
dat tot groot verdriet van de
SRV, die zich van zijn
sponsoring wel iets meer
had voorgesteld, maar
blijkbaar te onstuimig als
sponsor is opgesprongen.

WIM JESSE
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KEES
VEllEKOOP

Op 3 april 1974 heeft het Hoog Militair Ge-
rechtshof in Den Haag het vonnis van de Krijgs-
raad te Arnhem bevestigd, waarbij Kees Vellekoop
wegens dienstweigering werd veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 21 maanden met aftrek van
voorarrest en tot ontslag uit de militaire dienst.
In december 1971 wendde Kees Vell'ekoop zich tot
hef ministerie van defensie met de mededeling dat
hij onoverkomelijke gewetensbezwaren had tegen
vervulling van de dienstplicht, met het verzoek
hem als gewetensbezwaarde te erkennen.
Onoverkomelijke gewetensbezwaren tegen de
vervulling van militaire dienst zijn de bezwaren
van "hem v.'jens godsdienstige of zedelijke over-
tuiging hem deelneming aan elk oorlogsgeweld
verbiedt".
Vellekoop maakt nu onderscheid tussen bevrijdend
en onderdrukkend geweld en wijst het eerste niet
af.

Op grond van deze stellingname kwam de Com-
missie van Advies in haar advies aan de minister
van Defensie tot de volgende conclusie:

"De commissie is door het onderhoud met ver~
zoeker (Ke~ Vellekoop) tot de overtuiging ge-
komen dat in zijn geval inderdaad duidelijk
sprake is van gewetensbezwaren. Zijn bezwaren
betreffen echter niet deelneming aan elk oor.
logsgeweld."

Ofschoon de minister van Defensie heeft gesteld
dat er sprake is van gewetensbezwaren, heeft hij

het verzoek om erkenning afgewezen, omdat
betrokkene niet een gewetensbezwaarde is in de
zin van de wet.
Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat Vellekoop
tot bovengenoemde straf is veroordeeld.
Tal van Nederlandse organisaties hebben hun
teleurstelling over dit vonnis uitgesproken, temeer
daar cr reeds enkele jaren op wetswijziging wordt
aangedrongen.

Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond
heeft op 5 april jl. de volgende verklaring uitge.
geven:

"liet Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond
heeft met grote teleurstelling kennisgenomen van
de uitspraak over de dienstweigering van Kees
VeIle koop. Het wil er geen oordeel over uitspreken
of op grond van de bestaande wettekst zijn ge-
wetensbezwaren door de rechter erkend hadden
kunnen worden.
Helaas is in de strafmaat niet tot uitdrukking
gebracht dat juist thans uitbreiding van de wet-
telijke gronden voor dienstweigering in discussie
is. In ieder geval meent het hoofdbestuur dat een
uitspraak als deze onderstreept hoezeer wijziging
van de wet op dit punt op korte tennijn geboden
is. Het heeft er zich al eerder over uitgesproken
dat gewetensbezwaren tegen elke of enigerlei
vorm van oorlogsverrichting door het militaire
apparaat grond voor vrijstelling van militaire
dienst dienen op te leveren.
liet hoofdbestuur doet een dringend beroep op de
:Nederlandse Regering en de Staten-Generaal om
een dergelijk voorstel tot wetswijziging op de
kortst mogelijke termijn tot stand te brengen en
verzoekt de Minister van Justitie in afwachting
daarvan de tenuitvoerlegging van deze uitspraak
achterwege te laten,"

In zijn verklaring voor de Krijgsraad stelt Kees
Vellekoop het volgende:

"Naar mijn oprechte overtuiging is de stem van
het geweten en niet de wet de hoogste maatstaf
voor alle menselijk handelen.
De wet, een soort collectief geweten, kan soms wel
eens in conflict raken met het individuele geweten,
Wanneer zich, zoals in dit geval, een dergelijk
conflict tussen het collectieve en het individuele
geweten voordoet, zal naar mijn mening het in-
dividuele geweten uiteindelijk toch als hoogste
morele maatstaf gehanteerd, en ook gerespecteerd
moeten worden."

Uit verschillende publikaties in de pers is mij
gebleken dat Nederland bij de Verenigde Naties in
de commissie voor de rechten van de mens pleit
voor erkenning van gewetensbezwaren tegen de
militaire dienst. '
Om geloofwaardig te blijven lijkt het mij dan wel
noodzakelijk onze eigen wetgeving zo snel moge-
lijk aan te passen.

Red.



Opde plaats rust ... iI

Een verslag van drie dagen
Coornherlhuis

Woensdagavond: Na een wat stroef
begin kwamen er later op de avond
toch genoeg tongen los om het begrip
vonning onder de loep te nemen cn
tot een soort definitie hiervan te ko-
men, welke ongeveer inhield: Het
samenbrengen van een groep mensen
om via uitwisseling van gedachten.
ideeën en meningen, te komen tot een
verdiept inzicht in de besproken
problemen en daardoor meer bewust
te worden van de maatschappij in al
haar schakeringen. Verder kwamen
we tot de afspraak de volgende
morgen het begrip Humanisme te
bespreken met het grootste deel van de
groep, terwijl een klein groepje er de
'Ç<)orkeuraan gaf ecn geluidsmontage

.I lmaken.
rJonderdag; Nog steeds wat stroef;
David probeerde herhaaldelijk ecn
discussie te starten, maar de meer-
derheid gaf er de voorkeur aan om
alleen als een spons de informatie, die
zeer zeker het Humanisme en haar
beginselen voor ons verduidelijkte. op
te zuigen. 's Middags kwam er voor
het eerst echt schot in toen we be-
sloten ons eerst in kleine groepjes (3 à
4) aan elkaar voor te stellen en ons-
zelf wat "open te gooien" voor de
anderen.
Dit bleek erg vruchtbaar te zijn.. ûp
éên of twee groepen na waarvan de
leden elkaar al kenden, maar waar
voor de anderen duidelijk werd, dat
een vormingsbijeenkomst als deze,
niet alleen dient om informatie te
ontvangen maar \•...aar je ook lang
gekoesterde meningen kunt toetsen
aan de mening van anderen.
Ook rolde er nu een onderwerp uit de
bus wat de meesten wel aardig von-
den om te behandelen, n.L het begrip

"

doctrinatie, dat al eerder ler sprake
's gekomen i.v.m. het begrip vor-

ming. We kwamen tot de conclusie dat
we in dit centrum niet zozeer geïn-
doctrineerd werden. maar dat de
media zich wel degelijk er aan schul-
dig maken, zijnde ~n gevaarlijk in-
strument in handen van reclame-
makers en eventueel effectief \verk-
tuig in handen van dictators e.d.
We splitsten ons weer op in groepjes
die elk een ander medium onder de
loep namen; dit werd ook weer een
interessante discussie. De groep
T.V.-reclame kwam bijv. tot de con-
clusie dat we ons moeten wapenen
tegen reclame die gebruik maakt Van
psychologische truukjes, door bijv. te
spelen met sentimenten door het
produkt te relateren aan dingen die
ons onbewust of bewust aanspreken
of waarnaar we verlangen, maar in
feite niets met dit produkt te maken
hebben. Door deze truukjes voor jezelf
te signaleren en eventueel je om-
geving er ook op attent te maken en
vervolgens consequent het betreffende
produkt te boycotten, kunnen we
wezenlijk iets doen om dit soort re-
clame te bestrijden.

Deze middag was al met al vrucht-
baarder dan de voorgaande morgen en
avond samen.
Donderdagavond: De film "Trash".
Vrijdagmorgen: Luisteren naar wat de
bandrecorderploeg zoveel bloed, zweet
en tranen had gekost; een heel amu-
sante geluidscollage in de vorm van
een actualiteitenrubriek, uitgezonden
in 1985,met als onderwerp het on-
derzoek :laar het effect van een
atoomexplosie op het paringsgedrag
van de roodgestreepte reuzentermiet.
Het geheel getuigde zeker van een
enorme fantasie.
Daarna bespreking van de film
"Trash". Naast de grote waarschu-
wing; pas op voor de zelfkant van het
leven, al of niet in combinatie met
drugs, bleek deze film als een abstract
schilderij: tientallen interpretaties gaf

men aan de symboliek die in deze
film achter elke scène, persoonlijkheid
en zelfs achter schoenen kan schuilen!
Tot besluit praatten we nog even over
wat ieder voor zich van deze vor-
mingsdagen had gevonden. Duidelijk
was dat de meerderheid wel vond dat
er iets opgestoken was. maar de
zwijgende minderheid, die van het
begin af aan nogal passief geweest
was, liet ook nu de tong niet bepaald
wapperen, maar als deze mensen toch
een beetje meegedacht hebben. dan
dacht ik dat vorming op deze manier
niet alleen gezellig maar ook nuttig is.

A. J. W. BOGERS.
14 Afdva.

Gen. Winkelmankazerne
Nunspeet.
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Toen in de eerste wereldoorlog de
bekende Franse schrijver Georges
Duhamel als chirurg gemobiliseerd
was, schreef hij zijn boek "La pos-
session du monde", dat in 1924bij de
Wereldbibliotheek te Amsterdam
onder de titel "Het bezit van de we-
reld" in het Nederlands verscheen. In
de inleiding tot het lyrische leven
wijst Duhamel op onze persoonlijke
verwantschap met hen die tot onze
wedergeboorte beelden en boeken en
liederen hebben gemaakt. De kun-
stenaar heeft u gelukkige, moedige,
nieuwe gedachten aangeboden en
plotseling hebt gij - aldus Duhamel
- bemerkt, dat u ze ook had. Hij
heeft u eraan herinnerd, dat gij van
hetzelfde geslacht zijt als hij.
De verwantschap waarover Georges
Duhamel schrijft heb ik mijn leven
lang gevoeld met de kunstenaar Frans
Masereel. In zijn houtsneden in het
bijzonder, herkende ik mijn gedach-
ten, gevoelens en idealen. En nergens
zag ik dit sterker bevestigd dan op de
grote overzichtstentoonstelling in
Antwerpen, ingericht ter gelegenheid
van zijn tachtigste verjaardag. Deze
expositie bracht Frans Masereel voor
mij in de rij der allergrootsten in het
rijk van de beeldende kunst en zeker
tot de grootste grafische meester van
de twintigste eeuw.

Vlaming
Frans Masereel werd op 31 juli 1889in
de badplaats Blankenberge in
Vlaanderen uit gegoede ouders ge-
boren. Hij stierf op 3 januari 1972in
de ouderdom van 82jaar in Avignon
en werd begraven op het Campo
Santo van St. Amandsberg. Hier lig-
gen kunstenaars, geleerden en fla-

miganten uit Gent en omgeving. On-
danks het feit, dat hij het grootste
gedeelte van zijn leven buiten zijn
geboorteland doorbracht - Frankrijk
werd zijn tweede vaderland - en
ondanks zijn universeel gericht
kunstenaarsschap, bleef hij in diepste
wezen een Vlaming. In een indruk-
wekkende reeks houtsneden heeft hij
zijn land verheerlijkt en vereeuwigd.
Masereel wordt dan ook beschouwd
als de grondlegger van de moderne
Vlaamse houtsnijkunst en met Jan-
Frans en Jooef Cantré, Joris Minne en
Henri van Straten één van de pioniers
van deze kunstvonn.

Strijder
"Ik ben niet estheet genoeg om er
bevrediging in te vinden dat ik kun-
stenaar ben:' heeft Masereel eens
gezegd. Hij koos partij in het maat-
schappelijk gebeuren en zijn werk
toont overduidelijk aan welke kant
hij stond. Daarbij koos hij bewust de
houtsnede als voornaamste expres~
siemiddel. .,Daar kan ik meer mensen
mee bereiken. Een tekening of een
schilderij daar heb je er altijd maar
één van. Van een houtsnede kWl je
honderden afdrukken maken. Ik heb
altijd het volk willen bereiken. Het
onderscheid tussen mensen die te veel
en die te weinig hebben, heeft me
altijd gekrenkt." En inderdaad. daar
waar de menselijke waardigheid werd
aangerand. stond Masereel met zijn
scherp verweer in het eerste gelid. Hij
was zijn gehele leven door een
pleitbezorger en kameraad der ver-
drukten en der vervolgden. Niemand
heeft duidelijker de absolute waanzin
van de oorlog en de onzedelijkheid
van het brute kapitalisme aan de kaak

gesteld. De oorsprong van zijn groot
kunstenaarsschap lag in zijn liefde
voor de mensen. Hij volgde hen
overal. In hun verdorvenheden en in
hun vreugden. Zijn indringende op~
merkingsgave gebruikte Masereel om
zijn observatie om te zetten in een
loflied van broederschap met al zijn
gelijken. Rotsvast was zijn humanis-
tische overtuiging, onwankelbaar zijn
socialistisch ideaal.

