


Contactcommissies (2)

\Vij hebben in hel vorige nummer op deze bladzijde geschreven over de
contactcommissies die op het ogenblik in alle onderdelen van de Koninklijke
Landmacht zijn of \vorden opgericht. Commissies die het contact zullen
bevorderen tUSSCII de commandanten en de dienstplichtige militairen van een
bepaald onderdeel en waarin vooral omstandigheden die plaatselijk kunnen
worden beïnvloed onderwerp van gesprek zullell vonnen,

\Vij hebben toen ook gesproken over de Vereniging van Dienstplichtige
~filitairen omdat wij uit de berichten meenden te moeten opmaken dat deze
,.creniging weinig of niet in de regeling van de betrokken commissies \vas
gekend.

lIet is misschien goed om nog eens de twee Zillll(.'11 te publiceren uit OIlS

artikeltje die op de VVD~l betrekking hadden:

'Veel reëler is de kritiek dat - als de berichten daarover juist zijn - de
VVD~l lmiten deze opzet is gelaten, Als dat juist is. dan is het betreurens-
waardig, het feit dat nog slechts een vijfde deel van de dienstplichtige mili-
tairen bij de VVD~l is aangesloten is daarvoor geen excuus want waar zou
men beter kunnen beginnen dan met dit vijfde dcel? Dat immers zijn men-
sen die blijk hebben gegeven prijs te stellen op overleg en inspraak"

en cnkele regels verder:
'Indien de nieuwe regeling zou hevorderen dat juist de mensen van de

VVD~l zouden worden uitgeschakeld dan kan men inderdaad spreken van
een averechts effect. Het is jammer dat dc militaire autoriteiten dat gcvaar
blijk haar te weinig hebben onderkend.'

Sindsdien is ons gebleken dat de kritiek die wij in bovenstaande zinnen -
overigens voorzichtig geformuleerd - hebben geuit, niet juist is, De voor-
zitter van de Personeelsraad op het Departement van Defcnsie heeft mij na-
drukkelijk verLekerd dat:

• Het bcstuur van de VVDM volledig is gekend in ue regeling voor de con-
tactcommissies en dat dit bestuur met deze regeling is accoord gegaan,

• Dat in het regelmatig contact dat bestaat tussen de voorzitter van de
Personcelsraad en het hestuur van de VVDM dit bestuur ook iu de toekomst
de volle gelegenheid zal hebben eventuele kritiek op de gang van zaken bij
de contactcommissies naar voren te brengen.

Dat men er niet toe is overgegaan om in de regeling ue bepaling op tc
nemen dat van iedere contactcommi.ssie één of meer leden van het plaatse-
lijk bestuur van de VVD:\l moeten deel uitmaken berust op de volgende
overwegingen:

• ~let het bestuur van de VVD!\l is reeds volledig overleg omtrent die pun-
ten voor welker behartiging de VVD~I is opgericht, De contactcommissies
zullen vooral de plaatselijke belangen bespreken.

• Het zou onjuist zijn om van hoger hand de dienstplichtige militairen al bij
voorbaat voor te schrijven wie zij in de contactcommissies moeten kiezen.
\Villen zij bestuursleden van de VVD~l kiezen dan geeft de regeling hen
daar toe de volledige vrijheid.

Dat is het dan I \Vij stelden het op prijs deze infonnatie zo duidelijk mo-
gelijk gefOlIDulecrd aan onze lezers te doen toekomen. \Ve hopen dat we
daarin zijn geslaagd. In verschülende besprekingen is ons gebleken dat het
toch nuttig kan zijn op de positie van de VVD:\I nog nader in te gaan. Dat
zal dan in een volgend nummer gebeuren. Ook in dit nummer vindt men
trouwens nog een tweetal artikelen over de contactcommissies,
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Ed,vard Kennedy 'Duke' Ellington,
die de 29ste van deze maand 70 jaar
wordt, neemt in de jazzwereld een
unieke plaats in. Zijn vele bvaliteiten
zijn bekend: auteur van tientallen songs
die tot het ijzeren repertoire van de
lichte muziek zijn gaan behoren ('Sophis-
ticated lady', 'Solitude', 'Caravan', 'I let
a song go out of my heart', 'Satin <wIl'
etc.); podium-persoonlijkheid met een
ongeëvenaard talent vOOr tongue-in-.
cheek-vleierij van zijn publiek; compo-
nist van een hele serie ambitieuze, lange
orkestwerken, waarmee hij begon jaren
vóór dat in de jazz gebmikelijk was;
pianist met ecn ~tril..1:persoonlijke ma-
nier van spelen, die met het klimmen
der jaren zelfs steeds avontuurlijker is
geworden.

