


Sex is overal

Ik hoorde laatst een vreemd verhaal van een dienstplichtig militair die bijna
vicr maanden in de militaire dienst was. Hij had in die vier maanden ook uit-
gerekend vicr maal sexuele voorlichting gehad. liet merkwaardige was dat het
alle keren bijna uitsluitend over geslachtsziekten was gegaan. Hopelijk heeft
de jongeman elders nog wat meer gehoord over het sexuele leven anders moet
hij erwel een rare voorstelling van hebben gcbcgenl Ik hcb de indruk dat men
met de sexuele voorlichting in de militaire dienst, om een bizarre beeldspraak
te gebruiken, wat in de maag zit.

Tot voor kort was er de film 'Onder vier ogen' waarvan ik tot mijn schande
moet bekennen dat ik hem nooit heb gezien. Aangezien de militaire autoritei-
ten hebben besloten om deze film uit de roulatie te nemen behoeven wc CT

niet over na te kaarten. Maar wat nu verder?
Er is ondertussen een nieuwe film verschenen onder de titel 'Sex is overa}',

geregisseerd door Kees Brosse.
Deze film heb ik wel gezien, zelfs tweemaal, en ik moet zeggen dat ik er

bijzonder gelukkig mee ben. Het is geen film die speciaal voor de militaire
dienst is gemaakt, hoewel het departement van Defensie in de kosten ervan
heeft bijgedragen, maar ik hoop wel erg dat de militaire autoriteiten zullen
besluiten de film in gebruik te gaan nemen.

'Sex is overal' is geen voorlichtingsfilm. Veeleer zou men het een gespreks-
film kunnen noemen. Brusse laat een vijftal jonge mensen vrijelijk discussiëren
over hun sexlIeIe ervaringen en opvattingen en dat geeft bijzonder boeiend
materiaal om O\'er vcrder te praten. Zo zou de film dan ook moeten worden
gebruikt, niet als een film die voor een grote zaal vol militairen eens even
\vordt afgedraaid en die men dan weer heeft gezien, maar een film die in
kleine groepen wordt vcrtoond als voorbereiding op cen serieus gesprek.
Ik ben ervan overtuigd dat ,de film dan bijzonder nuttig zal blijken te zijn.

Natuurlijk kleven ook aan deze film bezwaren. :Mijn hoofdbezwaar is wel
dat in de veertig minuten die de film duurt veel te veel onderwerpen aan de
orde worden gestcl(l. Het hoofdmotief van het gesprek dat de vijf jongeren
voeren is de kwestie van de geslachtsgemeenschap voor het huwelijk maar
daarnaast komen o.a. nog aan de orde: prostitutie, pornografie en homofilie.
Daardoor worden de laatste ondenverpen te vluchtig behandeld om het zinvol
te maken. Bij het gesprek na de film zal men dus een verstandige selectie
moeten toepassen.

~len kan de vraag stellen: waar halen we in de militaire dienst zulk", g~-
spreksgroepen vandaan?

Ik denk dat men dan haast vanzelf bij de geestelijke verzorging terecht komt
en ik moet dan ook zeggen dat de film me in het verband van de geestelijke
verzorging uitstekend bruikbaar lijkt. De raadslieden althans zullen hem graag
gebruiken zonder zich daarmee te willen opwerpen als dè sexuele voorlichters
van de militaire dienst.

Omdat de film zelf geen technische sexuele voorlichting geeft en het onze
ervaring is dat toch een aantal militairen daaraan nog wel behoefte heeft zou
het wellicht nuttig zijn een tweede filmpje dat dat wel geeft tegelijkertijd in
de roulatie te hrengell.

Al doende zou de sexuele voorlichting in de militaire dienst op oeter peil
kunnen komen. RED.
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Nederlandse jazzplaten-
produktie op gang

JAZZ

~Il't Je Nederlandse jazzplatcn.pro-
duktie was het jarenlang nogal moeilijk
gesteld. Doordat het opnemen vun een
LP met Xederlamlse musici tot de hoge
uitzonderingen behoorde, werd - als het
dan ooit ,-,<-'nszover kwam - gewoonlijk
besloten om cr ('cn verzamelplaat van te
maken, opdat zoveel mogelijk musici
aan bod konden komen. LP-series uit
de jaren vijftig als 'Jazz from Holland'
en 'Jazz behind the dikes' leden dan ook
altijd aan het eun>}, dat iedere afleve-
ring muziek van sterk wisselend niV<.'Ull
bevatte, wat het halen van hoge vcrkoop-
ci;fcrs uitemard niet bevorderde.

Bon.'nJicn hracht dl' schaarse produk-
tie met zich mee, dat in de ogen 'lau
publiek en critid iedere nieuwe I\ccler-
lamlse LP eigenlijk een mijlpaal, een
grote stap vooruit. moest betekenen.
\Vas dat, zoals in verreweg de meeste
gevallen, niet zo, dan zat de Nederland-
se jazz bij veel mensen weer voor jaren
in het verdomhoekje.

Gelukkig is in die uitzichtloze situatie
de laatste twee jaar eindelijk verande-
ring gekomen. Er is een regelmatige
Nederlanclse jazzplaten-produktie van
zo'n vier à vijf LP's per jaar op g:mg
gekomen. Daardoor is het mogelijk ge-
worden dat goede. middelmatige en
slechte produkten elkaar afwisselen zon-
der dat hij iedere minder geslaagde
plaat meteen de ondergang van de
Nederbmlse jazz 'wordt geproda-
meen1.

Een deel van de reecnte Nederlandse
jazz-LP's wil ik hieronder kort bespre-
ken. Aparte vermelding verdienen daar-
bij de buitengewoon billijke prijzen ,die
variëren van f 9,90 tot f 11,90; een
verheugende ontwikkeling in deze dure
tijden.

Formidabel talent

'Finch eye' (Artone }'fDS S-3001) is
de tweede LP van Boy's Big Band. \Vas
I\OW'S the time' (het plaatdehuut van
de hand) vooral een show-case voor het
formidahele talent van altist Piet 1'\oor-
dijk, op deze nieuwe LP komt het
orkest als gc1wd hcllOorIijktot zijn recht.
Het koper is duidelijk vooruitgegaan (al
blijven de mogelijkheden van deze sec-
tie beperkt), de rihnesedie swingt bij
vlagen onstuimig en de sa."\-grocpvormt
nog steeds een prachtig team. Noordijk
is ook op deze plaat de stersolist; vooral
in 'Plain blues' weet hij de bloedhete
intensiteit te bereiken. ~faar mensen als
pianist Cces Slinger en tenorist lIarry
Verbeke komen hier eveneens tot uitste-
kende prestaties.

De veelzijdigheid van het orkest
wordt treffend geïllustrcerd door de
twee hoogtepunten van de plaat, die
nauwclijks cen sterker contrast hadden
kunnen vormen: 'Rememher Vicnna' is
een Boy Edgar-composHie in het pak-
kende soul-genre, waarin ook iemand als
Oliver Nelson zich bij voorkeur beweegt
(curieus is in dit nummer tIit 1960, dat

tjOl" EDGAR

Edgar toen al - jaren voor Goldfinger
- de Z.g. James Bond-effekten gebruik-
te). De lange rij hardwerkende solisten
en de krachtig swingende bamI maken
'Hemelllber Vicnna' tot een uitermate
opwindend stuk ongecompliceerde big
band-jazz. 'Finch eye', een compositie
van Theo Loevendie, is daarentegen een
riskant, veelcisend stuk eigentijdse jazz.
De manier \vaarop de componist de vogels
van zeer diverse pluimage in het orkest
tot collectief, eensgezind improviseren
heeft gebracht, verdient diepe bewoo.
dering'. 'F'inch eye' is niet alleen de
beste jazz-compositie die ooit door
een XederiandcT is geschreven, het stuk
vormt ook eCIl overtuigend bewijs van
de creativiteit V3n Boy's Big Band (met
alle grijzende veertigers en vijftigers die
erin zitten).

Weinig boeiend ensemble

Zo'n tien jaar geleden stond de Dutch
Swing College Band voor de jeugdige
Xederiandse jazzfans onbetwist aan de
top. ~lusici als \Vybe Buma, Dim Kes-
ber en JooP ScJlrier zijn voor een hele
genemtie jazzliefhebbers de helden van
hun jeugd. Inmiddels is er een hoop
vcranderd, zowel bij het DSC als bij de
fans. De band heeft zich via een groot
aantal veranderingen in de bezetting
ontu.ikkeld tot cen muzikaal weinig
boeiend, louter op de commercie inge-
steld ensemble, terwijl de jazzJiefheb-
hers van tegcll\••..oordig nauwelijks nog
serieus luisteren naar di.tielandmuziek.

Een groep DSC'ers van vroeger, aan.
gevuld mcl één niet-DSC-man, heeft
nu onder de naam 'Reunion Jazz Band'
weer eens een plaat gemaakt (Artone
MDS S-3002). lIet oude DSC blijkt
achteraf toch inderdaad een heel bijzon-
der orkest te zijn geweest, want ondanks
het af en toe duidelijk hoorbare gebrek
aan spce!routine maken de musici nog

heel plezierige muziek, met heel wat
meer inzet en inspiratie dan het tegen-
woordi~e DSC weet op te brengcn.

Klarincttist-'Sopraansaxofonist Dim
Kesber is bijvoorheeld nog steeds een
unÎek figuur; ecn van de zeer \veinige
:"J'ederlandse oude stijl-muzikanten met
een volstrekt persoonlijke, uiterst expres-
sieve manier van spelen. De reünisten
zijn niet eens hardnekkig in de oude stijl
bliJven steken. Er wordt af en toe
onmiskenbaar in het mainstream-idioom
gemusiceerd, met pianist JooP Scluier
in een no/.{alonverwachte, Count Basie-
achtige rol.