Liederen van het leven
Het is op de straat, het is het volle
leven waar het werk van de hout~
snijder Frans Masereel werd geboren.
In zijn jonge jaren was hij korte tijd
leerling van de Akademie voor .••..'}-
Schone KWlStenin Gent. De direkte'!W'
zei op een goede dag tegen hem: ..Er
is hier niets meer voor u te leren.
Vertrek en reis!" En Masereel is over
de gehele wereld getrokken. Hij zag
Frankrijk, Engeland, Duitsland,
Zwitserland, Rusland, Tunesië, de
Verenigde Staten, Spanje, China en
overal heeft hij rondgekeken. En wat
hij zag vinden we in zijn duizenden
houtsneden terug. Afschuwelijk. af-
stotend, teder, hartverwarmend en
altijd waar! Liederen van het leven,
dat zijn vier woorden die boven Ma-
sereels oeuvre geplaatst kunnen
worden.
Er zijn veel boeken van en over hem
verschenen. Boordevol met houtsne-
den, zoals zijn beeldromans met als
titels: Die Idee, Die Sonne, Jeunesse,
Du noir au blanc, Antwerpen, Mijn
Land, Hamburg, De Stad en vele
meer. Natuurlijk illustreerde hij Ui-
lenspiegel van Charles de Coster,
maar.ook werken van b.v.Walt
Whitman, Oscar Wilde, Leo Tolstoi,



(achterzijde) Onze Lievf' Vrouwe
kf'rk van Antwerpen

KUNSTENAAR

Z4. ZS. Illustraties uit de Tljl UUen-
spiegel

Francois Villon, Stijn Streuvels, Guy
de Maupassant en Emile Verhaeren.
Zijn vriend, uitgever en biograaf
Pierre Vonns heeft in 1967een bij-
zonder mooi werk, dat de titel draagt
Gespriiche mit Frans l\fasereel het
licht doen zien. Boeiend beschreven
zijn de vele ontmoetingen met be.
roemde tijdgenoten, schrijvers en
politieke figuren. Over zichzelf zei
Masereel: "Ik spreek niet graag over
mijzelf. Ik verkies die zorg over te
laten aan mijn werken die. naar ik
meen, trouw mijn natuur, mijn
dromen en mijn evolutie weergeven."

lichtder verbeelding
is 1949woonde en werkte Frans

.r..asereel in het zonnige Nice aan de
Middellandse Zee, in het havengebied
aan de Quai des deux Emmanuels. Na
de tweede wereldoorlog, waarin al
zijn werk verloren ging, begon hij
opnieuw. Oude bezieling keerde ge-
leidelijk terug, zijn kunst werd nu
vooral gekenmerkt door de hoge
vlucht der verbeelding. Zijn series
van meestal 40 houtsneden worden
uitgebracht door zijn goede vriend
Pierre Vorms in Belvès (Dordogne)
onder titels als Poëtes, Couples, Mains
enz. In de eerste dagen van 1972is de
guts die Frans Masereel zovele lange
jaren in het hout dreef tot stilstand
gekomen.
Maar zijn onsterfelijk werk blijft en
zal tot in lengte van dagen vertellen
van de waanzinnige maar toch mooie
wereld van de eerste zeven decennia
van de twintigste eeuw.

Jan Kooijman '"w"'"wu
wc
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Over de dood
van
Jan Soldaat
Goed beschouwd is die militaire oplei-
ding een verduveld eenzijdige zaak. De
feitelijke en mentale training is erop
gericht om, zo daar aanleiding loc be.
staat, de vijand uit te schakelen. Laten
we mekaar geen mietje noemen; dat
betekent dood en verderf, hoe goed be-
doeld ook.
Om meteen misverstanden te vermijden:
ik bedoel dit louter constaterend. wars
van enig vooroordeel. Het oorlogsbedrijf
in volle gang trekt een spoor van dood.
Wie de geschiedenis erop doorloopt
breekt z'n nek over de voorbeelden.
Maar in de militaire voorbereiding gaat
het altijd om andermans dood en eigen
overleving. Dat is misschien wel begrij-
pelijk. maar komt neer op struisvogel-
politiek. Want op het slagveld zijn er
twee vijanden en slaat de dood aan beide
zijden toe, zonder persoonlijke voorkeur.
Waarom wordt Jan Soldaat niet op z'n
eigen mogelijke dood voorbereid?
Het zal op het eerste gezicht z'n ge-
vechtskracht niet en z'n gevechtsbe_
reidheid nog minder ten goede komen,
dat laat zich raden. Maar moet dat ie-
mand belemmeren over z'n eigen moge-
lijke dood na te denken, als de statisti-
sche kans erop zo beduidend toeneemt?
Trouwens, iemand die zich met z'n
eventuele sterven verzoend heeft lijkt me
moreel aan kracht te hebben gewonnen.
Zeker als j(' beseft hoevelen hun leven
min of meer bewust in de waagschaal
hebben gelegd, gezien de doelstelling van
de militaire strijd waarin zij betrokken
raakten.
Ik vrees dat m'n pleidooi voor stervens-
voorbereiding voor dienstplichtigen
op z'n minst bevreemding zal
oproepen, maar ik meen het to('h bloed-
ernstig.
Laat ik mijn eigen ervaring van toen als
uitgangspunt nemen, voorbereid als ik
werd op het militair gebeuren en mijn
specifieke taak daarin.
Voordat ik per ongeluk bijna ('en ser-
geant raakte en het lood dat ik per mi-
trailleur liggend vanaf de brits verzond
in het houtwerk belandde, zag men in mij
een geheide schel-pschutter. Ik kreeg te
verstaan dat ik moest proberen raak te
schieten, d.W.Z.in de middelste cirkel van
het hoofd van een getekende mansfiguur.
Kort daarvoor had ik instructie ontvan-
gen hoe ik met een op het gev•.'eer ge-
monteerd mes in de denkbeeldige buik
van een liggende pop moest prikken, het
mes omdraaien, mijn voet op de nogmaals
denkbeeldige buik zetten om tegendruk
te creëren, en het hele zaakje dan terug
trekken. 0 ja, rare kreten als oe-aaaaah!
hoorden daar nog bij, naar mij door
deskundigen verteld werd om jezelf
psychisch af te leiden, zodat je niet na-
dacht bij het verschrikkelijks dat je aan
het doen was. Het helpt heus, zeiden ze,
schreeuw maar lekker.
Ook leerde ik hoe je het een heleboel
vijanden tegelijk zuur kunt maken door
bijvoorbeeld een handgranaat naar ze toe

Capa)

te gooien (wel eerst even die pin eruit
trekken en dan niet te lang wachten). Bij
een van die lessen is nog eens een jong
officier doodgegaan, maar dat bedoelde ik
niet in het begin. want er was geen vij-
and in de buurt, het was gewoon een
explosie tussen louter medestanders, per
ongeluk.
Van andere apparaten zoals houwitsers,
draagbare raketten en pistolen weet ik
niet veel, daar hoefde ik niet voor te
leren, maar dat je eraan kunt doodgaan
dacht ik wel.
Nu was dat allemaal niet voor ons be-
doeld, maar voor de vijand dus. Het
;>lotselinge besef echter dat in allerlei
andere landen precies zo werd geoefend
gaf echter opeens te denken. Stel je voor
dat dat serieus afgeschoten werd. Zo
denkbeeldig was dat niet, want Vietnam
bestond al. Ik ging daarover nadenken,
en ik moet zeggen: mijn omge•...ing schoot
daarbij niet spontaan te hulp.

HARDOP
DENKEN

Zou dat nu anders zijn? Allerlei appa-
raten zullen wel vervangen zijn door
betere, maar de kans dat je eraan gaat
lijkt me eerlijk gezegd reëel, als het •. :
nens wordt. Nou kun je wel denken da'~ '
het zo'n vaart niet loopt en eerlijk gezegd
hoop ik dat van harte, maar we doen
Neêrlands defensie-inspanning toch
schromelijk tekort als we het geheel af-
doen als een net-alsof spelletje. Reële
inzetbaarheid blijft het oogmerk, anders
kunnen we alle tijd. geld en moeite
waarachtig beter besteden.
Jan Soldaat blijft zich voorbereiden op
mogelijk daden, maar niet op mogelijk
gedood worden. Hoe meer ik erover na-
denk, hoe meer ik echter geloof dat dat
laatste inderdaad geen onderdeel van de
militaire training kan zijn. Je eigen dood,
de hypotheek die rust op de militaire
taak. kan niet anders dan onderwerp zijn
van persoonlijke bezinning. Een bezin-
ning op - hoe kan het anders'? - het
leven. Van jezelf en van anderen. Om je
tot (ver)antwoorden te prikkelen zou ik
ook een vraag kunnen stellen, tot slot.
Dat anderen gediend kunnen worden
door jouw strijd zul je wellicht inzien,
maar welke betekenis heeft jouw mo_
gelijke dood nu voor je eigen leven?

CASPER VOGEL



'Mijn vriendin
wil niet

met me trouweni'

dan rechtvaardiger worden verdeeld,
zoals huishoudelijk werk en
kinderopvoeding. Velen doen dat ook al
wel in hun huwelijk of relatie.
Zoetjes aan krijgen we het dan over hoe
het bij jezelf gaat. In de partAime
opleiding waar ik les geef heeft bijna
iedere vrouw of man een relatie of
huwelijk waarin taken verdeeld moeten
worden. Of waar er althans over gepraat
wordt. En dat praten op zichzelf al blijkt
niet eenvoudig te zijn. Sommige
vrouwen hebben ontdekt hoe
"automatisch" ze huishoudelijke en
kinderverzorgingstaken op zich nemen.
En mannen realiseren zich hoe
"automatisch" ze verwachten dat
vrouwen al die dingen wel zullen doen.
"Zelfs nadat ik inzag dat het
onrechtvaardig is om haar met al dat
werk op te schepen en ik ook wat begon
te doen, bleef ik met het gevoel zitten
dat ik haar hielp met háár werk" zegt
één van de mannen.
De meesten vinden overigens wel dat dit
automatisme eerder optreedt in een
huwelijk dan in een andere
samenlevingsvorm.

ol hoe Vredeling
emancipatie
tegenwerkt

Op de sociale academie, waar ik werk,
komt het onderwerp emancipatie in de
groep ter sprake. De belangrijkste vraag
is: wat vind je van vrouwen. en
mannenemancipatie en wat doe je er in
je eigen leven mee? Iedereen blijkt daar
wel mee bezig te zijn in het werk en in
haar of zijn eigen relatie. Of liever
gezegd niemand kan er meer om heen
en sommigen zijn met meer
enthousiasme aan de gang dan anderen.
Eerst komen de wat verder van ieders
bed aOiggende zaken aan de orde. Het is
altijd makkelijker om daarover een
diskussie op gang te krijgen. De vrouw
in het arbeidsproces bijvoorbeeld.
Weinigen zullen nog beweren. dat
vrouwen geen gelijk recht op banen
hebben als mannen. En dat ze in dat
werk recht hebben op gelijke beloning.
In de praktijk komt daar op het
ogenblik nog niet veel van terecht. Kijk
maar naar de toenemende
werkloosheidscijfers voor vrouwen,
terwijl die van mannen op dit moment
iets teruglopen. Tweederde van de
werkende jongeren (en vooral van de
nietwerkende jongeren) zijn meisjes. En
wat 'die beloning betreft zegt het
NVV-sekretariaat voor vrouwelijke
werknemers dat het gemiddelde bruto
uurloon in de nijverheid in oktober 1973
f 8.21 voor mannen en f 5.88 voor
vrouwen bedroeg. Dit wordt vooral
veroorzaakt door de ongelijke
promotiekansen van vrouwen en
mannen. Op akademisch nivo zijn deze
verschillen nog groter.

Het is dus niet voldoende te práten over
het recht van vrouwen op arbeid en
gelijke beloning, maar ook en vooral hoe
dat gerealiseerd kan worden. Er worden
in de groep gedachten geopperd over
deelarbeid: de beschikbare arbeid moet
maar onder vrouwen en mannen worden
verdeeld en beide werken dan een deel
van de week. Ook andere taken kunnen

"Mijn vriendin wil niet met me
trouwen" zegt één van de mannen dit'
vertelde dat hij met een meisje er
samenwoont. Hij doet er wat zorgelijk
over. Op mijn vraag waarom hij dat dan
zou willen, is het antwoord dat hij
anders in militaire dienst moet. Zijn
vriendin heeft hem uitgelegd waarom ze
niet wil trouwen. Als gehuwde vrouw
moet ze o.a. meer belasting betalen, in
geval van werkloosheid krijgt ze wel
WW, maar
daarna geen WWV (wet werkloosheids
voorziening) als ze niet kostwinner is, en
ze moet op haar AOW-uitkering wachten
tot hij 65 jaar is ! Bovendien eist de
maatregel van Vredeling (om vanaf 1 juli
aan gehuwde mannen die kostwinner
zijn vrijstelling te geven van militaire
dienst), dat zij ervoor moet waken om
méér te gaan verdienen dan hij, anders
is hij niet langer kostwinner. En dus zal
ze in ieder geval op dit gebied haar
klassieke rol moeten gaan innemen van
de vrouw die altijd minder verdient dan
de man of helemaal niet werkt. Als ze
samen deelarbeid verrichten moeten ze
ook op de verdiensten letten, hij móét
meer thuisbrengen. Dat kan wel een ~'i
leuk spel worden, maar toch ! Ze is o~_
bezorgd om hun relatie: welke
verwachtingen gaan er van beide kanten
spelen, wat gaan ze juist doen en wat
vooral laten omdat ze getrouwd zijn?
Maar hij vindt haar argumenten niet
doorslaggevend. Hij wil niet in militaire
dienst en dat moet ze maar voor hem
over hebben. Er zijn hem ook gevallen
bekend van jongens die meisjes betalen
om tijdelijk met ze te trouwen.