:\faar dat alles is vanuit jazz-oogpunt
eigenlijk van ondergeschikt belang ver-
geleken met de moeilijk te omschrijven
functie die Ellington sinds meer dan
veertig jaar vervult in zijn orkest, dat in
die tijd is gegroeid van zes tot zo'n
zestig man. Componist, arrangeur, diri-
gent, leermeester, coördinator, vader-
figuur, psycholoog, het zijn slechts een
paar facetten van het geheel van Duke'~
activitciten, dat een onvergelijkelijk
rijk en veelzijdig muzikaal OeU\-Te heeft
geproduceerd.
EIIington heeft zich als geen ander

gerealiseerd, dat een jazz-orkest in de
eerste plaats een verzameling individuen
is - ieder met zijn eigen hebbelijkheden
en capaciteiten - en dat een schema-
tische benadering als was het een soepel
draaiende maar onpersoonlijke machine
een W"ootreservoir aan talent en muzi.
kale mogelijkheden ongehruikt laat.
Vandaar dat hij bij zijn composities

altijd is uitgegaan van het muzikanten-
materiaal dat hem op dat moment ter
beschikking stond, en niet van een ab-
stracte opvatting van hoe een sax-groep
of een koper-sedie zou moeten klinken.
Vandaar dat hij steeds een dankbaar
gebruik heeft gemaakt V<lnde suggesties
en ideeën van zijn orkestleden, zonder
daarbij de door hemzeU uitgestippelde
grote lijn uit het oog te verliezen.
\Vie zich via één plaat een indruk van

Ellingtons oeuvre wil vonnen - met het
accent op zijn romantische stemmings-
muziek - kan het beste de goedkope LP
'Dilkc Ellington's Greatest Hits' (CBS
52529) aanschaffen. Hierop zijn de
meeste bekende Ellington-songs te horen
in merendeels uitstekende vertolkingen
uit de periode 1928-1949. (Deze plaat
niet te verwarren met een duurdere,
maar veel minder interessante CBS.LP
onder dezelfde titel).
Een andere goedkope Ellington-

plaat, 'Cotton Club Days, voiunIe 3'
(Ace of Hearts AH166) geeft een repre-
sentatief beeld van de eerste perio~e
waarin het orkest muziek met een duide-
lijk Ellington-stempel speelde (1926-'31).
Vooral de in 1932 overleden trompettist

Hal
rijka oeuvre
van Duke

Bubber .7\liley(naast Dukc een van de
helangrijkste Ellingtonians van het eerste
uur) en alt- en sopraansaxofonist Johnny
Hodges (hier vertegenwoordigd met zijn
t'erste opnamen bij Ellington) leveren op
deze plaat glanzend werk.
Opnamen uit de jaren 1931-1934 -

de periode ''''aarin de band zich een
internationale reputatie begon te ver-
werven - zijn te vinden op de LP 'Day.
break Express' (HCA LP:\f 5(6). Kaast
compromis-loze orkestshikken van voor-
treffelijk gehalte (o.a. het titelstuk, een

JAZZ

van Ellingtons befaamde 'trcin'-compo.•i-
ties) bevat deze plaat ook commerciëler
hitwerk, dat laat horen hoc Ellington
zich nooit te min heeft gevoeld om het
bestaan van zijn orke~t via handige con-
cessies aan het grote publiek een veiliger
hasis te geven.
Vanaf 1940 maakte de Ellington.band

een zeld7.,:'lmetopperiode van twee jaar
door, .7\letmusici als Cootie \Villiams en
Rex Stewart (trompet), Tricky Sam Nan-
ton (trombone) en de saxofonisten John-
ny Hodges, Ben \Vebster en Harry Car-
ney beschikte Duke over rijker materiaal
dan ooit tevoren, wat zijn compo~itori-
sche elan sterk 'stimuleerde, Bovendien
smeedde de jcugdige bassist Jimmy
Blanton (in 1942 op zijn 2lstc overle-
den) de ritmesectie van het orkest in die
tijd tot een ongeëvenaard homogeen en
tegelijk uitermate vooruitstrevend ge-
heeL De LP 'Duke Ellington and his
orchestra 1940-'42' (Vik K"P 184) hevat
zestien shtkken uit die glansperiode,
waarvan twaalf met Blanton. Voor
f 12,50 is deze sublieme plaat een koop-
je dat geen enkele jazzliefhebber zich
mag laten ontgaan.