Goedkope serie

De LP die Hita Heys en het Pirn
Jacobs trio in 1961 met drummer
Kenny Clarke maakten, werd onlangs in
een goedkope serie opnieuw uitgebracht
('Jazz pictures at an exhibition', Fontana
825 300 QY). Hoewel ik de laatste tijd
wat uitgeluisterd ben op de zang van
mevrouw Jacobs, en hoewel Pirn Jacobs
en gitarist 'Vim Overgaauw bepaald
geen solisten zijn die mijn ademloze
aandacht lang kunnen vasthouden,
dient toch te worden gezegd dat deze
plaat van zeer behoorlijk kaliber is. Dat
is in de eerste plaats te danken aan het
oerstevig swingende ritmische funda-
ment dat bassist Rund Jacobs en Kenny
Clarke in voorbeeldige samem••..erking
neerleggen, maar Hita Reys zingt hier
ook met meer overtuigingskracht dan ik
tegenwoordig van haar gewend ben.
De blues, randgehied van de jazz, is

een genre dat in Nederland nog in de
allerkleinste kinderschoenen staat. Van-
daar dat de eerste serieuze Nederlandse
bluesplaat 'Blues in Amsterdam' (C.N.R.
KLP 4223; opgenomen maart '67) ook
duidelijk een LP van het 'Jazz behind
the dikes'-type is: acht bluesliefhebbers,
die als solist en in diverse combinaties
tot prestaties van sterk wisselend niveau
komen.

Vooral het vocale werk laat nogal wat
te wensen over; je kunt je trouwens
afvragen of Europese blanken zich ooit
voldoende in de levenssfeer van Ameri-
kaanse plattelandsnegers zullen l'Unnen
verplaatsen Olll al blues-zingend geloof-
waardig te klinken. De instrumentale
bijdragen zijn over het algemeen geluk-
kig van beter gehalte. Soms worden de
Amerikaanse grootheden verdienstelijk
geïmiteerd (het expressieve harmoni-
kaspel van Peter Klencke; het hevig
geëmotioneerde gitaarspel van Frank
Sutherland, die als enige boven het
goed",illende dilletantisllle uitstijgt), en in
h(;t geval van pianist \Vim van Dullemen
is cr zelfs sprake van een soort eigen
stijl, een merkwaardige combinatie van
t'ffekten uit de moderne soul-jazz met de
ongebonden vormen van de primitieve
piano-blues. 'Blues in Amsterdam' is kort-
om, een onvolmaakte eersteling die toch
wel een beluistering \vaard is.

BEIIT VUIJSJE
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Vermaatschappelijking van de strijdkrachten

In een interview met een Parool-re-
dacteur heeft de staatssecretaris voor de
landmacht. de heer J. C. E. Haex, zich
een groot voorstander g"ctoond van de
democratisering van het leger, een proces
dat hij overigens liever met het woord
'vermaatschappelijking' zag aange~
duid.

Als ik het goed zie he<.loeitde heer
IIacx met dit woord dat het leger tot nu
toe een te exclusieve positie inneemt, te
veel staat hui ten de nonnale regels voor
maatschappelijk verkeer, zoals die gel.
den in de burgermaatschappij. De voor-
beelden die hij in het interview geeft,
het halt en front maken in de kazernes,
de groetplicht ook daar buiten, de mo-
gelijkheid van het dragen van burger-
kleding, wijzen alle in die richting.

Blijkbaar staat de heer Haex voor
ogen dat het mogelijk moet zijn in de
strijdkrachten h,'paalde burgerbclangen
en burgeromgangsvormen te accepteren
hetgeen hij vooral demonstreert met het
- indertijd door hemzelf geëntameerde
- voorbeeld van de technische specialis-
ten, jongelui die een contract tekenen
,"oor vier of zes jaar vrijwillig dienen cn
die in deze tijd naast een militaire
opleiding ook een volledige opleiding
voor een burgerberoep krijgen, zodat ze
straks als vakman de dienst verlaten.

Hoewel de heer lIaex sprak als staats-
secretaris voor de landmacht is het dui-
delijk dat zijn denkbeelden, als ze tot
uitvoering komen, niet tot de landmacht
beperkt behoeven te hlijven, er ligt hier
een prohleem voor dc gehele krijgs-
macht.

'VermensellJklng'
Een vennaatschappelijking van de

strijdkrachten waarhij de nadruk komt
te liggen op een 'vermenselijking' van
de positie van de militair kan uiteraard
ook een geestelijk verzorger niet onbe-
roerd laten. De geestelijk verzorger die
de strijdkrachten is binnengekomen nu
juist om zich met de mensen in die
strijdkrachten in te laten zal iedere po-
ging om het lot van militairen te 'ver-
menselijken' met vreugde begroeten en
er gaarne zijn medewerking aan verle-
nen.

\Villen zulke pogingen succes hebben
dan is het aan de ene kant nodig dat
juist de militaire autoriteiten er achter
staan en in dit opzicht zijn de woorden
van staatssecretaris Haex (en van minis-
ter Den Toom die r,,"eds eerder in
soortgelijke zin had gesproken) bijzonder
gelukkig, aan de andere kant zal het
nodig zijn dat l-"Cngrondig onder.lOek
plaats heeft naar de oorzaken van de
maatschappelijke exclusiviteit van de
strijdkrachten en naar de middelen die
tot verbetering kunnen leiden.

\Vij menen met de staatssecretaris dat
op korte termijn zou moeten worden
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bekeken of het halt en front maken cn
de groetplicht niet zouden kunnen wor-
den afgeschaft en het dragen van bur-
gerkleding na de dienst niet zou kunnen
worden toegelaten. \Ve zijn zelfs zo
doordrongen van de mogelijkheid en de
noodzakelijkheid van d(.ozemaatregelen
dat we graag op enige spoed in deze
zouden willen aandringen.

~Iaar tegelijkertijd menen we dat men
diepergaand zal moeten zoeken en ver-
dergaand zal moeten hamlclen alvorens
men tot een situatie komt die men althans
in zekere mate, en met recht, een ver-
maatschappelijking van de strijdkrachten
zou kunnen noemen. \Vij willen in dit en
volgende nummers een bescheiden bij-
drage tot dit onderzoek leveren.

Recht.po.ltle
De rechtspositie van de militair is

anders dan die van de burger. Voor
beroepsmilitairen is de rechtspositie vrij
nauwkeurig omschreven in de rechtspo-
sitie van de militaire ambtenaar, lllaar
voor dienstplichtige militairen geldt
voornamelijk de positie zoaL"die is vast-
gelegd in het reglement op de krijgs-
tucht en de kern daarvan is neergelegd
in de bekende zinsnede: ondergeschikt-
heid is de ziel van de militaire dienst.

Vraagt een vermaatschappelijking van
de strijdkrachten niet in de allereerste
plaats dat wordt onderzocht in hoeverre
het wenselijk en mogelijk is dat juist op
dit punt de positie van de militair wordt
gehmcht in de nahijheid van de positie
van de burger? Natuurlijk zal men
daarbij goed moeten weten wat men
doet. Het valt, meen ik, niet te ontkennen
dat voor de ophouw van een milit.'lir
apparaat een hiërarchische structuur
noodzakelijk is. In zo'n structuur zal de
vlotte uitvoering van instructies en op.
drachten verzekerd moeten zijn.

Dat gezag en gehoorzaamheid nood-
zakelijk zijn wordt, voor zover mij be-
kend, erkend door ('cn ieder die met
enige kennis van zaken spreekt of
schrijft over de strijdkrachten. Dat
geldt voor alle strijdkrachten ter wereld,
voor de Amerikaanse en de Hussi'Sche,
voor de Israëlische en de Nederlandse.

De noodzakelijkheid van gezag en
gehoorzaamheid geldt trouwens ook bui-
ten de striidkrachten b.v. in het bedriifs-
leven. Ook daar moet men ervan op aan
kunnen dat instructies en opdrachten
wonk"n uitgevoerd. 11isschien ligt daar
juist het aanknopingspunt om na te
denken over de vermaatschappelijking
van de militaire dienst op dit punt. Er
zijn natuurlijk duidelijke verschillen tus-
sen het bedrijfsleven en de militaire
dienst. De militaire dienst moet in be-
paalde gevallen verder~aande eisen aan
mensen stcl1en dan het bedrijfsleven
doet.

Ook de binding is een geheel andere,
een werknemer kan zijn ontslag nemen
en het elders opnieuw proberen, de
militair ontbreekt deze mogelijkheid. Dit
zou er toe geleid moeten hcbben dat de
rechtspositie van de militair met bijzon-
dere zorgvuldigheid beschermd zou zijn
maar dat is toch niet zonder meer het gc-
val, de werknemer die zich in het bedrijf
onheus of zelfs beledigend behandeld
gevoelt hm zich b.v. wenden tot zijn
vakbond of tot de rechter en hij heeft
dan de zekerheid dat zijn geval wordt
bekeken door een onafhankelijke instantie.
Deze mogelijkheid hestaat niet voor de
dienstplichtige militair. \Vel heeft hij de
weg van het 'beklag" maar die is prin-
cipieel van andere aard dan de wegen die
de \verknemer kan gaan.

Om tot vermaatschappelijking van de
rechtspositie van de militair te komen
zouden m.i. twee wegen moeten worden
bewandeld:

• Er zou een nieuwc doordenldng
en een moderner formulering van de
verhoudingen in de militaire dienst moe-
ten komen

• Er 7..QU gezocht moeten worden
naar een zorgvuldiger en gevarieerder
rechtsbescherming van de militair in het
algemeen en in het bijzonder van de
dienstplichtige militair.

Nieuwe verhoudingen
Er zijn twee mogelijkheden om het

gezag - en daarmede samenhangend -
de gehoorzaamheid aan het gezag - te
realiseren n.l. de machtsrelatie en de
vcrtrouwensrdatie, De machtpositie be-
tekent dat het gl-ozagwordt gehandhaafd
en de gehooTZ.'lamheidwordt afgedwon-
gen door middel van macht waarbij be-
dreigingen met sancties en strafmaatre-
gelen het meest voorkomende machts-
middel is.