Na dit debat verlopen enige
vakantieweken. Bij de eerste
bijeenkomst na de vakantie vraag ik
hem direkt hoe het afgelopen is. "J e
kunt me feliciteren, ik ben bruidegom",
zegt hij stralend, ..en het bevalt ons
prima. Mijn vrouw heeft ingezien dat het
niet anders kan."
Feliciteren? Het valt me moeilijk. Mijn
gedachten gaan uit naar die vrouw die
vroeger moest trouwen omdat ze een
kind kreeg en nu vanwege het ontlopen
van de militaire dienst van haar man.
Houdt het dan nooit op?

Anneke Rooselaar
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Terrorisme en
anarchisme
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Regelmatig worden de Westduitse leden
van de Baader~Meînhof-Gruppe (Rote
Armee Fraktion. RAF) anarchisten
genoemd, omdat ze beschuldigd zijn van
bankovervallen en aanslagen met
politieke bedoelingen. Anarchie zou dan
beduiden: wanorde en chaos wekken,
zodat haar aanhangers ook "chaoten"
heten te zijn. Nu noemen de leden van
de RAF zichzelf geenszins anarchisten,
veeleer voorstanders van het marxisme
en van een "kjassenoorlog" , waarmee

een voorhoede zou moeten beginnen.
Doel is dan: de verovering van de macht
en ... het staatsgezag, dat anarchisten
juist willen opheffen.

De Guerrilla
Het is duidelijk dat de RAF is uitgegaan
van het voorbeeld der guerrilla-strijders,
zoals Tito in Joegoslavië, Mao in China,
Ho Tsji Minh in Vietnam, Ben BeHa in
Algerije, Fidel Castro in Cuba, Neto in
Angola enz. In de beginfase van zo'n

guerrilla (door Mao genoemd een !~l
langdurige, revolutionaire volksoorlel,
zijn kleine groepen actief, die op- en
onderduiken, steunen op de sympathie
van een onderdrukte massa, die dikwijls
ook te strijden heeft tegen buitenlandse
vijanden. Vele guerrilla's zijn
combinaties van een sociale revolutie en
een nationale bevrijdingsstrijd. Het
overvallen van banken en wapendepots
bedoelt dan een "rood leger" te vormen
ter verovering van de politieke en
economische macht. In Latijns-Amerika,
waar men stedelijke en provinciale
guerrilla's kent, en in 1967 Che Guevara
in zo'n strijd is gedood, zijn vooral de
Tupamaros (in Uruguay) bekend
geworden. Onder de leiders van zulke
ondergrondse organisaties treft men
overwegend marxisten aan, hoewel hun
theorieën erg zijn aangepast aan
verhoudingen. die in Europa niet
bestaan. Dit was dan ook het drama van
de RAF: dat haar leden uitgingen van
situaties, die in Duitsland niet
bestonden. Ze wonnen dus de massa
niet, werden geïsoleerd en wekten
zoveel verzet, dat ze de reactie
versterkten. Een aantal wetten tegen
hen zouden goed te gebruiken zijn voor
het stichten van een politiestaat. en
beperken de vrijheden der burgers ook
nu al.

Anarchisme t:n macht
Het sociaal.anarchisme (hier te lande
bekend geworden door F. Domela
Nieuwenhuis, 1846.1919) wil een vrije,
federale gemeenschap vormen en het
staatsgezag zoveel mogelijk afwentelen.
De kernen van de gemeenschap zouden
dan de bedrijfsraden en de gemeenten
moeten zijn, zelfbesturende communes,
die vooral de sociale, medische en
culturele taken uitvoeren. Hoewel
anarchisme letterlijk "gezagloosheid"
betekent, kan natuurlijk niemand zich
buiten de maatschappij plaatsen, en met
haar moet men altijd een compromis
sluiten. Gestreefd wordt dan naar een zo
groot mogelijke mate van autonomie,
zelfbestuur. voor de kleinere
gemeenschappen en de minderheden.
Wederzijdse plichten, rechten en
vrijheden, eerbied voor de menselijke
persoonlijkheid en waardigheid zijn de
grote idealen: in de bedrijven, de



ANTON CONSTANDSE (geb. 1899)
werd opgeleid voor het onderwijs en
behaalde ma-aktes Frans en Spaans •.
Van 1918-39 was hij aktief.in de
bewegingen voor de vrije gedachte,
"het antimilitarisme en anarchisme. Hij
schreef toen tientallen brochures en
boeken Over atheïsme, protestantisme.
de rassenleer, anarchisme, Feuerbach,
Spinaza. W. Reich e.a.
,'n 1940 werd hij gearresteerd en zat
vier jaren gevangen. Na de oorlog
journalistiek werk, radiocommentaren,
docent aan volksuniversiteiten,
promotie in '51, redacteur van De Gids

. sinds '65 en in '68 een leeropdracht
aan de Universiteit van Amsterdam in
de geschiedenis van Spanje en
Latijns-Amerika. En opnieuw vele
boeken over o.a. de Sovjet-Unie,
Mexico. Cuba ..Joegoslavië, Bakoenin.
Krupp, Tiro. Chroestsjow, Kennedy.
Mao TseMtoeng,Het humanisme in
Nederland ('67) en Anarchisme van de
. daad ('69). Nog onlangs verscheen zijn
De jaren der verleugening, over de
periode '45-'75, terwijlbinnenkort een
bundel essays uitkomt onder de titel
Bevrijdingdoor verachting.

In nevenstaand artikel schrijft dr. A. L.
Constandse over het woordmisbruik
La.v. het begrip anarchisme. Voor
verder geïnteresseerden onder de
lezers is hier een kort, dus zeer
onvolledig, lijstje van boeken
opgenomen, dat meer inzicht kan
verschaffen in de ware bedoelingen
van anarchisten in heden en verleden.

gemeenten, de wijken. de scholen. de
gezinnen enz. Als utopie is zoiets nooit
geheel bereikbaar, als richtlijn heeft het
ideaal grote betekenis. Onverenigbaar is
daarmee oorlog en militarisme, evenals
de concentratie van de eigendom der
produktiemiddelen in particuliere
handen. Spreiding "van onder op" van
macht en bezit over organen met
socialistisch zelfbeheer is dan het doel.
Leuzen van áfwentelen van vreemd
gezag door staking, bedrijfsbezetting,
burgerlijke ongehoorzaamheid en
dienstweigering zijn in anarchistische
bewegingen - die nu nauwelijks nog
bestaan - altijd populair geweest.

Anarchisme en geweld
In wezen kan zulk een strijdwijze niet
samengaan met de toepassing van
geweld. Er zijn echter, vooral aan het
einde van de vorige eeuw, zogenaamde
..anarchisten van de daad" geweest, die
individueel (meestal uit wanhoop en
levensmoeheid) hun eigen oorlog aan de
staat verklaarden. Ze beoogden dan
voornamelijk hooggeplaatste
autoriteiten te doden. omdat ze in hen
tirannen zagen, die zichzelf buiten elke
menselijke wet hadden geplaatst. Maar
de grote theoretici van het anarchisme -
zoals Peter Kropotkin - onderstreepten.
dat niet het liquideren van mensen,
maar het opheffen van toestanden, van
gezags- en eigendomsverhoudingen,
invoering van een vrijheidlievend en
pacifistisch socialisme, het doel moest
zijn.
Niettemin zijn er herhaaldelijk situaties
geweest, dat anarchisten uit solidariteit
met verzet van onderdrukten hebben
deelgenome.i1 aan gewelddadige acties.
Slechts twee voorbeelden: in Rusland
(1917-1921) in de guerrilla tegen
tsaristische "witgardisten", met name
onder Machno in de Oekraine. Maar

toen tenslotte de contrarevolutie was
verslagen, heeft het nieuwe
bolsjewistische gezag de anarchistische
beweging verboden en vernietigd. In
Spanje (1936-1939) hebben de daar zeer
invloedrijke anarchisten zo veel
mogelijk de bedrijven gesocialiseerd en
meegevochten tegen Franco. hoewel ze
door de marxisten steeds meer werden
uitgesloten van deelneming aan
bestuursorganen. Theorieën als die van
Michaël Bakoenin (1814M1876)voorzien
de mogelijkheid, dat in een revolutie
geweld onvermijdelijk zou zijn. Maar
niet als doel. En dan ter verdediging van
gesocialiseerde bedrijven, bevrijde
communes. onteigende landgoederen, en
niet om een staatsgezag te vestigen.

Conclusies
De conclusie moet dus zijn: hoewel het
sociaal.anarchisme meestal niet
geweldloos is (al komt ook dat voor) is
zijn ideaal.het afwentelen van geweld.
het respecteren van de menselijke
persoonlijkheid, een zo groot mogelijke
wederkerige vrijheid in de onderlinge
verhoudingen: het tegendeel van
terrorisme. Het terrorisme komt het
meest voor in stromingen, die met het
vrijheidslievende socialisme weinig of
niets te maken hebben (zoals in
Noord-Ierland en Libanon) of wordt
uitgeoefend door fascistische of
autoritaire regeringen (zoals in
Latijns-Amerika en Zuid-Afrika) het
minst in de geschiedenis van het
anarchisme. Op het ogenblik is dit
vooral een levensM en
wereldbeschouwing, een ideaal en zelfs
een utopie. Het is zeker solidair met
onderdrukten, die zich verzetten. Maar
geen leidraad voor geweldpleging, zoals
kranten zouden doen geloven.

A. L. Constandse

Anton Constandse. Grondslagen van
het anarchisme; 1938, herdruk 1974,
232 blz. t 12.50.
Anton Constandse. Anarchisme van de
daad; 1969.4. dr. 1975, 192 blz.
t 10.-.

"',Peter Kropotkin, Anarchie, filosofie en
~ideaal; 40 blz. f 2,50.
Michaël Bakoenjn. Over anarchisme.
staat en dik.tatuur;50 blz. f 2,50.
Jean Barrué, Anarchisme nu; 108 blz.
t 5,-.

(Bovengenoemde boeken zijn uitgaven
van de Stichting Pamflet. Postbus
.1333, Groningen. waar ook een
uitvoeriger literatuurlijst verkrijgbaar is.
Bestellingen uitsluitend.door storting
op giro 2553850 van deze stichting.)

Tot slot noemen wij de zeer leesbare
vertaling van het boek van de Brit CoHn
Ward, Anarchie in actie, De
Nederlandse Boekhandel, Amsterdam,
1975. 176 blz. t 22.50. Hel is meer
een bundel verhalen over aktuele
maatschappelijke toestanden en
ontwikkelingen in de hedendaagse
samenleving, geschreven vanuit een
positieve, konstruktieve anarchistische
visie. Aan de orde komen o.a.
stadsplanning, huisvesting, het gezin,
de school, speelplaatsen, fabrieken,
psychiatrische inrichtingen, misdaad en
geweldpleging.
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progressieve en linkse partijen. Al die
verschillende soorten onoverkomelijke
gewetensbezwaren kunnen in de
praktijk toch niet van elkaar
onderscheiden worden, zei de heer
Dekwaadsteniet.

Dat lijkt me volkomen juist. Maar ik zou
er voor willen pleiten (en niet voor het
eerst, zie ook mijn artikel in het
septembernummer '71 van Ego) om ook
die commissie van advies, die de
onoverkomelijkheid van de bezwaren
moet vaststellen. ook meteen af te
schaffen. En dus ieder, die een beroep
doet op de wet gewetensbezwaren.
zonder meer te erkennen.
Wat voor kamerleden geldt, dat ze zich
op hun geweten kunnen beroepen, moet
zeker ook gelden voor jongens van 20
jaar, die met hun hele wezen 'NEE'
zeggen tegen de dienst. Voor
dienstplichtigen eigenlijk nog veel meer
dan voor kamerleden. Dienstplichtigen
nemen die beslissing voor zichzelf.
kamerleden beslissen vooral over
anderen.
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!;i.et geweten is de laatste maanden nogal
.," de publiciteit. Soms zou men zelfs
zeggen in opspraak, wat iemand reeds
de vraag ontlokte: een geweten, wat is
dat? En dat is een hele goeie, om zo te
zeggen een hamvraag. Jan Blokker
opperde in de Volkskrant de
mogelijkheid om het maar te verbieden
er een geweten op na te houden.

Dat kwam allemaal zo naar voren na die
geschiedenis in de Eerste Kamer, waar
leden van de VVD-fraktie, acht van de
twaalf, met een beroep op hun geweten
een initiatief-wetsontwerp om de
abortuskwestie te regelen de grond
instampten ondanks het feit, dat het
mede door twee
VVD-lweedekamerleden was ingediend
en verdedigd. Tienduizenden zagen zich
het drama voor eigen ogen voltrekken
via de televisie.

"Ze hebben hel er heel moeilijk mee
gehad", zei mevrouw Van Someren
direkt daarna. Maar we moesten van
haar aannemen, dat ieder lid van haar
f'.aktie 'naar eer en geweten, geheel vrij

~:m iedere bijbedoeling, zijn houding
had bepaald'. Zo zei ze dat ongeveer, of
in woorden van gelijke strekking. Een
toespeling van één van de journalisten
of toch niet de verkiezingen??? werd
met grote verontwaardiging van de hand
gewezen. De discussie was gesloten,
want waar het geweten heeft gesproken
past nog alleen een eerbiedig zwijgen.
En daar ben ik het niet helemaal mee
oneens.

Natuurlijk laad je in die positie van
fraktievoorzitter de verdenking op je het
geweten als een rookgordijn aan te
wenden om andere bedoelingen achter
te verbergen. Maar dat kan niemand
aantonen. Hier staat het ja van de één
tegenover het nee van de ander.

Ik erken het goed recht van ieder om
zich op zijn geweten terug te trekken,
waar het gaat om wezenlijke
beslissingen. Hier sta ik. ik kan niet
anders. Dat kan in bepaalde
omstandigheden het laatste argument
zijn. Dat zal men moeten eerbiedigen,
zelfs als misbruik niet onwaarschijnlijk
is. Maar dan moet dat wel voor iedereen
gelden.

Het geweten
en de

dienstplicht

Bijvoorbeeld ook voor dienstplichtigen,
die een beroep doen op de wet
gewetensbezwaren militaire dienst.
Die moeten zich namelijk nog steeds
verantwoorden voor een commissie van
advies, bestaande uit drie personen, die
beoordeelt of de bezwaren werkelijk op
godsdienstige of zedelijke gronden in
het geweten wortelen en of ze wel
onoverkomelijk zijn. En dus voor
erkenning in aanmerking komen.
Vroeger moest dat zijn tegen alle
oorlogsgeweld. Nu wil de minister de
grenzen wel wat ruimer trekken en ook
gewetensbezwaren tegen bepaalde
vormen van militair geweld erkennen.
Maar in de laatste discussie hierover op
20 december '76 bleef de minister zich
nog hardnekkig verzetten tegen een
uitbreiding op politieke gronden en
zeker tegen een uitbreiding tot alle
gewetensbezwaren van welke aard ook,
die door de commissie van advies als
onoverkomelijk zouden worden
onderkend. Dit was namelijk een
voorstel van het AR-kamerlid
Dekwaadsteniet, die behalve door zijn
eigen partij gesteund werd door alle

Die commissie staat in feite ook voor
een onmogelijke taak. Er valt namelijk
niets vast te stellen over
gewetensbeslissingen.
Gewetensbeslissingen. aldus de bekende
filosoof Karl Jaspers, worden genomen
met inschakeling van de hele persoon,
door alles wat motiverende kracht heeft
op je te laten inwerken, waarbij vaak
emotionele dus gevoelsoverwegingen de
laatste beslissende doorslag geven. Niet
iedereen is in staat zijn gevoelens te
verwoorden op zo'n manier dat ze voor
een ander verstaanbaar worden. zeker
niet voor een staatscommissie. Als zeef is
de commissie bovendien waardeloos,
want de slimme jongens weten heus wel
wat ze wel en niet moeten zeggen om
erkend te worden.
Alleen de onhandigen zullen in
moeilijkheden kunnen komen én de
super-principiëlen, die altijd weer zullen
proberen de strijd tegen de commissie
aan te binden om nieuwe gronden voor
erkenning af te dwingen. Die gaan er
desnoods de gevangenis voor in, dat
weten we.

Maar als je iedereen maar zo op zijn
woord gelooft, is dan het hek niet
helemaal van de dam? Natuurlijk niet.
Als iemand bereid is vijf maanden
langer vervangende staatsdienst te doen,
dan is het toch duidelijk dat het hem
bittere ernst is met zijn weigering om in
militaire dienst te gaan.
Maar daarmee wordt de langere duur
van de vervangende staatsdienst
gerechtvaardigd, terwijl de bond van
dienstweigeraars nog pas in Den Haag
daartegen heeft gedemonstreerd. omdat
men dat als discriminatie beschouwde
van de dienstweigeraar.
Waarom geen alternatieve dienstplicht,
zodat men op gelijke voorwaarden kan
kiezen tussen militaire- en een andere
vorm van staatsdienst? Het is een voor
de hand liggende vraag. Ik meen
overigens dat het niet kan, maar dat is
een onderwerp voor een volgend artikel.

S.v.d.Belt



Wim Kan

SIOI van de conférence OP
oudejaarsavond 1916

Toen de abortuswet was afgestemd
en Haya's huis met verf was bespoten.
toen zei een mevrouw die d'r bijbel kent
"Nou wordt de Keukenhof ook gesloten".

En er werd veel gesproken over gewetensnood en slapeloze nachten,
maar als je jongens leert hoe je de vijand doodt
en hoe je 'm deskundig al moet slachten,
dan hoor je zelden iets over gewetensnood of slapeloze nachten.

Nou gaan we dus weer knoeien met het ongeboren leven,
ergens is nog een adresje. dichtbij Amersfoort,
nee, Bloemenhave niet. dat wordt opgeheven,
daar komt het embryo-vakantieoord.

En Van Agt kan weer slapen, en de paus zegt in Rome:
..Ga wettig getrouwd met elkander naar bed
en taal de kinderkens toch maar komen".
De klok is weer vijftig jaar teruggezet.

Maar er is één vraag die velen zal raken.
die is eigenlijk meer voor de wetenschap:
Na hoeveel maanden mag je 'n einde maken
aan een ongewenst ministerschap?

ter overdenking
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Integratie vrouw in de
krijgsmacht

8
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In ons land wordt de positie van
vrouwen op de arbeidsmarkt
steeds slechter. Voor hen geldt nog
altijd dat ze het laatst worden
aangenomen en het eerst eruit
gegooid. Vrouwen hebben naar
verhouding een groter aandeel in
de stijgende werkloosheid dan
mannen. Ook als de arbeidsmarkt
weer wat zal aantrekken lijkt er
niet veel uitzicht op verbetering.
Vrouwen willen immers het liefst
een part-time haan en die worden
voorlopig niet zo veel aangeboden.
Des te merkwaardiger is het, dat
er opeens een grote instelling naar
voren komt, die zegt vrouwen te
willen aannemen.

Brief BLS
Die instelling is de nederlandse
krijgsmacht. Op 28 juni 1977 was
het zo ver. De Bevelhebber der
Landstrijdkrachten deed op die dag
een brief uitgaan aan ..alle
commandanten t/m het niveau van
commandanten van bataljons en
zelfstandige compagnieën" over het
onderwerp: "integratie vrouw in de
krijgsmacht", Die brief begint met:
"Vrouwen zijn gerechtigd op gelijke
voet met mannen een
overheidsambt te bekleden en alle
ingevolge de nationale wetgeving
ingestelde overheidsbetrekkingen te
vervullen. en wel zonder enig
onderscheid. Aldus luidt Artikel 3
van het in 1953 te New York
gesloten "Verdrag betreffende de
politieke rechten van de vrouw",
Dit Verdrag is met ingang van 28
oktober 1971 voor Nederland in
werking getreden. Nederland heeft
bij de ondertekening van dit
Verdrag geen enkel voorbehoud
gemaakt. zodat Artikel 3 ook voor
de krijgsmacht in volle omvang
geldt."

\\'aarom nll opeens?
liet recht van \TOU\\'en om op
gelijke "oet met mannen in het
nederlandse leger te werken,
bestaat dus al ruim ze,'en jaar. Je
vraagt je dan af. waarom er pas nu
aktieve stappen \",'orden
ondernomen om \TOUWenin de
krijgsmacht te integreren?
Zijn vrouwen er eindelijk in
geslaagd met hun emancipatie eisen
in legerkringen door te dringen? Of
is het zo dat de
emancipatiegedachte nlotseling erg

goed past in het stre"en om l'en
vrijv.,'illigcrskrijgsmacht Ol)de been
te krijgen'! Voorlopig is zo'n
'Tij\','illigersleger niet haalbaar, het
is te duur en niet te bemannen,
volgens het eindrapport van de
Commissie Mommersteeg, dat op 10
januari aan minister Kruisinga is
aangeboden.
Wel zou echter onderzocht moeten
worden. volgens de kommissie, of
de krijgsmacht met"r "an
vrijwilligers gebruik kan maken!
Ovpr dat vrijwilligerslpger schreef
Van de Relt al ('erder in EGO (dec.
'ÎÎl, dat het "ongewenst, want
a,sociaal is, omdat men één \'an de
bel'ot..'rciste klussen in de
samenlc,'ing probeert af te schuiven
op dic groep jongeren, die toch al
niet zo ,'cel kansen heeft." Het is
nodig daarbij te beseffen, dat
tweederde' van de hier bedoelde
groep - elp werkende jongeren - uit
meisjes bestaaC
En dit is blîjkbaar een aantal leden
van de korrHnissie Mommel'steeg
ook niet ontgaan, \':ant dt..,
Legerkoerant van 11januari j,l.
meldt nota benl', dat eell
"minder/leid I'indr dat liet

I'rijwilligerssysleem juist binnen
uj'zienba re tijd moet worden
ingel:oerd, Deze groep stelt dat een
el 'eH tl/eel personeelstekort kan
worden olldereQngen door hel naar
l'encacllri11g TlliHl besdlikbare
I'TOuu'elijke u'en:i71gspotentieel. Ook
verwacil t men dat de
maatschappelijke en militaire
I'oordelen ril imscilOots zullen
0lJlCegell tegen extra fi1tetnciële
o}fers'"

Goedkope arbeidskracbten
Bij mij komt nu wel de
onaangename gedachte op, dat hier
wordt ,'oor'gesteld om 'Touwen op
dezelfde manier in het leger te
gebruiken als dat ook in de
burgermaatschappij gebeurt.
Namelijk als een reservoir van
goedkope arbeidskrachten. Want de
emaneipatic van vrouwen in het
leger wordt nu ook weer niet zo erg
"er cloorge,'oerd, Immers ..door c\ ;',
minIster ,'an defensie is echter de
beperking gesteld. dat de
'Touwelijke militair moet worden
uitgesloten ,'an de vcn'ulling \'an
specifieke ge,.echtsfunkties," Deze
beperking is er ('én van nederlandse
afkomst. want in het internationale
,'erdrag betrefTende de politieke
reehten van de 'TOUW. is eC'n
dergdijke uitspraak niet te \'inden,

Geen karrière.mogelijkheden
Wat houdt deze bepaling nu in? Dat
het er naar uit ziet. dat vrouwen
binnen de krijgsmacht - ondanks
schone ernancipatiegedachten-
dezelfde funkties gaan verrichten
als in de burgermaatschappij. Want
het komt er op neer dat een karrière

Ingrid
van Schaik
wil--------graag
beroeps
officier
worden



binnen de wapens der infanterie.
cavalerie. artillerie en genie altijd
via de specifieke gevechtsfunkties
loopt. En dus kunnen vrouwen
nooit officier worden bij a. de
wapens infanterie, cavalerie.
artillerie en genie, b. de
dienstvakken officieren speciale
diensten infanterie, cavalerie,
artillerie en genie en c. het
dienstvak officieren technisch
opzichter genie.
Maar ook geen onderofficier in de
categorie instructeurs infanterie,
cavalerie, artillerie en genie.

Vrouv,'en zullen dus vooral kunnen
worden geplaatst bij de militaire
administratie, geneeskundige
troepen, intendance, aan- en
afvoertroepen, technische dienst en
verbindingsdienst. Klinkt dat niet
bekend? Rechtspositioneel zullen
vrouwen aangepast worden aan de
;.-els die nu ook voor mannen
"gelden. Ze kunnen als kortverband
vrijv...illiger of als technisch
specialist te werk worden gesteld,
dan \\'el als volledig beroepsrnilitair.

Alleen in laagste banen
Ook in de burgermaatschappij
hebben vrouwen officieel dezelfde
rechten als mannen. Dat verhindert
echter niet. dat ze als groep
de laagst betaalde. vaak minst
aantrekkelijke banen vervullen. Ze
maken huizen en kantoren schoon.
verzorgen zieken en bejaarden.
typen andermans \vcrk. brengen de
koffie rond. vervoeren de kinderen.
zijn telefoniste, enz.
De burgermaatschappij heeft een
net\,,'erk van personeelschefs.
arbeidsburo's en andere
arbeidsbemiddelaars die de
doorstroming van vrouwen naar
~,«::~erefunkties weten tegen te
l~()uden.