De vertrouwensrelatie hetekent dat de
gezagsdragers streven naar het ophouwen
van zodanige verhoudingen dat de ge-
hoorzaamheid \vordt geschonken op grond
van het vertromven dat in de gezags-
h:'Jldhavers wordt gesteld. De meest be-
kende middelen daartoc zijn: begrips-
vonning en menskundige behandeling.

Nu is het bijna nimmer zo dat men 6f
uitsluitend de machtsrelatie óf uitslui.
tend de vertrouwensrelatie aantreft,
iedere gemeenschap berust op een zeke-
re menging van beide soort relaties
tussen gezagsdragers en gehoorolamen-
den.

Dat is ook in de strijdkrachten het
geval. Ieder die b.V. in de Nederlandse
strijdkrachten enige tijd heeft rondgeke-
ken weet dat beide soort relaties daar
veelvuldig voorkomen, De zinsnede die
ik aanhaalde uit het reglement op de
krijgstucht is een typisch voorbeeld van
de machtsrelatie en op die grond in
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Wil/,mse, i' schijnt m"r op i' gemak gesteld
.•. dan op discipline ...

u

Niet uit onvrede om wat reeds bereikt
is maar juiste aansluitende daarop en
verdergaand en vooral de positie van de
dienstplichtige militairen er in betrek-
kend, zie ik dus ten minste drie gebie-
den waarop ik in volgende nummers
nader zou willen preciseren wat mijn
gedachten zijn n.l. de hierboven reeds
summier aangeduide gebieden van be-
gripsvonning en voorlichting, van een
verdergaande menskundige behandeling
en van een meer zor~ldige en ge-
nuanceerder rechtsbescherming van de
militairen, met name van de dienstplich-
tigen.

:\faar ondanks allerlei verbeteringen
die reeds in de militaire dienst hebben
plaats gevonden, en oudgedienden ver-
zekeren me vaak dat er een hemelsbreed
verschil is tussen de sihlatie op dit
ogenblik en die van, pak weg, tien jaar
geleden ,heb ik het gevoel dat cr die-
pergaand gedacht en verdergaand ge-
handeld zal moeten worden voordat van
een werkelijke vcnnaatschappelijking
sprake is.

.\Iiddclen daartoe zijn vooral: verho-
ging van de begripsvorming en ontwik-
keling van een mensl-undige behande-
ling. Nu weet iedereen dat daarmede
ook in de militaire dienst al lang is
begonnen en ik verbeeld me dan ook
niet dat deze punten schokkend zijn
voor de lezers. Trouwell'S het uitgangs-
punt van deze artikelen is juist de
aankondibring van de bewindslieden dat
ze op dit terrein nog weer een aantal
vernieuwingen willen invoeren.

Ook in de milit.'lire dienst ontwikkelt
zich sinds een aantal jaren de overgang
van machtsrelatie naar vertrouwensrela-
tie. .\Iaar het tempo daarvan is achter-
gebleven hij de burgermaatschappij,
hetgeen inhoudt dat een vermaatschap-
pelijking van de militaire dienst vooral
zal moeten inhoud('11een verhoging van
dat tempo. Om misverstand te voorko-
men: het gaat hier dus allerminst om het
afschaffen van gczag en gehoorzaamheid
maar om een nieuwc en in wczen hech-
tere fundering ervan.

strijd met een \\'erkelijke vermaatschap-
pelijking van de strijdkrachten. Immers,
het proces dat zich in de burgersamen-
leving al sinds jaren voltrekt is (Ie
overschakeling van machtsrelatie naar
vertrouwensrelatie. .\Ien vindt dat in het
bedrijfsleven, in het vrije verenigingsle-
wn, in de scholen, in het gezin.

Natunrlijk mislukt deze overschake-
ling hier en daar. Dat kan allerlei oorza-
h'n hebben maar het gevolg is steevast
dat de gezagsdragers dan tenlggrijpen
(moeten tenlggrijpen) op de oude
machtsrelatie. Daarvan zijn momenteel
sprekende voorbeelden in ~ederland.
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Vier-Pleinenplan contra Schie-no-ko-plan

Diegenen voor wie dit ecn open vraag: is
woont waarschijnlijk niet in het Rijn-
mond-gehied en zeker niet in Schiedam.
Voor de bewoners van dit deel van
Nederland is de bestemming van de
Brandersbuurt in Schiedam een actuele,
ecn brandende kwestie. De Branclers-
huurt ontleent haar bijnaam echter aan
de stokeriien die aan Schiedam haar
wereldbekendheid gaven maar die de
hewoners van dit stadsdeel niet meeT
dan een armoedig en hard bestaan
bezorgden. Daarvandaan de even type-
rende wijkaanduiding: zwart Xaza-
reth.

Afhankelijk van de wijze van hena-
deren kan deze oude binllcnsL.'1d veT-
heerlijkt worelen als een •... stratenver-
loop met zijn verrasst'nde hoekjes, de
verspringende geveltjes waarvan vele
rustiek en fraai zijn, zijn intieme plein-
tjes en zijn sfeervolle stegen en binnen-
plaatsen, .: zoals het 'Vcrkcomité tot
Consolidatie, Herstel en Ontwikkeling
van de Brandersbuurt (ik zal verder
maar, waar nodig, gemakshalve van 'het
Comité' spreken) het in de toelichting
van een bezwaarschrift omschrijft, óf
dezelfde buurt kan iemand geëmotio-
neerd doen verklaren: '~fij overvalt de
beklemming als ik daar sta, Ik krijg cen
kleur van schaamte als ik bedenk dat
men de oude Bramiersbuurt als monu-
ment wil handhaven. In de Verbrande
Erven hangt een muffe, duffe sfeer van
verrotting. lIet herinnert mij aan de
zwartste ellende van Schiedam. , .' te we-
ten burgemeester Roclfsema van Schie-
dam in de raadsvergadering op maan-
dag 23 jan. (verslag in Het Vrije Volk.)
lIet Schie-No(ordvestgracht)-Ko(rte

lIaven)plan van de gemeente wil een
groot deel van deze krotbuurt slopen om

er een braudweerkazerne met technische
werkplaatsen en toonzalen te houwen,
Het comité wil deze humt met haar
I6de- tot 19dc-l'cUWSChchoU\ving intact
houden en via uit\'•.'endigc restauratie en
ir.wendigc verbouwing van de huisjes, en
het schoonmaken en herstellen van de
middeleeuwse straatjes haar Vier Plei-
nenplan \'erwezenlijken.

Ik woon niet in Schiedam maar de
moderne communicatiemiddelen over-
bmggen de afstanden en het TV-pro-
gramma Brandpunt brengt de BraneIers-
buurt in mijn huiskam{'r met beelden
van protesteIemonstraties van de jonge-
ren. Dat bccld van protesterende jeugd
is nauwelijks nog nieuws te noemen
m~ïr deze jongeren doen blijkbaar meer.
Ik hoor van vrijwilligers die hun vrije
tijd besteden aan het schoonmaken van
de huurt. Vrachtwagens \'01 vuilnistroep,
opgeschept door scholieren van middel-
hare en technische scholen in samen-
werking met een J.,(roeprond de CÎneast
J. A. Schaper (45 jr,) en 11. de Ridder
(2Ci jr.), filmtechnicus. 't Is hlijkbaar een
protest van mensen die meer doen dan
alleen protesteren. Van jongeren en zij
die dat niet meer zijn. Een actie dwars
door de 'lagen der he\'olking' heen.
Schiedam helecfde op 5 januari zijn

eerste teach~in. In de Korenbeurs komen
zo'n 600 mensen hun mening over de
Brandersbuurt geven, ook de burge-
meester die om concrete plannen vraagt
in plaats van kreten en om nuchterheid
in plaats van sentimentele romantiek.
liet is geen spelletje. Er zijn jaren ge-

meentelijke arbeid in het Schie-no-J...-o-
plan geïm"esteerd en de Brandweerka-
zerne moet er k,:>mcn.;\Ioet dáár komen
zegt de burgemeester.
\Vat doet die mensen opponeren. liet

interesseert mij. Het doet anders aan
<Ian het Amsterdamse-provoceren {I:lt
reagecrt op negatieve situaties in onze
maatsch:"lppij,ze signalC'ert,maar aan een
oplossing niet s('rieus meewerkt. llier is
dacht ik sprake van aJ.,(ercnvoor cen
(gedachte) hetere hestemming van een
stukje oude binnenstad CTl men \'oegt de
(werk-)daad hij het (pian-)woonl. 'Vant
zo'n 150 'jong,~n'n' (schatting van vcr-
schillende van elkaar onafhankelijke kran-
tl'n) hetuigen schriftelijk vrijetijdshestc-
dingssympathie en hamlc!en daar naar.