Omdat dit laatste in het leger denk
ik moeilij keI' is. heeft men hier bij
voorbaat keiharde maatregelen
ingebouwd om vrouwen uit
belangrijke karrieres te houden. Het
is zelfs ook nog zo. dat het aantal
vrou\ven in alleen de lagere rangen
binnen de cavalerie. infanterie,
artillerie en de genie aan een
maximum zal worden gebonden
van 10'X...Omdat er anders geen
rouleerfunkties voor mannelijke
militairen tijdens hun karrière
zouden overblijven! (aldus letterlijk
de Legerkoerant van 7 juli 1977)

Onderzoek KMA-studenten
Als men deze keiharde
diskriminatie ook nog legt naast het
onderzoek dat twee studenten van
de Koninklijke Militaire Academie,
Peter Fröling en Skip Springer
verrichtten. dan krijgt men enig
idee van wat de integratie van de
vrouw in de krijgsmacht ongeveer
zal gaan inhouden. Deze twee

studenten ondervroegen ongeveer
500 beroepsmilitairen over hun
ideeën omtrent de Vrouw in de
Krijgsmacht. De Volkskrant van 29
dec. '77 meldt hierover: ..Vrouwen
moeten wel dezelfde (promotie)
kansen krijgen als mannen. maar de
helft van de ondervraagde
militairen schijnt het toch niet zo
prettig te vinden om onder vrouwen
(commandant) te werken. want 50
percent geeft de voorkeur aan een
man wanneer er een baan op hun
niveau vrijkomt. Een vrouwelijke
baas trekt nou ook niet bepaald. Ze
heeft alleen een kans als
ondergeschikte. De moederrol staat
hoog aangeschreven, zo hoog dat
men vindt dat overplaatsingen,
oefeningen (gelegerd worden in
Duitsland) daarmee in strijd zijn.
Ook vindt de helft dat de meeste
militaire funkties niet vrouwelijk
zijn (dus toch maar v..'eer Florence
Nightingale spelen)."

Wat vinden vrouwen er zelf van?
Uit dit alles is duidelijk. dat het
welkom voor vrou\ven in de
krijgsmacht verpakt is in handicaps.
Als \TOU\ ••'en er al aan zouden willen
meedoen, hebben ze bij voorbaat
geen schijn van kans op een gelijke
berechtiging.
Wat vinden de bestaande
vrouwelijke militairen. verenigd in
Milva. Luva en Marva ervan? Je
hoort daar bijna niets van. In ieder
geval zó \veinig. dat ik niet kan
geloven dat de emancipatie vertaald
in integratie van de vrou\l,' in de
krijgsmacht in die hoek van het
leger bedacht is. Ekonomische
motieven. die meestal een rol
plegen te spelen in kringen van
manlijke be!eidsvoerders. lijken bij
de integratie van de vrouw in het
leger de boventoon te voeren.
En hoe moet het nu met de
vrouwelijke militairen, die al dan
niet tegen hun wil hun werk
temidden van hun manlijke
kollega's zullen moeten vervullen?
Of er enig onderzoek is gedaan naar
hun wensen, is mij niet bekend.

Hoe zal het gaan?
Ook blijkt uit geen enkele
beschouv.!ing- hoc men zich deze
integratie heeft voorgesteld. En ik
denk daarbij -bijvoorbeeld aan de
weinige meisjes die de laatste jaren
in het lager technisch ondenvijs zijn
gaan meedraaien. Deze meisjes
hebben een hoop extra energie
nodig om zich staande te houden
temidden van dcze mannenwereld.
Schuine moppen, denigrerende
opmerkingen en regelrechte
vrouwenhaat worden op ze
losgelaten.
Vrouwelijke militairen zal zonder
twijfel een zelfde vuurdoop te
wachten staan.
In dit verband viel mij ook een
stukje op in de Helderse Courant

van 3 januari j.l. waarin vermeld
wordt. dat tien op elke duizend
vrouwelijke onderhorigen van de
belgische krijgsmacht voortvluchtig
is. De belgische senaat heeft dit
meegedeeld en voegt daar aan toe,
dat ze vermoedt dat er
,.intermenselijke problemen" aan
ten grondslag liggen.

Hoe denkt de nederlandse
krijgsmacht met deze
intermenselijke problemen om te
gaan? Vrouwen zullen nauwelijks
met hun geestelijke nood, hun angst
voor lichamelijk geweld en
verkrachtingen, hun eenzaamheid
e.d. terecht kunnen bij medische en
sociale diensten en de geestelijke
verzorging in het leger. Deze
bestaan immers uitsluitend uit
mannen!
Vrouwen hebben minder dan
mannen de neiging om massaal in
drankverbruik te vluchten als ze het
niet meer zo zien zitten. Het lijkt me
dán ook gezonder om weg te lopen.

Begeleiding nodig
Het is te hopen dat er van de kant
van vrouwelijke militairen eisen
zullen worden gesteld vóór de
integratie van de vrouw in de
krijgsmacht een feit wordt. Deze
eisen zullen moeten liggen op het
terrein van de nu bij voorbaat
ingebouwde diskriminatie tegen
vrouwen. Bovendien zal er een
uitgebreide begeleiding moeten
komen voor de betreffende
vrouwen, maar ook van de mannen,
die funktioneel met hen te maken
krijgen.

Tot slot wens ik Ingrid van Schaik
straks heel veel sterkte als eerste
studente op de KMA en vervolgens
bij de Luchtmacht. Wel heb ik me
afgevraagd, of ik met haar zou
willen ruilen. Het antwoord is nee.

Anneke Rooselaar

..Foto met roestemminf) overgenomen van
De Vliegende Hollander. maandblad
van de Koninklijke Landmacht,
december 19ï7"

Van maand-
naar kortverband
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Puur nol uur
ol pure hondel?

Bescherming van Vogels (1899) en de
Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten in Nederland (1905)
vormden een selekt gezelschap
\vaarin de dubbele namen ruim ver-
tegenwoordigd waren. In die jaren
waren de rust op de Veluv.'e of een
ontspannend weekje Valkenburg
even begerensv ....aardig als de stilte
van Noord-Schotland of de ochtend-
zon in Tunesië tegen\voordig. Veluwe
en Valkenburg waren er wel. maar
bleken voor de meesten onbereik-
baar.
Verkade begreep een en ander heel
goed en bou\vde de natuur en de
minder bekende landstreken in ons
land in zijn reklame in. De Zaanse
koekjes-fabrikant vroeg de toen al
bekende onderwijzer Jac. P. Thijsse
in lB06 een aantal boeken te schrij-
ven die het natuurgebeuren dichter
bij de mensen moest brengen. Aldus
geschiedde. Maar cr zat wel een
kommercieel addertje onder het door
Thijsse aangedragen gras. Want de in
de boeken te plakken afbeeldingen
van planten en dieren konden alleen
worden bemachtigd als de lieve le-
zers Verkade-produkten kochten.
Want daar zaten ze bij ingesloten. De
reklame sloeg echter ge\veldig aan en
na de eerste serie boeken Lente. Zo-
mer, Herfst en Winter zou er nog een
hele reeks volgen. De Verkade-al-
bums werden al gauw een begrip. Zij
betekenden in het begin van deze
eeu\ •....niet alleen een sukses voor
Verkade zelf. maar leverden ook een
belangrijke bijdrage tot het verbre-
den van de kennis der natuur en het
idee van de natuurbescherming.

Kijkcijfers
Wat in het begin van deze eeuw op-
ging. lijkt nu niet meer haalbaar. Het
is duidelijk dat de kommersi~ no~

~.9

Vliegenzwam en ontbijtkoek, een
suksesrijke kombinatie van
natuur-edukatie en kommersie (voor- en
adlterkant Verkade-plaatje uit het begin
van deze eeuw)

IN CARTON.

VERKAD E's

30 cts. Ontbijtkoek

HERFST-ALBUM
N°. 112.

VLIEGENZWAM.

Dragen natuurboeken
bij tot de werkelijke
bescherming van
natuur, milieu en
landsclLap?

Een Zaanse koekjesfahrikant
De natuur als koopwaar of meer nog
als middel om de koopwaar aan de
man te brengen. Het verschijnsel is al
ouder dan vandaag of gisteren. De
firma Verkade paste het idee al aan
het begin van deze eeuw toe. Het was
een tijd waarin vakantie voor veel
mensen nog een onbereikbaar ideaal
was en veel stadsmensen alleen de
natuur kenden van zondagse \',.'ande-
Hngen aan de rand van de nieuwe
buitenwijken. Het was tegelijk de tijd
dat de meeste plattelanders nog veel
te hard moesten werken om in hun
spaarzame vrije tijd ook maar enigs-
zins van het buitenleven te genieten.
De aandacht voor de natuur. de op-
roep die te behouden k\vam van de
toenmalige elite. De oprichters van
bijv. de Nederlandse Vereniging tot

Hooglanden gestuurd of op een stille
binnenweg van landelijk Frankrijk
neergezet. Ook in Tunesië is aan de
grens van de Sahara altijd \vel een
aardige lokatie voor een tv-spot of
een reklamefoto te vinden.

De12Maanden
\;ulilctFm

bij de boekhandel

De 12maanden
van het jaar

,Jan Nijkamp. Ruud Rook.
Henk Slijper. Ko lu ..eeres

Dé almanak en •.•..l!S"-ijzervoor
de noltuurliefhebber.
Van maand 101maand. Ht't
•.•.t'er. dier~poren. vogt'ltrek,
dier t'n territorium. lOmer. t'n
winteTin\ekten .•.•.orlellaart
maken, berm- t'n slrandfJora.
wintt'rslaap en nog •.'eel meeT.
Na het grott' \ucct's ollsBoek
v.a de ID •• ad. nu
verkrijgbaar in voordt'ligt'
papt'rback uitgavt'.
HondE'rdt'n iIIustralil'"S
129.50

Dat is niets bijzonders. De reklame-
makers cten als regel precies wat
de mensen mooi vinden. Dat is vaak
iets \\'at je zelden tegenkomt, maar
wel voortdurend de aandacht trekt.
Bij de voor ieder zichtbare verloede-
ring van het landschap in ons land
gedurende de laatste tientallen jaren.
bij de steeds voortgaande achteruit.
gang van de natuur blijkt het weidse.
het ongerepte. het natuurlijke grote
aantrekkingskracht te bezitten. Inha-
kend op de behoefte er op uit te
trekken tonen de reklamemakers
daarom de aan de man te brengen
auto graag in een harmonische. stille.
natuurlijke omgeving. En omdat dat
laatste in Nederland nog maar moei-
zaam te vinden is (je verkoopt duide-
lijk minder auto's door ze midden in
de file bij Vianen in full-colour te la-
ten zien) worden auto. bestuurder.
filmer of fotograaf naar de Schotse

Een glimmende auto in een ecn-
zaam, woest landschap. De weg is
vrij. er zijn geen tegenliggers. De
bestuurder rijdt hard. Het kan ook
nict anders. Binnen vijf, tien sekon-
den moet het doel al zijn bereikt.
Dan wordt de merknaam getoond
met brede uitwaaierende letters.
\\tie tegcnwoordiJ::' nog eens ongerep-
te natuur wil zien. moet naar de
STER-reklame kijken. Naast de
mooie meiden. de frisgewassen
standaardgezinnetjes en de onwe-
tende huisvrouw blijken immers na-
tuur en ongeschonden landschap als
aandachttrekker. lekkermaker
steeds meer in opmars.
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lil ben natuur.steeds graag inspeelt op de positieve
boodschap die de natuur of het na-
tuurlijke in zich draagt. En het maakt
dan niet zoveel uit of het om zeven.
kruiden-shampoo. Bounty. dubbele
graanjenever, Agio-sigaren of Zeeuws
meisje gaat. Ook de eksploitant van
een bungalowpark adverteert graag
met de natuur. evenals de makelaar
die nog wat huizen aan de bosrand
moet slijten. Zelfs overheden laten
zich niet onbetuigd. Gemeentebe-
stuurders willen er bedrijven mee
aantrekken (er is nog ruimte in ... ) óf
bewoners (. .. heeft u met al dat
groen heel \\'at te bieden).
Maar toch is de zaak wat aan het ver-
anderen. Over de natuurvriendelijk-
heid van veel produkten en hun ma
kers wordt allenvege uiterst cynisch
gedacht. Bovendien i.shet nieuwe er
al weer een beetje af. De golf van en.
thousiasme voor het behoud van na.
tuur en milieu lijkt wat over zijn
hoogtepunt heen. Er is bijna geen ha-
ring meer, jawel, de olie vormt een
voortdurend probleem. jawel, maar
van de algemene kommer en kwel
die ons sinds 1972door de Club van
Rome is voorspeld merkt eigenlijk
niemand zoveel. Althans niet in ons
rijke landje. En bovendien: er is toch
nog voldoende natuur? De boekhan-
dels puilen uit van de natuurboeken
en op de televisie worden we over-
stroomd door de prachtigste natuur-
films.
Het is vreemd genoeg die laatste
overmaat die de meer professionele
natuurbeschermers zorgen baart.
Want helpt die stroom van boeken en
films wel iets aan de houding van
ons allemaal ten opzichte van de na-
tuur? Menigeen in de wereld van de
natuur- en milieubescherming is op
dit punt gaan twijfelen. Men ver-
moedt dat al die boeken. al die films
eerder een sussend, een verlammend
dan een aktiverend effekt hebben.

Reklame voor kleuren-tv's: inhaken op
natuwJilms

Het is bijv. niet moeilijk te bedenken
op basis waarvan de meeste natuur.
filr:IS in het televisie-programmapak-
ket worden opgenomen: a. voor de
klantenbinding, voor de kijkcijfers is
het goed dat de mensen niet al te
veel ellende wordt voorgeschoteld;
b. natuur heeft voor de meeste men-
sen eerder een element van ontspan
ning dan van inspanning in zich; c.
een beetje wetenschap vinden velen
best interessant en de natuur heeft
op dit punt juist veel te bieden. Het

zijn dit soort argumenten waarmee
de meeste natuurfilms worden ge-
maakt én uitgezonden. Dat de natuur
en de achteruitgang van de natuur
veel. zo niet alles te maken heeft met
de mens. met de menselijke samen-
leving. met uitbuiting van de zwak-
kere door de sterkere. blijft vaak
maar zekerheidshalve buiten be-
schouwing.