Het Vierpleinenplan komt er. liet
\vordt in grote trekken in de 'Toelichting
op het bezwaarschrift tegen het Schie-
no-ko-plan' aan de gelllccnt<-raad toegc-
shnml. Het werkcomité waarin architec-
ten, een sociograaf (planoloog) een Iy-
ecumieraar en een van z'n leerlingen,
de filmtcehnicus l'n de cineast, en een
monteur zitting hebben ontstaat. Een
groep jonge architecten neemt oud
Schiedam als werk-objl'ct in studie
meldt lIet Vrije Volk op ï jan, al cn
noemt daarbij namen, De radio hesteedt
er in 'Uitlaat' aandacht aan. Vrij
Nederland van 14 jan. schrijft onder de
kop 'Zakkendragers' in de rubriek 'Bij
ons in Holland' wat spottend over de
Teach-in on de Brandersbuurt, 'over
jonge en oude progressieven die 'het
:\fontmartre van Nederbnd' willen ma~
ken van een hunrtje met voornamelijk
krotten. Schrijft van een burgemeester
die korte metten met zijn opposanten
maakte, J(oop) van Tijn geeft in Vrij
N'cderland van 20 maart de mening van
de V.V.D.-woordvoerder in de Schiedam-
se raad dat het niet alleen een Schiedam-
se kwestie is maar een op RijnmoneIniveau
en die de dankbaarheid van latere gene-
raties voor het behoud van de Branders-
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buurt voorspelt, met iO'S1:emmingweer.
nadat hij meer dan een halve pagina aan
gegevens verstrekte. Het kan verkeren.
liet hield me bezig en we spraken er

over op ~.v.-bijeenkomsten en in een
van de groepen kwam ik één van de
initiatiefnemers tegen. Albert Engelsman
en ik vervolgden 's avonds ons gesprek.
Hij vertelde mij over de 6O.uren non.
stop-stille-rondgang-happening als pro-
test tegen het Schie-no-ko-plan en de
uitspraak van de burgemeester in de
raadsvergadering. Vol enthousiasme be-
schreef hij de Brandersbuurt en het
reeds gerestaureerde Zakkendmgershuis
van de Open Studiogroep van Schaper.
IIij nodigde mij uit te komen kijken en
met Pinksteren had ik daar de tijd
voor.

Waar gaat het nu om t (I)
Een samenspel van bochtige straatjes,

breed genoeg om in te lopen, te smal
(gelukkig) voor gemotoriseerd verkeer.
Ontegenzeglijk sfeervol, .hoewel verval-
len. Begrensd door een gracht. een
winkelstraat en een bredere verkeersweg'
waar parkeerruimte te verkrijgen is door
open stukken te benutten. Oude pakhui-
zen en stokerijen aan de rand (nu gro-
tendeels als opslagruimte benut) kleine
huisjes met voor onze flatbewonersge-
neratie verrassend ongelijksoortige in-
delingen en meer ruimte dan je van
buiten vermoedt. Oude gaslantaarns en
pittoreske geveltjes, doorkijkjes, een vrij
ruim pleintje en een grote tuin achter
een rij piepkleine huisjes, via een poort
te bereiken. Een parochietuin achter een
oude kerk, daar vlak naast, met knoes.
tige eeuwenoude homen en laag-
hangende takken waar je overdag de
vogels hoort, zo stil is het er. Het
zakkendragershuis waar vroeger de zak-
kendragers lootten om het werk, her-
schapen tot een ontmoetingscentrum
waar tientallen mensen kunnen discus--
siëren, of praktisch elk filmtijdschrift ter
wereld kunnen doorlezen. Daar ontmoet
ik Hans de Ridder, de filmtechnicus die
de startmotor of wat eigentijdser: de
aandrijfraket van het 'venet' was.

Waar gaat het nu om! (2)
Het gaat om een creatief centrum

wordt mij duidelijk. Een kloppend hart
voor een leefbare stad. Het bewaren van
een unieke oude stadskern die voor wie
daar oog voor heeft, alle mogelijkhed.en
heeft tot het aantrekken van intens le-
vende en scheppend denkende mensen.
\Vaar studenten (kamers boven bou-
tiques) en kunstenaars (wonend in eigen
ateliers) in de bistro's de ballet. en film-
en toneelstudio mensen ontmoeten.
\Vaar openluchtconcerten en feesten ge-
geven, de speakercomer gebruikt, de
jeugdcentra en de 30 meter lange
tentoonstellingsruimte bezocht zullen
worden. Dat zich zelf economisch zal
kunnen bedruipen daar het artistiek all.
in-one en goed bereikbaar zal zijn.

Hij laat me maquettes en blauwdruk-
ken zien en maakt bepaald niet de
indruk een fantast te zijn. Voor de
brandweerkazerne is een andere plaats
met meer toegangswegen niet ver hier
vandaan gepland ... De gemeenteraad is
voor een deel al geïnteresseerd ... Ex-
staatssecretaris C. Egas noemt bij de
opening van de overzichtstentoonstelling
het Brandersbuurtplan "van wereldfor-
maat .. :
Zal het lukken?

Ik ben in de Pinksterdrukte naar huis
rijdend, al met het volgende probleem
bezig (Rij ik zo beroerd of hoe zit dat),
'Hoe voorlrom je dat de Brandersbuurt
een toeristisoh pretcentrum wordt?"

W. J. STUYVER
SIJde foto's I

Prinsenneeg.

Pradi6che hulp bi; het Vlerpleinenplan.

Burgem~ester.' Roell;"cma u/d~ns. -de teach.in;

Ö~k~e, hlelp~ de boel opknapPen.
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Er komt wat meeT leven in de \V(.'st-
duitse film. Een aantal jonge regisseurs
- Alexander Kluge. Roger Fritz, Volker
Schlonclorff, \ViII TR'mper - slaagt er
in het peil van de \Vestduitse film te
verhogen en zodoende aamlacht te trek-
ken voor hun produkten. Die aandacht
van jury en publiek resulteerde op het
filmfestival in Venetië in 1966 dan ook
in acht onderscheidingen.

De nieuwe stroming in \Vest.Duits-
land heet Buhis Kino; niet vergelijkbaar
met de Xouvelle Vague in Frankrijk of
dc stroming in Italië, Polen en Tsjecho-
slowakije. \'t-el idcei5n die de Bubis
Kina lanceert zijn niet nieuw. Dat is niet
zo verwonderlijk, daar Bubis Kina pro-
beert iets nieuws te brengen Wilder de
oude paden vall de CÎnéma te verlaten.

Een van die 'vernieuwers' is Alexan-
rler Klugc. een .34-jarigc meestl'r in de
rechten. die 'vijf jaar geleden deel uit
maakte van de Zg". Oherhallsen-groep.
Deze groep ,.erklaarde tijdens het festi~
val van de korte film in Oherhausen,
dat de cinéma had afgedaan. Die ver-
klaring haarde ZOVC(,} opzien dat men
(de filmcritici) zich afvroeg of het werk
van die jonge regisseurs in Obcrhauscn
wcl voldoende kwaliteit bezat om te
kunnen concurreren met de filmkunst in
andere land('n.

In ieder geval kreeg de Buhis Kino en
zijn re~rjsscurs de aandacht die het zou
moeten verdienen. Alexander Kluge b.v,
ontving een hedrag van het Krnatorium
Junger Deutschcr Film g'TOotgenoeg om
zijn eerste speelfilm te maken.

Uit de Buhis Kina trad ook naar
voren 'VilITremper, ecn 38-jarige jour-
nalist. die zich al sinds 1956 met filmen
hezig hield. Hij wordt thans in \Vest-
Duitsland beschouwd nIs de Vader van
de Buhis Kino1 hetgeen hij pertinent
tegenspreekt.
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Tremper schreef de scenario's voor drit'
films waarin Horst Buchholz de ster was:
Die Halbstarken, :i\ass('r Asphalt en
Endstation Uehe. J lij regisseerde zijn
eerste eeh~e speelfilm in 1961 (Flucht
nach Berlin). Zijn tweede produkt heette
Die endlose Nacht. geheel opgenomen
op de vlieghaven Tempelhof. Zijn derde
film. die sinds kort in OIlS land in
première is gegaan. heet PLAYGIHL.
Tremper pr(lduc('L'rc!{'. regisse('rde en
schreef het scenario.

Geen cent
Voordat hij echt met de opnamen kon

heginnen, moest er nog heel wat geheu-
ren. Tremper hezat geen cent, Illaar
kreeg van een Berlijuse filmstudio ge~
daan dat zij krediet wiklPn geven. De
acteurs g"ingen aan de slag zonder sala-
ris; Tremper had met heli afgesproken
dat zij pas geld kon<1('11krijgen als de
film ,.erkocht zou worden aan {'{'n film-
distrihll tickantoor.

Tremper seilreef 's nachts de dialogel\
voor de Hllgende olmalllt'~dag. Zijn
werkwijze henadert die van de Franse
filmer Lclolldl, maar die gaat nog '.er-
der: dak '-oor de opnamen heginnen
wrtclt hij zijn acteurs hoc hij zich ('en
lwpaalde scène voorstelt - voor het spel
en de dialogen moeteIl dl' acteurs zelf
zorgdragen.

Toen Playgirl nog Hat van de lijm uit
de Illolltagekamer kwam zag echter
ni('lllaJl(l (fililldistliluitiekantoren) er
hrood in. \ViII Tremper hesloot toen zelf
de fjlm lIit te geven. Dat is financieel
gezien alleen in \Vest-Duitsland al een
sueees gehleken.

Artistiek is het - Hligens mij
minder succcs,-01. Playgirl heeft ecn
middelmatig g"cgeH'Il. liet gaat over het
fotomodel (de uit het niets gdoverde
Eva Renzi) Alexandra Borowski dat her
en der haar schout' trekken laat zien aan
t<dlozcmode-fotografen en daar aardig wat
geld voor hemt. Zij reist van New York
naaf Rome, ,.an Rome !laar Berlijn, In
elk stadje heeft zij wel een ander schat-
je. Zij ' .•..ordt vaak ,.erlicfd, maar weet
niet wat liefde is: zij gaat veel naar bed,
Blaar nooit met de juiste man. Zelf zegt
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zij tij(lL'lls l'en van de praat-pauzes over
de liefde: 'Er bestaat gN'1l ongelukkige
liddt'. Slechts H_'rkccrde liefde:

Troosteloze uitspraak
Uit deze \•...at troosteloze uitspraak

komt Alexandra naar '.OTeB als een nVI1l.

fOlllanl', die zich voortdurend met ~lîn-
geil lwlllocÎt waar zij niets uwe te
Ill:lkf'1l heeft: in het hotel waar zij \\'oont,
H:'fstoort zij een amoureus twistgesprek
tussen ('('11 neger en ('I-'n hlanke vrollw.
Zij probeert tic vrouw aan te praten dat
zo'n HOfhouding niet deugt, onderwijl
hewondert zij de neger.

Ak'xandra hl'eh haar zinnen ge7.et op
cic grootindustrieel en financier Stei-
geIlwald (Paul lIuhschmid), die zij een
jaar <laan"oor in Home heeft leren ken-
nen. ;\faar Steigt'llwa1d is nid zo van
haar gediend. Hij had tO('1} al door dat
l\lexandra slechts geschikt is voor l'en
n~chtÎc overblijven. Uit mcdelijden cn
om van haar verlost te zijn stuurt hij
zijn assistent Siegbert Laner (lIarald
Leipnitz) op haar af. Die ontmoeting
groeit uit tot een verhouding; Laner
zegt dat hij van haar houdt, maar zij

heeft Ilog \'l'd twijfels te ovenvilillen om
in dl'ze (l'l'htc) liefde te w.lon'll.

Alexandm krijgt hij deze Illall een
L:ns om normaal te hlijven, maar dat
strandt hijna als zij aan het slot van dl'
film {,{,Ilaanval krijgt op dl~ grens van
llysterie. Dali moet ook volgens
TWlllpl'T - hlijken dat met zo'n \T01l\V
moeilijk huis te hOllden is.

Eva Henzi heeft door haar dehuut in
Playgirl de aallllacht op zich gevestigd.
Zij speelt nu de hoofdrol in FUlleral in
Berlin. Dat is te \'l'eI {'cr, tem('cr daar
zij weinig henul heeft van acteren. Eva
Renzi Ill'eft eCll mrstclijk (I) lichaam
dat vaak {'n langdurig wordt getoond.
En lliemaml die dat crg vindt. ..

Tot slot nog dit: Trl'lIlper ]\('('ft met
Playgirl wat kansen gl'lllist. Als het
indcniaad in zijn bec1ot'iing lag om van
zijn film {'{'Il satire te makcn van het
Illodieuze bestaan \.Ul fotomodellen en
hUil hes taan is hij nid geslaagd. Al
maakt zijn cynisch pronkcn met hct
glorierijkc Duitse \'crlcden ,"ccl goed.

PETEH J. ~IOHf:E.

Bil de foto's:
[.illksl/Ot'f'II: P/lly;.:irl Era Ii"'IZ!
(ltlt1>iit (JIJ Ill't farus l"flll Iwt
IU:OWllZC bui(("l nUl Slci;,:,'II-
teaM.

I.i'Ik.Ç: Ham/d 1,cipllitz al,~ Si,';':-
'".rf [.(mer (lillh) {'IJ Puul Hifi,.
,\('!l",idt als Joachim Stci;':Cll-
!Va/d, de jillaflci('r.

Jlon'tl: Br'koorliik uitru8tl'n ol'
tJ,' trappeIl nlll lIPt imml'II.\"I'
Zll.-'l"m,~t(j{fjoll ill Jkrliin: EI(.:a
Stass. Hl/raId Lcil'uitz l'1I Ecu
Hrllû.
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Dezelfde vloek die nog altijd rust op
het communisme, rust ook op het anar-
chisme. Dat komt waarschijnlijk, om-
dat de Nederlander van nature geneigd
is tot hel vellen van een oordeel. De
dominee cn de schoolmeester om een
voorbeeld te noemen zijn hij ons in
zekere zin heilig. Voor beide beroepen
bC'Staaleen historisch gerijpt ontzag. De
prL't-,kwordt doorgaans voor zoete koek
geslikt. lId komt niel in de kerkganger
(lP om opt-'nlijk te ageren tegen even-
tuele theologische onlogka. Zoiets is
hrutaal. (De ouderling zit klaar om in te
grijpen). Op een teach-in is interrumpe-
ren vanzclf!'>l>rekend.Ook de school-
meester krill zonder te worden tegenge-
sproken wijsheden verkondigen. Onder-
meer hierdoor is de behoefte aan en
het respect voor het oordeel verklaar-
baar. 'Verfoeilijke ideolobrieën' als het
communisme en anarchisme wérden
door het zedeprekende deel der natie
verworpen.
Gelukkig wijzigt dit heeld zich lang-

zamerlmnd. ~fen komt steeds meer tot
de overtuiging, dat het waanzin is om te
heklemtonen dat we in een democratie
leven, terwijl men angstvallig probeert
communisten uit de pers en politiek te
weren. In dit verband wijzen we er op.
dat pas sinds kort aan de CPN zendtijd
is verleend en dat de benoeming van
('cn communist aIs wethouder ,'an Am-
sterdam van recente dahllTI is.

Ook het anarchisme ontmoet de laat.
ste tijd enige tolerantie. Vooral de pro-
vo's hebben deze leer aan de geschie-
denisboeken onttrokken en er in de
praktijk gestalte aan gegeven. Voorts
vroegen onlangs tijdens een congres in
Groningen geschiedenisstudenten zich
af, of het anarchisme al dan niet een
miskende stroming is. Aan deze bijl.'en-
komst werd in mime mate aandacht
geschonken. De onderwijzer heeft me-
nigeen simpelweg ingeprent, dat anar.
chismc inhield: '\Veg met alles. des-
noods met ge\\'cld!' Dat deze politieke
stroming meerdere afleidingen en
uitingsvormen kent, die stuk voor stuk
stoelen op veelal weldoordachte princi-
pes. is een feit. I let moge - ten dele -
blijke tlit het onderstaand interview met
Rlldolf de Jong.
liet Griekse woord anarchie hetekent

regeringsloos. Anarchie beoogt (volge.m
het kurkdroge nasla!,.'werk) een recht-
vaardige samenleving door denkbaar
grootste automie der individuen en vol-
ledige afwezigheid van regeerdwang. De
dikke Van Dale zegt: 'Anarchisme is de
leer der verloochening en omverwerping
van alle staatsgezag en de onhegrensde
zelfstandigheid van elk individu: Dit
even ter oriëntering.
Hlldolf de Jong (34) werkt op het

Internationaal Instituut voor Sociale Ge-
schiedenis in Amsterdam. Hij is speciaal
belast met het aanleggen van een ver-
zameling documentatie over Spanje, L'l-
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ti)nS-Alllcrika en het :marehisme. Zijn
bureau ligt hedolven onder politieke
paperassen. '\Vil het anarchisme een
intellectuele functie vervullen, wil het
vruchthaar zijn, dan moet het zich van
zijn geschiedenis hevrijden: aldus Ru-
dolf de Jong, die zich sociaal en geweld-
loos anarch.ht noemt. ',Maakt deze stro-
ming zich nicl van haar verleden los, dan
hlijft zij strijden tegen een negentiende
eeuwse staat, die al lang niet meer
bestaat.'

Anarchisme en democratie
'Anarchisme betekent voor mij de

uiterste vorm van democratie. In Neder-
land worot aan de individu zijn zelf-
standi~heid ontnomen, doordat de staat
hem tot bepaalde dingen dwingt. De
dienstplicht is daarvan een voorbeeld.
Het accent valt in dit geval op de plicht
en niet zo sterk op het aspect van
geweld of geweldloosheid. Er moet een
sterkere wisselwerking ontstaan Msen de
besluitvorming en diegenen op wie die
heslltit"omlin~ wordt toegepast. Men
vergeet maar al te gemakkelijk, dat elke
beslissing de burger raakt.
Het ararchisme steIt de gedachte cen-

traal, dat de melis verantwoordelijkheid
draagt voor het geheel, waarvan hij deel
uihnaakt. Hij mag zich die verantwoor-
delijkheid niet laten ontnemen zoals bij-
voorbeeld in een communistische staat
geheurt. Als mogelijkheid zie ik een
dynambehe verhouding tussen de indi-
vidu en een aantal organisaties dat zich
met de diverse deelproblemen hezig
houdt. Dus geen totale organisatie als de
staat en het instituut kerk.'
Anarchisme en humanisme
'Vroeger was ik lid van het Humanis~

tisch Verbond. Nu ben ik humanist

zomler verbond. Ik onderschrijf de hu-
manistische beginselverklaring, maar
mijn bezwaar tel-{en het Humanistisch
Verhond betrof het orl-{anisatiebelang,
dat de overhand kreeg en niet leidde tot
de gewenste mentaliteitsverandering.
Ilet humanisme stelt in plaats van de
godsdienst de gedachte aan de zelfstan-
dige mens. IIct :.~narchismetrekt die
gedachte door naar de maatschappij en
de politieke organisatie daarvan.'

Anarchisme en militarisme
Anarchisme en militarisme staan lijn-

recht tegenover elkaar. Afgezien van het
geweldloze aspect kent het militarisme
een hiërarchische structuur, die ik afwijs.
lId leger dient mijns inziens te worden
gedemocratiseerd. Dat betekent, om een
paar punten te noemen, ofheffing van de
aparte strafwetgeving ten aanzien van
militairen, evenals het verschil in uni_
form en onderscheidingen en niet te
vergeten de groetplicht.
Bovendien moet de individu in geval
van oorlog zelfstandig l...unnen beslissen
of hij al of niet aan de oorlog deel~
neemt. Op grond van de gevolgen en
ervaringen van de jaren dertig heeft het
anarchisme sindsdien steeds duidelijker
('Cu geweldloos karakter aangenomen.
Daarbij zij opgemerkt dat geweldloos-
heid geen ideologie is, doch een metho-
de.

Het afd"•.'ingen van vrijheden is een
voorwaarde ",'oor een democratischer
klimaat. In deze zin zijn reeds verheu-
gende stappen gezet. Er is een dienst-
weigeringswet afgedwongen, men staat
op de bres voor vrijheid van demon-
stratie en ook de vrijheid van menings-
uiting wordt fel be,.ochten. Provo heeft
l'en mentaliteitsverandering aan de orde
gesteld, die er niet klakkeloos van uitgaat
dat de overheid het ,,,el doet of moet
doen. Het sociale anarchisme uit zich in
pi'Opaganda voor anti-militarisme, vrije
opvoeding, sexuele hervorming en vrij-
denkerij.'