Inf~atie zonder angels
Er is nog een ander aspekt. De hui-
dige golf van natuur boeken en -films
versterkt voortdurend het beeld van
die prachtige, interessante, nog nau-
welijks ontdekte natuur. waarin de
planten en dieren het toch zo aardig
met elkaar kunnen redden en waarin
de wetenschapper zulke leuke ont-
dekkingén kan doen. Bij het lezen en
kijken moet men wel tot de slotsom
komen dat het allemaal nog wel een
beetje meevalt met die bedreigingen.
waarover de krant vol staat en in het
NOS-journaal regelmatig wordt ge-
rept. In de luie stoel vergeet men
maar al te gemakkelijk de vervuilde
sloot wat verderop. het door vanda.
lisme bedorven stadspark, de onder-
gang van de laatste walvissen en het
door massaal kappen bedreigde oer-
bos. Een verlammend effekt door in-
formatie waaruit de angels zijn ver-
dwenen.
Een close-up van de bidsprinkhaan is
natuurlijk interessant, evenals het
paargedrag van de kangeroe. Maar
waar het voor de natuur echt om gaat
is ons produktie- en konsumptiepa-
troon, de vraagstukken op het gebied

Reklame voor sigaren: inspelen op mooie
meiden én natuur tegelijk ...

van de energievoorziening, de rUIm
telijke ordening. de bevolkingspoli-
tiek. de landbouwpolitiek. de ver-
houding tussen rijk en arm in deze
wereld. Dit soort zaken zijn moeilij-
ker te slijten; ze zijn dan ook kom-
mersieel minder interessant.

Toch ligt er over deze achterliggen-
de oorzaken van natuur. en milieu-
bederf heel wat informatie opgesta-
peld. Bij de Kleine Aarde in Boxtel,
bij Natuur en Milieu in 's-Grave-
land, bij Milieudefensie in Amster-
dam, bij de Aktiegroep Strohalm in
Utrecht enz. Wie zich het lot van de
natuur écht aantrekt kan zich daar
beter oriënteren dan met een stukje
kaas-uit-het-vuistje naar de zoveel-
ste natuurfilm op Nederland 2 kij-
ken. Ook al kan dat laatste, hét
moet gezegd, vanzelfsprekend best
leuk zijn.

Frits Maas
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Iron: Een godsdienstige revolutie
die niet noor mensen kijkt

De sjall (1!J71) en de keizerin (197(;) nUl lnlll.

Amerikaanse oorlogsschepen sto-
men op naar de Perzische Golf, de
Amerikaanse bevolking schaart zich
als êên man achter haar president
Carter, anti-Khomeyni.moppen zijn
niet van de lucht, kortom cr zit een
soort oorlogsspanning in de lucht
die de \vereld in jaren niet heeft ge-
kend.
Oorzaak van dit alles is het verdrij-
ven van de sjah van Iran door één
van de islamitische leiders in dat
land. ajatol1ah Roeollah Khomeyni.
een grijsaard met weinig goede
woorden voor de sjah en VOOf de
moderne westerse v•...creld.

Binnenlandse ontwikkelingen
Het feit dat Khomeyni en zijn aan-
hangers weinig met de sjah opheb.
ben komt vooral tot uiting in de bin-
nenlandse ontwikkelingen die Iran
dit jaar heeft doorgemaakt. Alles \\rat
de sjah probeerde te bereiken schaft
men zo snel mogelijk af.
Nu is dat op een aantal punten wel
nodig. De sjah \\'as weliswaar erg
machtig. maar moest daar ook veel
moeite voor doen. Hij maakte onder
meer gebruik van de Savak. de ge-
heime inlichtingendienst. die elke
politieke tegenstander van de sjah
hardnekkig en hardhandig ver\'olg~
de. Het gevolg hiervan was. dat hon-
derden Iraniërs een afschuwelijke
dood zijn gestorven in de martelka-
mers van de Savak, en dat duizenden
anderen jarenlang in miserabele om-
standigheden hebben gevangengeze-
ten wegens hun politieke overtui-
ging.
Een ander punt waarop de sjah zich
weinig geliefd maakte was zijn eco.
nomisch beleid. Weliswaar bezorgde
hij zijn land enorme inkomsten uit
de ruime olievoorraden. maar uit die
inkomsten kocht hij ook weer enor-
me hoeveelheden wapens. Hij wilde
immers Iran tot één van de vijf be-
langrijkste landen van de wereld
maken. De I raanse bevolking. die
grotendeels in bittere armoede leeft.
merkte er weinig van dat haar land
eigenlijk één van de rijkste ter we-
reld is. Wel kV.lam er veel geld uit de
Iraanse olie-export terecht op de

i bankrekeningen van de sjah en zijn
familie. in plaats van te worden be-

ffi steed aan bestrijding van het analfa-
co betisme. verbetering van de sociale
~ voorzieningen en het bevorderen van
~ de eigen landbouw.
o Naast dit alles probeerde de sjah ook
o nog om Iran hardhandig tot een ech-
g te eenheid te maken. Het land kent
42 diverse bevolkingsgroepen. waaron-

der Perzen. Koerden (die al jarenlang
een guerrilla voeren tegen het cen-
trale gezagl. Toerkmen. Azerbeid-
stani en Arabieren. Al die groepen
hebben een eigen taal. en vormen
van oudsher eenheden binnen de di-
verse rijken waartoe ze ooit hebben
behoord. De sjah maakte echter het
Perzisch tot de enige taal in het be-
stuur en het onderwijs. en onder-
drukte ook op andere manieren die
eigen aard van de diverse groepen
(van soms miljoenen mensen).

Invloed van de Islam
Er waren voor de Iraanse bevolking
dus redenen genoeg om zich tegen
de sjah te verzetten, maar ook alom.
dat hij veel steun kreeg uit het wes-
ten (Amerika leverde steeds wapens.
Israël organiseerde de Savak) kon
men hem niet wegk rijgen.
Pas toen de Iraanse kerk zich in de
strijd wierp. wankelde de troon van
de sjah. De Iraanse kerk. dat wil zeg~
gen de sjietische tak van de Islam.
gaat er van uit dat de Koran het uit.
gangspunt moet zijn van iedere ge.
zagsdrager. De theologen van de sjie-

tische islam hebben ook duidelijk
een politieke taak. hun preken voor
de get11eente zijn ook vaak politieke
toespraken. Juist omdat de sjah daar
niets van moest hebben. schoof hij
de kerk enigszins terzijde. Jarenlang
is hem dat goed gelukt. totdat er een
geestelijk leider opstond die kans zag
om de leiding te nemen over het ver-
zet tegen de sjah: Khomeyni. AI van-
af het begin van de jaren zestig ver-
zet deze ajatollah zich tegen de sjah.

hij \verd dan ook op een gegeven
moment verbannen. Maar de islami-
tische kerk in Iran is zo hecht geor-
ganiseerd. dat hij toch voeling kon
houden met de bevolking. Vandaar
dus dat hij vorig jaar de aangewezen
man leek om de leiding op zich te
nemen van de opstand tegen de sjah
en om. toen de sjah begin dit jaar
vertrok uit Iran. in het land zelf de
macht in handen te nemen.
\Vaar dit alles toe geleid heeft is in.
tussen bekend. Khomeyni maakte de
islam onmiddellijk tot staatsgods-
dienst. en voerde ook weer de islami-
tische rechtsspraak in (compleet met
het afhakken van lichaamsdelen als
straf). de islamitische huwelijkswet-
geving (waarin de vrouw een mise-
rabele positie inneemt) en nam on~
middellijk afstand van het westen.
dat immers steeds achter de sjah
heeft gestaan. Iran. zo leek het even.
ging terug naar de middeleeuwen.

Terug naar de middeleeuwen'~
Nu is het natuurlijk erg gemakkelijk
om te zeggen dat een land teruggaat
naar de middeleeuwen. vooral als je

vol zit met allerlei vooroordelen te-
gen een cultuu I' en een godsdienst
die je niet goed kent. De ontwikke-
lingen in Iran zitten dan ook \vel iets
ingewikkelder in elkaar. Om te be-
ginnen zijn twee doelstellingen van
de revolutie verwezenlijkt. De sjah.
een dictator. is verdreven. en het
westen. dat de sjah steunde en veel
geld verdiende aan Iran. is op af-
stand gezet.
Maar de vraag is nu. of de Iraanse



De ajatolla Khomeyni. hier nog in Frankrijk (19i8J.

bevolking met dit alles wel veel is
opgeschoten. De revolutionaire garde
van de islamitische revolutie ging al
snel hard optreden, eerst tegen aan.
hangers van de sjah, en later ook te-
gen mensen die wel achter de revolu-
tie stonden, maar andere ontwikke-
lingen in gedachten hadden. Van een
verdeling van de rijkdommen van de
sjah, vooral het land. is tot nu toe
weinig terechtgekomen, en door de
olieboycot tegen een aantal landen
alsmede door stakingen van werkers
in de olie-industrie krijgt het land
ook steeds minder inkomsten. Nu
stijgen de olieprijzen nog steeds. zo-
dat Iran steeds minder vaten olie
hoeft te verkopen om toch een flink
inkomen te halen. en koopt het land
geen dure wapens meer, zodat het
wel met wat minder geld toe kan.
maar echt gunstig is deze ontwikke-
ling niet. Iran moet immers ecn vijf-
entachtig procent van zijn voedsel
invoeren. en dat kost geld. Komt dat
voedsel er niet, dan ontstaat langza-
merhand een hongersnood, en dat
kun je nou ook niet direct een gun-
stige ontwikkeling noemen, na een
revolutie.
Een belangrijk gevolg van de islami-
tische revolutie is wel de nieuv.re
grondwet in Iran, die de democratie
die er nog zo'n beetje was helemaal

afschaft, en alle macht in handen legt
van ajatollah Khomeyni. De stem-
ming over die grondv.let, in het eer-
ste weekeinde van december 1979.
\vas alles behalve goed geregeld. Je
kon niet in het geheim stemmen en
de voorlichting over het wetsvoorstel
was ook niet bijster goed. De op-
komst was dan ook gering, van de
tweeëntwintig miljoen stemgerech-
tigde Iraniërs is nog geen kwart naar
de stembus gegaan. net vijf miljoen
mensen (in heel I ran wonen er rond
de vijfendertig miljoen). In sommige
streken, zoals Koerdistan en Azer-
beidstan werd helemaal niet ge-
stemd.

Verzet tegen Khomeyni
Dit alles nu duidt er op dat er in Iran
wel even een algehele steun is ge-
weest voor ajatollah Khomeyni. en
wel omdat hij de sjah verdreven
heeft. Maar nu hij de algehele macht
in handen heeft. gaan de mensen be-
seffen dat ze er in feite nog niet veel
op vooruit gegaan zijn. Daar komt
nog bij dat de economische situatie
van de meeste Iraniërs nog helemaal
niet is verbeterd. De werkloosheid is
zelfs toegenomen en, zoals al gezegd.
er dreigt een voedseltekort. Geen
\\!onder dus dat er in december
steeds meer verzet kwam tegen

Khomeyni. Verzet dat werd geleid
door een collega van hem. ajatollah
Sjariat Madari. een man die niet zo
streng islamitisch is. maar meer wil
zoeken naar een minder scherpe te-
genstelling tussen de factoren demo-
cratie. technische vooruitgang en re-
ligie. Hoe dit verzet zich zal ontv.rik-
kelen is op het moment dat ik dit
schrijf (begin december) nog niet be-
kend. Wel is duidelijk dat de islamiti-
sche revolutie in Iran veel valse hoop
heeft gewekt, in alle lagen van de be-
volking. Op zich is dat natuurlijk niet
helemaal venvonderlijk, elke revolu-
tie levert teleu rstellingen op, de
meeste dingen lopen anders dan de
mensen verwachten. Maar bij deze
islamitische revolutie is er natuurlijk
een belangrijke factor in het spel die
al bij voorbaat verzekerde dat er te-
leurstellingen zouden volgen: het
geloof.

Geloof geen stuwkracht voor verbe-
teringen
Zoals iedere vorm van geloof is ook
de islam een systeem met een vast-
gelegde denkwijze die nauwelijks of
geen veranderingen toestaat. In de
islam baseert men zich in feite nog
steeds op de Koran. en op de hande-
lingen van Mohammed, de profeet
van Allah. Maar al die dingen stam-
men uit de zevende en achtste eeuw.
en bieden zeker geen antwoord op de
problemen die je tegenkomt \vanneer
je in de twintigste eeuw een land wilt
besturen met vijfendertig miljoen
mensen en moderne industrieën. Wat
dat betreft is de islamitische revolu-
tie misschien een waarschuwing voor
degenen die in andere islamitische
landen hetzelfde willen bereiken: de
islam kan misschien v....orden ge-
bruikt om je af te zetten tegen de al
te grote invloed van het westen op je
land. maar wanneer die invloed
eenmaal is verdreven, biedt het ge-
loof weinig hulp meer bij het ont-
wikkelen van een zelfstandige maat-
schappij waarin de mensen het op
zijn minst iets beter hebben dan on-
der het oude systeem. En dit laatste
is toch de bedoeling van een revolu-
tie die door een hele bevolking wordt
gedragen.
Voorlopig ziet het er naar uit dat de
islamitische revolutie de Iraniërs wel
veranderingen heeft gebracht. maar
weinig verbeteringen ..