NICO HAASBROEK

liet lvoord anarchisme hoort men te-
gentcoordig tceer herhaahlclijk noemen.
Het kan daarom zin hebben er ook in
ons Mad eeus over te scllrijcen. Dat
gebeurt dus in bijgaand in!eroiefllC. \Ve
menen echter dat wc het daarl}i; niet
klllmen laten. In één der colgende num-
mers willcn we er lcat diepcr op ingaan.
\Ve stellc'n ons coor om dan een artikel
te pllbliceren ocer het historisch anar-
chisme en eeu tweetal - pro en contra
- coor het anarchisme Vtm deze tijd. De
lezers weten dat tce een meerzijdige
l}elumdelillg valt problemen voor staan.

RED.
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Botenbouwers van Loosdrechl

SPORT

Loosdrt'cht is weer vol. De toeristen
nam'ren "p de smalle klinkerweg die
hlssen de plassen doorloopt. '5 Avonds
tettert de 1IlllzÎC'kuit de H'Jc jukeboxen.
lIet hoogseizoen JH'dt zich in dit dorado
van de zi'ilsport krachtig ingezet.
Op dc st('iger van jachthaven 'Ot-

tenhome', \'olgcns de statistieken de
grllotste l)otellvcrhllllnlerij van Ellmpa,
is het l'ell drukte van helang. In alle talen
schallen dl' zt'iltcTmen op je af. Loos-
dreeht is als recreatiegebied illtcmatio-
naai geworden.
Han:'lIl1ll't'ster Krijn, sinds 1939 hij

eigenaar DwarshIlis (zie foto) in dienst
verkIt: 'Ja: dat voorseizoen is gocd in-
gezet. De weken voor Pinl•.''Stef zijn vonr
ons goed gCV •..•l.pst. De hoten vlogen de
haven uit. l)agdijk~ gingen er z(}'n vijf.
hondecd het water op. Daarna een lichte
kmgyal. IIet weer wecd mindcc hè. En
dan hou je allceJl de echte zeilers over.
).Iaar aan echte zl'i1<'rs}whhen ,\ij nieb.
\\'e Jlloelell het hehbell van de dagjes-
mensen die wd eens in een bootje willen
hangen.'
lIan"1nwester Krijn die het bevel

voert over een hele staf gdooft in een
druk seizoen.
'Je ziet het in het voorjaar al aanko-

men. \\'anTlel'c de tcek {'r dan niet inzit
he1l je kans dat het verder ook sappelen
hlijft. Vroeger 11('hben we heel vaak
hotelI moeten verhurell aan andere ver-
hllnrderijen. \\'allt wat heh je cr aan als
ze hipT werkloos aan de steigers Ii~gen.
Fries1aml is nogalcell grote afnemer. Zc
wetell dat we nieuw spul hehben. Daar
komen ze op af. De zeilers ook. De
mensen willen niet in oude rommel
zeilen.'
De baas, de nogal zwaar uitgevallen

DwarshuÎs knikt instemmend. Sinds ja-

ren heeft hij het heleid vrijwd toever-
trouwd aan Krijn, Dwarshuis, een hde
dikke zestiger vertelt:
'In het begin van de jaren dertig ben

ik met de verhuUT hegonnen, Vooral
kano's en roeihoten in die tijd, De eerste
jaren zijn verschrikkelijk moeilijk ~e-
weest. De ZOllll'rsmet veel regen nekten
ons. \Ve waren Ilog niet zo
kapitaalkrachtig en teerden enorm in,
Ook de vcrlulllr aan zeilkampen en
scholell hestomi toen nog niet. Dat is
pas na de oorlog op gang gekomen. Dat
geeft je een goeÎe steun, \Vant wanneer
je het een zomer niet treft met het weer
wordt er geen cent verdiend. En dan, ik
heh hier een staf van negen man die de
gehele winter in mijn dienst blijft. Dan
wonll'n de hoten gehollwc],'
Krijn: '\\'e proberen iedere winter

zo'n honderd tot honclenlvijfentwintig
hoten te bouwen. Allemaal 16~. P,'r
week kunnen wc cr zo'n stuk of zes
afle,-eren. Il'der van ons hC'Cftpcn taak.
IIet zijn geen echte wedstrijd schepen,
Illaar typisehe toerbolen.'
1)warshuis: 'Dat is altijd onze kracht

geweest. Zelfs in de oorlogsjaren ging ik
l'r vanuit dat mijn klanten in fijn spul
wilden zeilen. Een mens stapt nu een.
maal ook niet graag in ecn versleten
auto. Collega's van me lachten me uit.
Ze H'rklaarden me stapel mesjogge dat
ik nieuwbouw in de verhuur gooide. Z{~
meenden dat je op die manier te vff'l
geld zou verliez{,ll. Ik ben blij dat we
toch iedeTC winter hehhen gebouwd.
Het betekende een enorme klantenbin-
ding. De anderen zijn in de loop der
jan'u allemaal verzopen, Overigens heh
ik ook bijna op één oor gelegen, In het
hegin had ik twee kano's. Ieder jaar
kocht ik er eentje bij, ~1ijn vrouwen ik

sliepcll op zolder tussen de zeilen {'n de
mddcn. liet huis hadden we verhuurd
om nog meer te heuren, Toen Krijn
kwam zijn we zdf me-t bouwe-n begon-
nen.'

Krijn, trots: 'Alles wat je hier ziet
iwhhen wc zelf gedaan. De steigers,
loodsen, hoten en huizl'n, Achter heh-
hen we een nieuwe loods, waar we
z{'shonderd boten kunnen stallen. Dui-
zenden en duizenden boten hebben we
al gemaakt. Ze varen in hed Europa:
Jachthaven Ottenhome heeft in Loos-

dre-cht en "er daarhllitf'Il een bekende
klank. Ieder jaar komen vele kopers naar
de 'Dijk',
'\Ve kunnen het ,'oor iets minder

doen dan de anderen, Goed het zijn
weliswaar g{'('n snelle wec1strijdschepen,
maar de Bm's, (Jf eigenlijk 16 m::! zijn
solide. Vnor ('en goeie drieduizend gulden
kom je hij ons al heel veT. \Vanneer je
{'en echtt: wedstrijdschuit wilt kopen
moet je minstens op "ier- à vijfduizend
gulden rekenen.'
Dwarshuis, voordat hij op zijn fiets

stapt, waarop hij on'r de vele steigers
racd :'Tegenwoordig krijg je subsidie
van een paar miljocn wanneer je aan het
Veersche ~Ieer ('('n jachthaven begint.
Ik heh jaren moeten vechten om mijn
steiger Ic mogen uitbreiden, Ten slotte
ging de gellleenteraad akkoord, \Veet je
waarom? Omdat mijn haven zoveel he-
tekent voor de recreatie, ).Iaar in de
slechte jaren zijn ze nooit bij me ge.
w{'est. Tegenwoordig is dat ook geen
prohll'CIO meer, Als de zon het laat
afweten verkopen we twintig hoten
meer aan Duitsers. Die zijn er gek
op.'

WIM JESSE
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Nasser-
olie-
en
het
Suez-
kanaal

h

BIJde foto',:
Links: Zo ongct:ecr komt de nieuwe raffilwdmi
van Mobil Oil in A'I1.''Iterdllln eruit te zien.

RechtsolIder: Dit is Iwt lmordlond mr. Cap rail
de Caltex, clat 0J' de Noordzee !loor olie 1'.'11 gas
boort. De 1Jclnallnillg teft 76 koppen.

De oorlog in het ~fidden-Oosten heeft
de olievoorziening van \Vest-Europa in
het hrandpunt van de belangstelling
geplaatst. De moeilijkheden in dat ge-
hied hebhen weer eens duidelijk aan-
getoond hoc afhankelijk de \Vestcurope-
sc raffinaderijen van de Arabische lan-
den zijn.
Uit deze landen (inclusief Algerije en

Lybië) komt ongeveer 275 miljoen ton
mwe olie van de 425 die \Vest-Europa
invoert. De andere 150 miljoen ton komt
uit Perzië (50 mln), VenC"l.uela (40),
Nigerië (20), de VS (5) en de communis-
tische landen (35). De eigen olieproduk-
tie in Europa valt hierbij in het niet. Zij
h('{lraa~t ruim 15 miljoen ton.
Toch is de afhankelijkheid een andere

dan in 1956. Toen bezat president r\as-
ser van Egypte met het Snczkanaal een
sleutelpositie in de olietoevoer naar _
\Vest-Europa. Tachti~ percent van dt:
henodigde olie ging door het beruchte
kanaal. Nu is dat nog maar 35 percent.
Dit maakt 'Vest-Europa minder afhanke-
lijk van ~asser, terwijl de directe afhan-
kelijkheid van de Arabische staten de-
zelfde is gebleven.

Drie oorxaken
Deze devaluatie van het Suezkanaal

voor de olievoorziellin~ in Europa heeft
drie oorzaken. Allereerst de snelle op-
komst van Lyhië en Algerije als oliepro-
ducerende landen. Europa voerde uit
deze landen \'orig jaar 100 miljoen ton
in. De tweede oofZ<'1akis de pijpleiding
van Irak via Syrië naar de Libanon waar
jaarlijks 40 miljoen ton door gepompt
kan worden.
Ten slotte zijn de tankers van meer

dan 50.000 ton. die beladen niet door
het Suezkanaal kunnen, verantwoordelijk
voor de waardedaling van het kanaal.
Deze tankers brachten vorig jaar onge-
veer 25 miljoen ton ruwe olie via de
Kaap naar Europa.
In de toekomst zal het belang van het

Suezkanaal voor de Europese olievoor-
ziening verhoudingsgewijs steeds minder
belangrijk worden. Deze veronderstel-
ling is gebaseerd op het steeds groter
worden van de tankers. Tankers van
210.000 ton kunnen op de terugweg
noA' net door het SuczkanaaI. Esso en
Shel1zullen aan het eind van dit jaar een
aantal van die tankers in de vaart heb-
hen. Bij Esso denl-t met echter aan
tankers van 800.000 ton.

Mammoettankers
Op het o~enhIik heeft Culf zes tan-

kers van 312.000 ton bij Japan in bcstcl-
lin~ die heen noch tentg door het
Sn('zkanaal kunnen. Als zij vol zijn, is
het onmogelijk om de Straat van Dover
te passeren, omdat zij een te grote
diepgang hehhen. Daarom is Culf in
Zuid-'Vest-Ierlaml bij Bantry Bay een
haven met een opslagplaats aan het
bouwen, waar 1 miljoen ton olie in
twaalf tanKen van elk 80.000 ton kan



Op de aanvraag duidelijk ver-
meiden: Speciale bi;ecllkomst!

11.13 september China
en India

4.6 september China
en India

Ie-

Chi-

India,
communisme,
OIü\\;kkelingen in

COOIl;\IIEIITHUIS
1I00FDSTlIAAT 84

DHIEBEHGEN

Dienstplichtige militairen die be-
langstelling hebhen voor deze
bijeenkomsten, kunnen hun aan-
vraag richten aan

Boeddhisme in India en China,
Humanisme in het oude China,
Gedachten omtrent het gehruik
van geweld,
Chinees communisme,
India vandaag,
Oosterse muziek,
Films.

Oude Chinese en Indische
vensidealcll,
(;andhi's geweldloosheid,
Levl'nspraktijk in India en
na.
Chinees
:--Jicuwc
Films,
Oosterse muziek.

Coornhert-

Speciale
bijeen-
komsten

huis

:--Jederland nam vorig jaar met een
capaciteit van 32 miljoen de vijfde
plaats in op de ElIn>pese ranglijst. Gro-
ter waren Italië (8.5 mln.) ,'Vest-Duits-
land (81 mln.), Groot-Brittannië (79 mln.)
cn Frankrijk (71 mln.). Op de zesde
plaats kwam Spanje met ruim 20 mil-
joen ton, gevolgd door België met 17
miljoen ton. De andere Europese landen
hehhen allemaal een capaciteit van 5
miljoen of minder.

FRITS RODlERS

nagaan, wordt het onmiddellijk duidelijk
dat de gehele Europese industrie ten
nauwste verhonden zal zijn met de
chemische industrie dus met de olie.
~lt'n hoeft maar te denken aan de AKU
met zijn synthetische garens, aan de
landbouw met zijn hemestings~ en be-
strijdingsmiddelen, aan )'liehelin en
Vrroötein met hun handenproduktie
die steeds groter moet \vonlen. Of aan
de houw waar steeds meer plastic ver-
werkt wordt.
Nederland
In ;'\ederland heoraagt op het ogen-

hlik de raffinagecapadteit 39 miljoen
ton. liet zijn de raffinaderijen van Shell
(I8 mln. ton), Esso (8), Caltex en np
(ieder 5) en Gulf (3), die alle vijf in de
Europoort liggen. Deze capaciteit zal
hinnen niet al te lange tijd uitgebreid
worden tot ruim 60 miljoen tOIi. De
uitbreidingen van Shell (7 mln. ton) en
Esso (8) zijn hier samen met de vesti-
ging van ~Iohil Oil in Amsterdam (8
mln. ton) veranhvoordclijk voor. Deze
laatste r.:lffinaderij wordt door een pijp-
leiding verhonden met het Eumpoort-
gebied. Op het ogenblik gaan er gcmch-
ten dat de Amerikaanse oliemaatschappij
Sinclair ook een raffinaderij in de Euro-
poort wil bouwen.

worden opgeslagen. Vandaar wordt het
door kleinere tankers naar de vier Euro-
pese Gulf-raffinaderijen vervoerd. liet
zijn de raffinaderijen in "'ales, Zuid-
Spanje, Kopenhagen en Rotterdam.
De schaalvergroting bij de tankers

wordt hegrijpelijk als Illen de vrachtkos-
ten Per~ische Golf-HoUenlam per ton
olie bekijkt.
Tanker van 50.000 ton f 17.50
Tanker van 120.000 ton f 12,50
Tanker van 210.000 ton f 8,75
Het i'Sduidelijk dat EgYllteop den duur

zijn grl'Cp op de olietoevoer naar 'Vest-
Europa gaat verliezen. De afhankelijk-
hl'id van de Arahische landen zal echter
wel blijven hestaan.

Chemische Industrie
Toch is olie als grondstof ,.oor de

chemische industrie van meer belang.
Vooral omdat een groot aantal indus-
trieën weer anlankelijk zijn yan de che-
misclle industrie. Bovendien kan 'Vest-
Europa door de enorme aardgasvoml-
sten voor een helangrijk deel in zijn
eigen energiebehoeften gaan voorzien.
De petro-chemische industrie is sinds

1960 ruim driemaal zo groot geworden.
Dat is ook niet verwonderlijk als men de
reusachtige stijging van de behoefte aan
ethyleen (15 pct per jaar), propyleen (11
pct) en benzeen (10 pct) ziet.
Deze stoffen vormen zelf weer de

grondstoffen voor:
stijging behoefte

Plastics 20 pct. pcr jaar
Synth. garens 15 à 20 pct. per jaar
Kunsbnest 6i pct. per jaar
Oplosmiddelen 3 pct. per jaar
'Vasmiddclen 3! pct. per jaar
Synth. mhber 10 pct. per jaar
In 1965 werd in 'Vest-Europa 5lf

miljoen ton plastic gebruikt. In 1975 zal
dat ruim 15 miljoen zijn. Een zelfde
ontwikkeling doet zich voor bij de syn-
thetische garens en synthetische ruh-
ber.

Andere Industrieën
Als wij bovenstaand lijstje prodllkten

Onmisbaar
Olie wordt immers een steeds onmis-

baarder produkt in hoog-geïndustriali.
s(erde lanoen, \vaar de chemische indus-
trie een belangrijke rol speelt en de
energiehehoefte voortdurend toeneemt.
De vraag naar olie stijgt per jaar met
ongeveer acht percent. Dat wil zeggen
voor 'Vest-Europa met ongeveer 35 mil-
joen ton per jaar. De stijgende behoefte
aan olie als energiehron is duidelijk
gezien de prognoses over het autopark
in Europa. Alleen al in de Euromarkt
werd \"Orig jaar ruim 30 miljoen ton
benzine verbruikt. Men venvacht dat dit
in 1970 n1im 42 miljoen ton zal zijn. De
behoefte aan kerosine (vliegtuigen) en
diesel (vrachtauto's) stijgt in hetzelfde
tempo.
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Krijgstucht en krijgstuchtelijke straffen

Hoofd'Straat 84 - Driebergen

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

In het Coomherthuis worden regelmatig bezinningsbijeenkomsten gehouden
voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn Cl

boeiende programma's over hedendaagse kunrt.
Iedere militair kan hiervoor uitzonderingsverlof krijgen.
Wie iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vuile het onderstaande
fonnulier in en stwe het op naar het Coomherthuis.

In EGO hebben enkele artikelen ge-
staan over de krijgstuchtelijke straffen,
waarbij de vraag aan de orde ln.vam of
verandering gewenst was. Ik geloof dat
die vraag voortkwam uit ecn gevoel
van onbehagen rond de hantering van de
strafbevoegdheid. Naar mijn mening
moet die vraag dan ook niet op zichzelf
bezien en beantwoord worden.

'Vanneer de strafwetgeving in het
algemeen bezien wordt dan zien wij dat
straffen gesteld zijn op ernstige door

door
mr. J. Schuurmans

advocaat en procureur

welhaast iedereen veroordeelde misdra-
gingen én op overtreding van regels die
opgesteld 7.ijn om een bepaalde ordelijke
gang van zaken in de maatschappij te
waarborgen, maar deze regels zouden
ook best anders hebben kunnen luiden
(bijvoorbeeld heeft 'rechts' of 'links'
verkeer voorrang).

De gestelde straffen hebben tot doel
de naleving <-lerwetten zoveel mogelijk
te garanderen door de bedreiging van
straf èn door het opleggen van straf. Op
de voorgrond is gekomen de gedachte
dat gestreefd moet worden naar verbe-
tering van mentaliteit. En dan moet men
de vraag stellen of met straffen verbet~-
ring kan worden bereikt en of niet een
groot ars~naal van 'maatregelen' ter be-
sehikking moet staan, waaruit een keus
kan worden gemaakt, zodat die maatre-
gel kan wGrden opgelegd die gezien de
'ovcrtrl'tlcr' en zijn omstandigheden de
beste kans op verbetering biedt.

De krijgstuchtelijke straffen echter wa.
ren bedoeld als mi(hlel tot handhaven en
aankweken van de krijgstucht. De straf-
fen zijn daaraan aangepast. Daarom
moet allereerst de vmag gesteld en be-
antwoord worden wat het doel is van de
krijgstucht, hoc die moet worden aan-
gehveekt en hoc die moet worden ge-
handhaafd.
Daarmede komt de hvestie aan de orde
of de strekking van het reglement be-
treffende de krijgstucht, waarin het doel
en de inhoud van de krijgstucht zijn
gedefinieerd, thans nog kan worden on-
derschreven.

aankweken van dit gedragspatroon.
Hierbij is de strafbevoegdheid vaak het
middel om gezag af te dwingen dat men
uit zichzelf helemaal niet heeft. \Van-
neer die ondergeschiktheid en gehoor-
zaamheid is hereikt kan gezegd worden
dat het militaire apparaat een goed
geoliede machine is geworden, een ge-
willig werlduig.