Jan Stoof

vrede? ander woord a. u.b.
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"Niel ik moel er uil, maar
de kernwapens"
Gesprek met soldoot. Gerord von Wingerde
"Niet ik moet bestraft worden, omdat ik een dienstbevel met betrekking
tot kernwapens weiger, maar degenen die de kernwapens invoeren en
durven verdedigen. Die moeten veroordeeld ' ••..orden wegens misdaden te-
gen de mensheid!"
Met deze \\"oorden besloot Gerard van Wingerde uit de Prinses Margriet.
kazerne te \Vezep. op 13 augustus jJ., zijn pleidooi voor de krijgsraad te
Arnhem. Hij stond daar tereeht, omdat hij geweigerd had atoomkoppen te
bewaken, de zgn. site-wacht. EGO-redakteur Wim Heij ging met hem pra-
ten.

Met welke instelling ben je in militai-
re dienst gegaan?
Met de instelling van een dienstplich-
tige. Toen ik een oproep kreeg heb ik
wel geprobeerd om vrijstelling te
krijgen, omdat ik aan het werk was.
Het al of niet in dienst gaan heeft me
behoorlijk bezig gehouden. Uitein-
delijk besloot ik om geen beroep op
de \\'et gewetensbezwaren te doen en
ging ik in dienst.

Veel dienstplichtigen denken er voor
hun diensttijd eigenlijk nauwelijks
over na. Jij behoort niet tot die
groep?
Nee. zeker niet. Ik wist ongeveer wat
me te wachten stond in dienst. Eer~
lijk gezegd valt het me. achteraf, nog
mee hoe lang ik mee heb gelopen
zonder dat er grote problemen ont-
stonden. Ik ging er toch een beetje in
met de angst. dat als ze de eerste de
beste dag tegen me zouden beginnen
te schreeuwen, ik gelijk rotzooi zou
krijgen. Ik was niet van plan dat te
nemen: ik zou of terugschreeuwen of
ik zou op een andere manier dwars
gaan liggen. Maar dat viel al met al
nog mee.

Hoelang zit je nu in dienst?
Ongeveer 12 maanden.

Dus na zo'n 8 maanden deden zich de
problemen voor met betrekking tot het
niet op site-wacht willen gaan. Hoe
ging dat eigenlijk?
Ja, het was in mei van dit jaar. Dat
was overigens de derde keer. De eer-
ste keer hoefde ik niet mee, dat was
vorig jaar november. Ik was nèt ge.
plaatst bij mijn onderdeel toen ze op
site-wacht moesten. maar om de een
of andere reden hoefde ik niet mee.
Ik heb toen wel bij een voorberei.
dingsles gezeten en ik zat met m'n

~ oren te klapperen wat er allemaal
IX verteld werd. Bovendien zat ik me
:l:: zenuv,rachtig te maken wat ik zou
~ doen als ik mee zou moeten; gaan of
~ niet gaan.
o Ik was dan ook maar wat blij dat ik

niet mee hoefde.

"

0
w De tweede keer was toen ik voor een
44 site. wacht werd uitgeleend aan een

Gerard van Wingerde

ander onderdeel. Ik heb toen mijn
commandant gevraagd mij van de
lijst te willen halen, omdat ik princi-
piële bezw<lren had tegen kern\va-
pens. De CC. zei toen: .je staat er op
en je blijft erop staan. want we kun.
nen niet de een matsen en de ander
erin luizen." Ik heb hem toen gezegd.
dat als ik zou moeten ik dan zou
weigeren. Zijn antwoord was: ..dan
weiger je maar. dan loop je maar met
je kop tegen de muur."
Toen ik een les over de site-wacht
moest bijv.'onen heb ik mijn CC
meegedeeld, dat ik daar niet heen
zou gaan.
Mijn CC. op dat moment erg druk
met een Cr. zei toen: "ga maar naar
je eigen peloton. je hoort er nog wel
van." Dat deed ik. maar ik hoorde er
verder niets meer van. Na een poosje
ben ik eens naar mijn commandant
gestapt en heb gevraagd wanneer of
ik er iets van mocht horen, want ik
vond het best vreemd. De CC vertel-
de me toen, dat ik alsnog van de lijst
was afgevoerd. Omdat ik geen
dienstbevel had gekregen, had ik
formeel niet geweigerd, dus was ik
ook niet strafbaar.
Ik kreeg tegelijkertijd wel te horen

dat wanneer, enkele weken later, on~
ze eigen compagnie op site-wacht
moest. ik wel degelijk op de lijst zou
staan. Ik heb hem toen gelijk verteld.
dat ik dan natuurlijk weer zou wei-
geren en toen zei hij: ..dan spelen we
het gewoon uit."
Vlak voor de derde keer begon mijn
commandant toch te begrijpen dat ik
beslist niet mee zou gaan. Hij zei dat
ik een brief moest schrijven. een re.
kest, om ontheffing te krijgen van
het site-wacht lopen. Ik heb toen een
brief geschreven, maa I' de tijd drong.
Mijn CC heeft naar aanleiding van
die brief gebeld met Bureau gewe-
tensbezwaren om te vragen of dat
kon. Zoals ik \\'el verwachtte, het
kon niet. Het was bf meedraaien of
een beroep doen op de wet gewe-
tensbezwaren. Noch het een noch het
ander wilde ik, dus weigerde ik op
site-wacht te gaan.
Ze hebben toen de marechaussee er-
bij gehaald en procesverbaal op laten
maken. Gedurende de site-wacht
deed ik op de kazerne m'n normale
werk.

Tijdens de krijgsraadzaak die toen
volgde viel de auditeur-militair nogal
tegen je uit. Hij gebruikte tennen als
"onzorgvuldig en onvolwassen ge.
drag". Hoe ervoer je dat?

Het is, denk ik, de manier waarop
het hele leger functioneert. Als een
gev,:one soldaat iets niet doet. dan
wordt dat zo afgedaan. Dat is niet
alleen de auditeur-militair, maar dat
is de manier waarop bijna iedere
meerdere je benadert. Als jij iets
doet of zegt, dat niet in overeen-
stemming is met hun gedragspatroon
of denkwijze, dan heet dat onvolwas.
sen. onzorgvuldig. je moet niet den-
ken enz. De auditeur-militair stortte
dat, in geconcentreerde vorm, over
mij heen.
Waar ik vooral de pest over heb was
wat ze zeiden bij de uitspraak. "Jij
had eigenlijk nooit in militaire dienst
moeten gaan", net of ik vrijwilliger
ben. Ik kreeg dikke pakken met pa-
pieren dat ik in dienst moest en nu
schuiven ze de verantwoordelijkheid
naar mij toe met de mededeling, dat
ik er nooit in had moeten komen.
Nee, zîj zijn het geweest die wilden
dat ik in militaire dienst moest. Ik
kwam. ben niet te beroerd om aller-
lei dingen te doen, maar daarom ben
ik nog geen vrijwilliger. Als het aan
mij gelegen had was ik er niet in ge-
gaan, dan had ik nog steeds bij de
DEMKA gewerkt.



Je bent bereid allerlei dingen te doen
in het leger, maar kennelijk niet alles.
Je wilt wel zand rijden, of ook nog
wel mijnen, maar kernwapens bewa-
ken wil je niet. Waar ligt voor jou
precies de grens?
Gevaa rlijk aan een systeem als het
leger is het klakkeloos opvolgen van
bevelen. Vanaf de eerste dag wordt
je dat bijgebraeht, het gevolg is dat
je, als je niet oppast, na verloop van
tijd alles doet wat ze tegen je zeggen.
Dat is 'n sleeht ding. Dan loop je met
een leger risico's. Dan krijg je het
gevaar wat er in de 2e wereldoorlog
is gebeurd van massavernietigingen
en de meest grove oorlogsmisdaden.
Dat bak je, op zo'n manier, gewoon
in een leger in. Elk bevel wat je
krijgt, daar moet je over nadenken.
Natuurlijk over het bevel "pet op,
buiten" hoef ik niet lang na te den-
ken. dat is voor niemand gevaarlijk.
Daar zou ik me doorgaans niet zo
druk over maken. Maar een bevel
als: ga eens met kernwapens werken,
ga er eens mee oefenen óf ga ze eens
bewaken, ja dan zeg ik dat gaat me te
ver. Ik zal me ook niet laten inzetten
bij"de ontruiming van kraakpanden,
bijvoorbeeld. Tegen mijn eigen volk
ga ik niet bezig. Een leger behoort er
te zijn ter verdediging van een land
en niet ter verdediging van bepaalde
belangen. Je moet een grens trekken
en die zal voor iedereen wel ergens
anders liggen, maar ik eis wel dat ie-
dereen erover nadenkt.

Je hebt de wet aan de ene kant en het
individuele geweten aan de andere
kant.
Veel ruimte, om tegen bepaalde taken
en opdrachten nee te zeggen, lijkt mij
in de krijgsmacht niet aanwezig. Hoe
zie jij dat?
Ja, er is weinig ruimte. Toch vraag ik
me af of het probleem zo ingewik-
keld is. Iedereen is het erover eens
dat de Nazi's in de oorlog misdaden
gepleegd hebben; iedereen is het er
ook over eens dat 'zoiets niet kon en
mocht. Het punt is niet zo zeer wet of
geen wet, waar het om draait is je ei-
gen verantwoordelijkheid. Als Neu-
renberg ons iets te zeggen heeft ge-
had is dát het wel geweest. Als je
verantwoordelijk bent en blijft voor
je eigen daden, dan moet er ook de
ruimte voor zijn om dingen te weige-
ren. Doe je ze wel dan word je er, en
terecht natuurlijk, later wel op aan-
gesproken.

Door zoiets toe te staan breng je de
krijgsmacht wel in een moeilijke posi-

tie. Kun je je dat voorstellen?
Ik vind het een goede zaak dat de
krijgsmacht zijn eigen beperkingen
leert zien. Ze moeten er niet vanuit
gaan dat dienstplichtigen, en ook beo
roeps, een stel marionetten zijn. Zo
van druk maar op de knop en het
mechaniek treedt in werking - nee
zo moet het beslist niet zijn.

Ben je voor een keuzemogelijkheid
voor militairen, bijv. al of niet in
aanraking komen met nucleaire wa-
pens, bij plaatsing in een onderdeel?
Nee daar ben ik niet voor, althans
niet bij de keuring. Want ik denk dat
je dan toch op weg bent naar een
vrijwilligersleger. Je moet je voor-
stellen wat dat betekent. Mensen die
er niet over nadenken, die het niet
kan schelen en die er best mee willen
werken. Die mensen zetten we bij de.
gevaarlijkste wapens die we hebben.
Dat is niet gezond. Juist bij dat soort
onderdelen moeten mensen zitten die
nadenken, die kritisch staan tegen-
over deze wapens. Ik zou er tegen
geweest zijn als men bij de keuring
had gezegd "Oh, soldaat Van Win-
gerde is tegen die dingen; die zetten
we maar op 'n ongevaarlijk postje".
Iedereen moet het recht hebben om
te weigeren ermee te werken als dat
aan de orde komt. Precies zoals dat
in mijn geval is gegaan, maar dan
zonder strafvervolging. Dat zou een
eerste stap kunnen zijn.

De wet gewetensbezwaren biedt ruim-
te aan atoom-pacifisten. Had je, ach-
teraf bezien, toch niet beter een be-
roep kunnen doen op de wet?
Juist niet. Van te voren zat ik nog te
bedenken of het geen weggegooide
tijd zou zijn. Als je bij wijze van
spreken 14 maanden in Nieuwersluis
moet doorbrengen dan is het vol.
strekt verloren tijd. Maar zoals het
nu gaat, vind ik dat zeker niet. Nu
heb ik het gevoel door dingen aan de
kaak te stellen, toch een bepaalde
ontwikkeling in het leger op gang te
hebben gebracht. Dat wilde ik ook
proberen te bereiken.

Met die instelling werk ik ook in 'n
bedrijf. Bevalt je daar iets niet, dan
tracht je daar ook verandering in aan
te brengen en als dat lukt, dan vind
ik dat het prima loopt.

Je bent tot nog toe de enige die voor
het weigeren van op site-wacht gaan
voor de krijgsraad is gebracht. Denk
je dat er meer militairen zijn met
soortgelijke problemen?
Ja. dat weet ik wel zeker. Er zijn er
sowieso van wie tevoren bekend is,
dat ze tegen kernwapens zijn en die
door hun commandant niet meege-
nomen worden op site-wacht. Die
mogen, als een soort Berufsverbot,
op hun onderdeel achterblijven.
Daarnaast hoor ik van vele kanten
geluiden, dat als men op site-wacht
moet, dat men dan zal weigeren. Nu
waren dat soort geluiden ook vroe-
ger te beluisteren. Men schrok dan
steeds, vaak op het laatste moment,
toch weer terug voor de gevolgen. Ik
hoop dat dat door mijn doorzetten
doorbroken is. Als je konstant op el.
kaar blijft zitten wachten, alvorens
een daad te stellen, dan duurt het
allemaal ontzettend lang.