Het is nog niet m lang geleden, dat
de soldaat die ter vemntwoording werd
geroepen en zei 'ik dacht..: te horen
kreeg 'je hebt niet te denken' er wordt
voor jou gedacht:
Een dergelijke krijgstucht paste volko-
men in de tijd dat het gevccht als het
ware net een exercitie was, gevoerd in
gesloten gelederen. ' ••..aarbij de handelin.
gen op commando werden uitgevoerd.
~faar dat gaat thans niet meer op. I'\u
zal zeer vaak wanneer het cr op aan
komt, de soldaat zelf moeten beslissen,
hij zal een zelfdenkend en :zelfbeslissend
lid van de krijgsmacht moeten zijn in
het huidige gevecht.

?\fet cen straffe hantering van de
strafbevoegdheid kan worden bereikt dat
alles precies in het gelid loopt, staat,
denkt en spreekt. Maar dan is er weinig
of geen plaats meer voor een eigen
mening en voor gezond eigen initi3tiC£.

Ondergetekende

Registratienummer

Onderdeel ..

Gelegerd te

Dit was vroeger ook niet nodig en
wellicht zelfs ongewenst. Voldoende was
toen wat in de leerhoeken genoemd
wordt 'een goede uiterlijke tucht'. Als
die nagestreefd wordt en met een streng
regime bereikt wordt dan kan men bij
oppervlakkige waarneming denkcn dat
men met een goed onderdeel te doen
heeft.

~fen onderkent dat die 'uiterlijke
tucht' als de nood aan de man komt
maar zeer betrekkelijke waarde zal heb-
hen. In de leerboeken wordt cr dan ook
op gewezen dat gcstrel'fd moet worden
naar het bereiken van wat genoemd
wordt de aanwezigheid van 'innerlijke
tucht'. namelijk de sfeer en situatie van
regelmaat, orde, gehoorzaamheid en on.
dergeschiktheid voortvloeiende uit een
innerlijk besef dat het zo hoort en uit
het l'1mnen aCl't'ptcrell daarvan. Dit
staat dus lijnrecht tegenover de aanwe-
zigheid van dat gedragspatroon uitslui-
teml uit vrees voor straf.

Met een aankweken van een gewillige
en gedachteloze gehoorzaamheid en on-
derwerping kan niet worden bereikt dat
in het uiterste geval de soldaat uit eigen
initiatief juist en doordacht handelt en
zich volledig zal inzetten ,vanneer de
bevelen komen te ontbreken.

(naam, voorletters, rang)

(landmacht/luchtmacht)

. . . . . . . .. (volledig militair adres)

Gewillig werktuig

'Vanneer wij het reglement betref-
fende de krijgstucht bekijken dan moet
de conclusie zijn dat de krijgstucht tot
doel heeft het bereiken van een absolute
ondergeschiktheid en gehoorzaamheid
van de mindere aan de meerdere geldend
van hoog tot laag. lIet doel is het
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wenst deel te nemen aan een Vonnings- en Bezinningsbijeenkomst van het
Humanistisch Verbond in het Coornherthurs te Driebergen in de maand

. (maand van deelname).

Handtekening:



Uw man mag niet gestoord worden .

Uw man mag niet gestoord.

[ SPREEKKAMER I

Leldersel,enschappen
Do krijgstuchtelijke straffen zijn in

hoofdzaak arrest-straffen, beperking van
bewegingsvrijheid. Het is de vraag of
daaraan een verbeterend aspect verbon-
den is. Het zijn echte straffen. En als
wdanig zullen zij moeten worden gehan.
teerd waneer onwil of opzet tot onbe-
hoorlijk gedrag of ongehoorzaamheid
aanwezig zijn. 11en kan nu delibereren
over soort en zwaarte van de dan nood-
zakelijke .straffen, maar het zal een keus
zijn uit de bekende straffen: beperking
van bewegingsvrijheid (licht, verzwaard,
streng arrest of iets van dien aard en
geldboete. Overwogen zou kunnen wor-
den thans ook de geldboete in te voeren
m~ar de arrest-straffen zullen daarnaast
moeilijk gemist kunnen worden.

Belangrijker is naar mijn mening dat
de hantering van de strafbevoegdheid
met inzicht en wijsheid plaats vindt.
Belangrijker dus en op de voorgrond
moet staan, dat de commandant de
nooo:zakelijke leiderseigenschappen
heeft. Hij zal dan de straffen slechts
zelden nodig hebben. De gestrafte zal
de straf dan als verdiend accepteren.
'Vanneer men derhalve de straffcn in
discussie wil stellen moet de hantering
van de strafbe,.oegdheid primair worden
gesteld.

het vlak van de opvoedende maatregel
ligt. Straffen als strafdienst en de ver-
plichting om een bepaalde tijd voor het
avondappel binnen te zijn moeten im-
mers gezien worden als op bepaalde
'vergrijpen' gerichte correcties zoals:
een bepaalde dienst slecht verrichten, te
laat binnenkomen, niet op kunncn
staan.

en van routineh•...tndeIingen kan wellicht
zonder grote gevaren afgedwongen en
hereikt worelen door straffen. ~faar toch
verdient het aanbeveling dat de redenen
van de regels worden duidelijk gemaakt.
lIet zal de naleving bevorderen. Node-
loze regels moet worden afgeschaft. Van
als ten onrechte als nodeloos aangevoel-
de regels moet de zin worden uiteenge-
zet. Ook dit eist leiderscapaciteiten.

En natuwlijk blijven er dan nog ge-
vallen over van overtredingen van de
regels van orde en regelmaat en van
weigering van gehoorzaamheid. Er zal
dan correctie moeten volgen met in
achtneming van het te bcreiken doel. De
correcties mogen niet dienen als com-
pensatie van gebrek aan leiderscapacitei-
ten van de meerdere, om gezag af te
dwingen wat de meerdere uit :zichzelf
niet heeft. Bij de vergrijpen tegen de
ondergeschil..1:hcidzijn cr twee personen
in het geding. De oorzaak kan liggen bij
beiden. Er moet correctie in twee lijnen
volgen.

De correcties mogen niet tot doel
hebben uiterlijke tucht en gezag af te
dwingen. Zij moeten tot doel hebben
door mentaliteitsverbet(~ringde gewenste
innerlijke hlcht te bereikeh.
Dit staat en valt met de hvaliteit van de
mcerdere.

De commandanten moeten de nodige
ieiderscapaciteiten hebben ook voor wat
betreft leiding en opleiding ge\"en nan de
aan hem ondergeschikte rangdragers.
De eerste correctieve maatregelen moe.
ten dus liggen in het vlak van de
opvoedende maatregelen. lIet hanteren
van straffen komt pas in ecn later
stadium. Het is opvallend dat een enke-
le krijg!>tnehtelijkestraf eigenlijk meer in

Blinde vol,zaamheld
lIet aankweken door straffen van een

routine 'gehoorzaamheid en onderge-
schiktheid' is dodelijk voor het noodza.
kelijke eigen initiatief, voor het dtu'Ven
hebben van een eigen mening. Het leidt
tot het eisen van de mindere dat hij het
eens is met de meerdere, tot blinde
vol!,1zaamheid,goed of fout. Het moet
worden verworpen.
Cehoor.laamheid en ondergeschiktheid
moeten gedragen worden door en geba-
seerd zijn op vemouwen in de meerdere
(in zijn kennis en capaciteiten), met an-
dere woorden op de aanwezigheid van de
juiste leidcrseigell'schappen van hoog tot
laag. Dit vertrouwen moet VerwOrvelI
worden. Door een straf regime van
straffen kan wcl de indruk worden ge-
we1.1:dat het onderdeel goed loopt, maar
wanneer de omstandigheden het regime
onbelangrijk maken valt het waarschijn-
lijk in ernstige mate uit elkaar. De angst
"oor zelf doen en zelf besluiten heeft
dan nog slechts onzekerheid overgelaten.
Een debàclc is het gevolg.

Het aankweken van regelmaat en orde

lIet doel van de krijgstucht is een
andere gcworden, het moet op andere
wijze worden nagestreefd. Straffen zul-
len niet gemist kunnen worden, maar
ook het doel van straffen en strafbe-
voegdheid is anders geworden.

In elke samenleving, ook in de
krijgsmacht, moeten hepaalde leefregels
in acht worden genomen anders wordt
het een janhoeI. Om de zaak goed te
laten lopen, om de samenleving leefbaar
te doen zijn, om hygiënische redenen
enz. moet er in de krijgsmacht orde en
netheid heersen.

Routinehandelingen
VenIer is het noodzakelijk dat

bepaalde handelingen van het militaire
bedrijf voor de soldaat tot routinehan-
delingen worden, zodat zij automatisch
worden verricht en onder spanningen
niet vergeten worden. Juist van kleinig.
heden hangt in oorlogstijd vaak veel af.
Bijvoorbeeld: het controleren door de
chauffeur voor hij wegrijdt of hij vol-
doemie brandstof heeft; als hij het ver-
geet bereikt hij in oorlogstijd met zijn
belangrijke lading de plaats van be-
stemming zeker niet op tijd.

Tenslotte staat het buiten discussie
dat bevelen en opdrachten moeten wor-
den uitgevoerd met volle inzet van de
persoon.

De ideclc toestand is wanneer uit
innerlijke tucht dit de sfeer is bij de
onderdelen. Die ideale toestand zal wel
nooit te bereiken zijn. In meerdere of
mindere mate 7.31 een en ander altijd
moeten worden afgedwongen. De vraag
is: hoc moet dat afdwingen in zijn werk
gaan voor wat betreft routinehandelingen
en voor wat betreft gehoorzaamheid en
ondergeschiliheid.

15



..J
:w
<Ca:::
'"

Israël na de oorlog.
Het leven is weer tot
normale proporties
teruggebracht. De ramp
die vorige maand over
deze Joodse staat
dreigde te komen is
afgewend. Tom Weerheym
laat met deze fotoserie
nog eens zien, hoe
Israël nu precies leeft.
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Bij de foto's

Joodse schoenmaker inJeruzalem.

Kibboets Sarid bij Nazareth.

Dit is één
van de oudste nederzettingen.

Straat in Nazareth.

Arabier in Nazareth.

Bedoeienenvrouw doet inkopen.
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