Toch een soort martelaarschap?
Nee, integendeel (schudt heftig ver.
ontwaardigd met het hoofd). Publici-
teit is niet het motief geweest. Waar
het om gaat is, dat de krijgsmacht de
diskussie over de middelen waarmee
zij haar taak. en doelstelling denkt
uit te voeren onder ogen gaat zien.
Daar is het mij om begonnen.
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Kernwapens in Europa en
de voorlichting aan het publiek

"Taboeïsering" noemt Hylke Tromp het. Over kernwapens mag niet ge-
sproken worden zodra hel om feitelijkheden gaat. Minister Wiegel van
Binnenlandse Zaken verbiedt openbaarmaking van de richtlijnen voor de
bescherming van de burgerbevolking zolang er nog geen kernoorlog
woedt. Enkele weken geleden publiceerde het Westduilse weekblad Der
Stern een kaart met opslagplaatsen voor kernwapens in West-Duitsland.
Ogenblikkelijk scherpe vragen in de Bondsdag en een justitieel onderzoek
of met de publicatie mogelijk militaire geheimen geschonden zouden zijn.

Conferentie en boek
Eind deze maand (23 en 24 april) is er
in Groningen een grote conferentie
over "Nuclear War in Europe": de
kansen op een kernoorlog in Europa,
de mogelijkheden en de gevolgen
daarvan, wat te doen om zo'n oorlog
te voorkomen. Georganiseerd door
het Polemologisch Instituut van de
Rijksuniversiteit Groningen en het
Centre for Defense Information in
Washington, en bijgewoond door een
internationale keur van deskundigen.

Deze conferentie is bij voorbaat ook
al getroffen door het nucleaire taboe.
Een boek met zo gedetailleerd mo-
gelijke informatie over de NAVO-
kernwapens in West-Europa dat be-
gin april had moeten verschijnen als
aanloop naar de conferentie in Gro-
ningen, zal pas later dit jaar uitko-
men, los van de conferentie. De gang
van zaken zou je op zijn minst type-
rend kunnen noemen voo I' het poli-
tieke klimaat rond het kernwapen-
vraagstuk.

Staten betreffende defensie-aangele-
genheden en onthullingen daarom-
trent. Het Centre for Defense Infor-
mation is voor zijn werk afhankelijk
van giften, en kiest daarom voor be-
hoedzaamheid in deze tijd van ver-
slechterde Oost-West.verhoudingen
en een Reagan-regering in Washing-
ton.

De vele Nederlandse en andere me-
diavertegenwoordigers vervoegden
zich tevergeefs bij het Cent re en
even vergeefs bij de ontslagen me-
dewerker. Géén voortijdige informa-
tie met explosieve werking.
De met ontslag heengezonden man
heeft inmiddels elders nieuw onder-
dak gevonden en werkt nu verder
aan zijn boek.

"Geheime" opslag))iaatsen
Niet geheel toevallig. denk ik, viel
vorige maand te vernemen dat ook
het Zweedse vredesinstituut SIPRI
(van professor Frank Barnaby) gaat

proberen een zo nauwkeurig moge-
lijk overzicht te maken van de op-
slagplaatsen voor kernwapens in de
Europese NAVO-landen.

"Tot nu toe had nog nooit iemand
geprobeerd serieus uit te zoeken
waar dat precies ligt of staat opge-
slagen'" zegt Hylke Tromp, hoogle-
raar-directeur van het Groninger
Polemologisch Instituut. •.Het is gro.
tendeels militair geheim, maar in
principe niet zo moeilijk in kaart te
brengen. Je rijdt maar rond en no-
teert waar in bos en hei een Ameri-
kaanse vlag met zware bewaking op-
doemt. Een andere bron zijn de
openbare Amerikaanse congresstuk-
ken van de laatste jaren, waar je bij
stukje en beetje een redelijke recon-
structie kunt maken".

Herman de Lange, eveneens als po-
lemoloog verbonden aan het Gronin-
ger Instituut: ,.Natuurlijk weten de
Russen exact waar de kernwapens
zich bevinden binnen het NAVO-ge-
bied. De toenmalige Amerikaanse
minister van defensie Schlesinger zei
in 1974 in antwoord op een vraag van
senator Simmington dat je daar in-
derdaad van uit mocht gaan. De Ver-
enigde Staten en de Sovjet-Unie
hebben wederzijds hun spionagesa-
tellieten gelegaliseerd - die behoren
zogezegd tot het officiële diplomatie-
ke verkeer. Ze weten dus van elkaar
precies waar de silo's met kernwa-
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Medewerker ontslagen
De Der Stern-verslaggever was voor
de samenstelling van zijn verhaal
over de opslagplaatsen voor kernwa-
pens in West-Duitsland ondermeer te
rade gegaan bij het Centre for De.
fense Information in Washington.
Eén van de medewerkers van dit
centrum was juist bezig min of meer
de laatste hand te leggen aan het
boek voor de conferentie in Gronin-
gen.
Toen naderhand bleek hoe groot de
ophef in NAVO-kringen was over de
publicatie in Der Stern, kreeg de be-
treffende medewerker van het Ame-
rikaanse instituut ontslag. Hij was
zijn bevoegdheden te buiten gegaan,
meende zijn directeur, de oud-admi-
raal Gene La Rocque, door geheel op
eigen houtje onderzoeksresultaten
van het Centre for Defense Informa-
tion in de publiciteit te brengen.
Achtergrond van dit harde optreden
zal zeker geweest zijn de onzekerheid
over de stemming in de Verenigde Darp (Dr.) opslagplaats?



pens staan. Waarom dan toch die ge-
klassificeerde geheimzinnigheid? Ik
denk om de onrust onder de eigen
bevolking te beteugelen".

100 in Wesl-Duitsland

Tol de jaren 1972/'73 was er betrek-
kelijk weinig bekend over het hoe en
het waar van de opslagplaatsen voor
kernwapens. Door McNamara is
toentertijd het getal van ongeveer
zevenduizend tactische kernwapens
in West-Europa genoemd. In dit ge-
bied zouden zich plusminus honderd
opslagplaatsen voor kernwapens
moeten bevinden, zo viel te recon-
strueren uit zogenaamde open litera-
tuur (congresstukkçn en dergelijke).
Naderhand is dat aantal opslagplaat-
sen verminderd, "om redenen van
veiligheid", aldus de officiële verkla-
ring. De bewaking van die opslag-
plaatsen werd uitgebreid en ver-
scherpt na 1972 met het oog op even-
tuele terroristische acties, aldus al-
weer de officiële verkaring.
Het kaartje in Der Stern vermeldde
voor West-Duitsland allèèn al zo'n
honderd opslagplaatsen, nog afgezien
voor wat West-Europa betreft van de
opslagplaatsen in Nederland Ct Har-
de, Darp/Havelte en bij Volke\), in
België (waarschijnlijk ééri), in Italië
en in Engeland.
Herman de Lange vermoedt dat Der
Stern een aantal dubbeltellingen
heeft gemaakt, bijvoorbeeld met
houwitser-opstellingen die-Iang niet
alle bestemd zijn voor bewapening
met kernkoppen. En misschien is in
het Der Stern-kaartje ook niet het
juiste onderscheid "ingetekend" tus-
sen 'deployment' en 'employment'.
NAVa-termen die duiden op respec.
tievelijk opslag in vredestijd (de-
ployment) en opstelling in tijden van
crisis en oorlogsdreiging (employ-
ment).

Meer kennis nodig
Publieke kennis over het preciese
hoe en waar van de NAVO-kernwa-
pens is volgens Herman de Lange
van wezenlijk belang voor de politie-
ke discussie over wapenbeheersing
en denuclearisering (terugdringing
van de rol van kernwapens). Politie-
ke discussie en politiek beleid bij-
voorbeeld in Nederland, bijvoorbeeld
ook binnen de Partij van de Arbeid,
waar Joop den Dyl zijn lijsttrekker-
schap vastknoopte aan het behoud
van 1 of 2 kerntaken voor Nederland
(met afstoting van 4 of 5 kerntaken,
en met de weigering om nieuwe
kernwapensystemen als de kruisra-
ketten op Nederlands grondgebied te
installeren).
Vier van die zes atoomtaken zijn fei-
telijk onbruikbaar, meent de Gro-
ninger polemoloog: de atoommijnen,
de atoomkanonnen (houwitsers), de
Lance-raket en het Nike-Hercules-
luchtafweersysteem. Daarnaast zijn
er nog de Starfighters (mogelijk te
vervangen door de F-16) en de
atoom dieptebommen van de Neptu-
ne.

De eerste vier atoomtaken hebben
als gemeenschappelijk kenmerk dat
hun bereik zo beperkt is dat ze voor-
al verwoestend zullen werken op het
eigen grondgebied. Bovendien is
aanvoer van deze wapens naar de
oorlogsopstelling (van deployment
naar employment) een betrekkelijk
omslachtige en tijdrovende procedu-
re, zodat voorbereidingen daartoe
ook nog eens een escalerend effect
hebben en de drempel van conven-
tionele naar nucleaire oorlogvoering
lager wordt. Deze bezwaren gelden
het sterkst voor de atoommijnen die
ingegraven zouden moeten worden
langs de Oost-West-Grens in Duits-
land.

NAVO-studie
Herman de Lange: ..Ik denk dan ook
dat de zogenaamde shift-studie van
de NAva uit zal komen op het af-
schaffen van dit soort kerntaken. En
dat zal dan gepresenteerd worden als

tegemoetkoming aan bijvoorbeeld de
weerstand in Nederland en België
tegen plaatsing van de nieuwe kruis-
raketten. Een aantal in wezen on-
bruikbare kernwapens weg om de
instemming voor modernisering te
kopen. Dat lijkt dan heel w'at, maar
in feite is het een verdere nuclearise-
ring".

Sietse van der Hoek
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Ordinory peopJe:

gewone mensen met buitengewone opdracht
Hoem is de film "Ordinary people"
al vooruitgesneld, lang voordat hij
in ons land ging draaien. Het regie-
debnut van Hobert Hedford heeft
maar liefst 4 Oscars opgeleverd: als
beste film, voor de beste regie, voor
de beste mannelijke bijrol (Timothy
HuUoo) en voor het beste scenario
naar een boek. En terecht, want wat
in deze film stapje voor stapje uit
de doeken wordt gedaan is zó men-
selijk, zó herkenbaar en zó aangrij.
pend, dat je er dagen later nog aan
loopt te denken.
Ik had tenminste iets van: Wat een
geluk dat het tussen Conrad en dat
nieuwe meisje toch nog goed komt.
Wat een geluk dat hij zo'n aardige
psychiater trof. En wat zielig voor
die moeder, die heeft zichzelf toch
ook niet gemaakt. Eu ik hoop dat
die vader er een beetje uitkomt in
zijn eentje.
Als een film dat soort gevoelen.'i op-
roept, dan heeft de regisseur je laten
kennismaken met echte mensen en
niet met mensen die acteren.

Het verhaal van Judith Guest. tot
scenario omgewerkt door Alvin 5al'-
gent, gaat over een goed gesitueerd
echtpaar, dat een harmonieus leven
leidt met hun twee zoons, Buck en
Con rad. Buck is de lieveling van
moeder. Con rad trekt meer op vader.
Dan slaat het noodlot toe; tijdens een
zeiltocht verdrinkt Buck onder de
ogen van zijn jongere broer. Con rad
gaat zichzelf verwijten maken, en
komt zó in die schuldgevoelens vast
te zitten, dat hij een zelfmoordpoging
doet. De moeder neemt haar zoon
dat k\valijk: ze heeft al genoeg door-
gemaakt en ze \Alilhet leven \veer z'n
normale loop geven. De vader beseft
dat zijn kind in de knoei zit en pro.
beert hem tegemoet te komen.
Con rad houdt contact met een meisje
uit de kliniek waar hij na zijn daad
een poosje is verpleegd. Hij raakt
volledig in de \\'ar als hij hoort dat
zijn vriendin zelfmoord heeft ge-
pleegd. Hij vlucht naar zijn psychia-
ter. die hem leert zich te uiten en er
achter komt wát de jongen zichzelf

verwijt en wat hij van zijn ouders
verwacht. Deze feiten worden even-
wel niet allemaal in chronologische
volgorde gepresenteerd. Ze komen
laag voor laag te voorschijn naarmate
het verhaal vordert.
Dat dit onderwerp Redford aansprak
heeft vast wel te maken met het feit
dat hijzelf ook een zoon heeft verlo-
ren: Hij \"rist \vaar hij het over had.
Ik wil er verder niet teveel over zeg-
gen: U móet deze film gaan zien. Hij
hoort gewoon bij de zingevende din-
gen van het leven. Elke rol in de film
is optimaal bezet: DonaId Sutherland
en Mary Tyler Moore spelen het
echtpaar Jarrett. Timothy Hutton.
pas 21 jaar. speelt Con rad huive-
ringwekkend knap. en Judd Hirsch
is een hartveroverende psychiater.

Een must!

Leo van Opzeeland

(Zie voor de rubriek In '1 kort vol-
gende bladzijden)

Timothy HuttoH en Jttdd Hirsch al", Con rad Jarretl en zijn psychiater in ..OrdillQT1j People"
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