Zomcr 1946 waren de hierho\'t'n ge.
noemde sterren op Nanton, Hodges en
Camey na hij Ellinl".>tonverdwenen, en
die veranderingen kwamen het orkest
niet ten go<xle.De LP 'Prctty \Voman'
(HCA LP.7\I-553)met zestien stukken uit
1945-'46 haalt dan ook lang niet het
niveau van de vorige plaat, maar on-
danks de wat verminderde inspiratie
wordt er nog altijd big hand-muziek
gemaakt van een niveau dat andere or-
kesten zelden hebhen kunnen evenaren.
Een speciale attractie vormen twee cu-
rieuze piano-duetten van Ellington en
zijn muzikale alter ego sinds 1939, Billy
Strayhorn.
. Strayhorn werd oorspronkelijk als
tweede arrangeur door Ellillgton in
dienst genomen, maar na verloop van
tijd bereikte hij een zo innige samen-
werking met Duke, dat vnak nauwelijks
meer valt na te gaan hoe groot het
aandeel van heiden in bepaalde stukken
is geweest. Na bijna dertig jaar onafge-
broken met het orkest geassocieerd te
zijn geweest, overleed Strayhorn op 31
mei 1967,51 jaar oud.

Dat najaar maal...-teEllington de LP
and his mother calIed him BiJl' (HCA

LSP-3906). waarop uitsluitend Strayhorn.
composities worden vertolkt. Hoewel het
orkest Janb-rzamerhand b'Totendeels uit
vijftiger en zestigers is komen te bestaan,
wordt hier toch met een concentratie en
een inzet gespeeld waar weinig andere
bands aan kunnen tippen. Naast oude
getrouwen als Hadges en Carney maken
vooral ook Cootic \Villiams (na meer dan
20 jaar temg bij Dnke) en gastsolist
Clark Terry deze hommage aan 'Sweet
Pea' Strayhorn tot de heste Ellington-LP
van de jaren zestig,

HERT VUIJSJE
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Officiële regeling
van de
contactcommissies
De bedoeling van dc contactcommis-

sies is dat op een meer infonnele b:L,is
een beter contact tussen de militaire
meerderc(n) en ondergeschikten, vooral
dienstplichtigen, ontstaat. Door een he-
ter wt'<ierzijds begrip zal een ieder meer
betrokken worden in het gebeuren. De
bedoeling is dat in elke <.-'Ompagnic 3 :l ~
dienstplichtigen, la~er dan kornet, en
minstens 2 soldaten in het contact-or-
gaan komen te zitten.
Van de compagnies-<.'Omllli.<:~;cszijn

weer twee man vertegcll\voordigd in de
bataljonscommissie. Evenzo hestaat de
kazerne-commissic weer uit twee leden
van elke bataJjoIL';-cuntactcollllnissic.
).linstLms éénma.1.1 per maand dienen

de commissies bijeen te komen. Liefst
dient een agenda vooraf te ' ••..orden in-
gediend. In principe kan alles besproken
worden, het is natuurlijk mogelijk dat de
betreffende commandant niet ten volle
bevoep;d is over sommige onderwerpen
te spreken.
Vooral de plaatselijke <1ienstolllstan-

digheden en het leefklimaat bij het on-
denled wordell verwaeht onderwerpen
van gespn'k te zijn. Zo mogelijk zal hel
Ill'sprokenc op de publicatiel)()rd{'1l (IP-
gl'hangen worden.
\Vie de vertegenwoonbgers vau het

onderdeel in de conta<:tcoJllmissieswor-
den, is p;eh{'cldoor de belanghebbenden
zdf te hepalen.

Over de contactcommissies

In maart zal getracht worden bij de
Koninklijke Lall(lmacht contactcommis-
sies in te stellen. Per compagnie, batal-
jon cn kazerne dienen er vertegenwoor-
digers van de dienstplichtigen (hehalve
komettell/vaamlrigs) te komen flor Vl'r-
bL'1:eringvan het contact.

Wat betekent dltt

De hedoeling is dat door een heler
contact, zaken van wederzijds helang bl'-
ter gedaan zullen worden. Ten eerste
zullen we de mogelijkheid hebben te
wijzen op wat wij werkelijk belangrijk
vimlen, Dat knelpunten direct verand{'nl
zullen worden, is in de meeste gevallen
niet te venvachten. Een gOl,de eonUlllI-
nkatie is een voorwaarde voor een go£:.'-
de, aangepaste, toestand, waarin ;{'I(ler
zich reddijk wel voelt en tot de hoogsk
prestaties 1'•.•'11 komen.

Commlillicatic. Een mooi voorbecl<J
betreft een kazerne, waar 3000 man ge-
legerd 7ijn. Slechts i,én telefoon staat ter
beschikking van de soldaten. Ved ge-
kanker is er godureIllle alle jaren dat die
telefoon er staat. De kazernecomman-
dant hleek helemaal niet op de hoogte
van de zeer vervel{'nde toestand, nog
nooit had kennelijk iemand de moeite
genomen l-'t.'nsmd hem hierover contact
op te nemen,

Ollellheid. Door een beter contact zul-
len voor ons ollbegrijpelijke zak('n ver-
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duidelijl.i kunnen wonlen. \Va.'1rommoet
al dat etell W('gg<'gooid worden? Een
volledig begrijpelijke vraag. als toege-
lieht is hoe dit probleem in elkaar zit,
kan men l"t'ns gaan pogen ('('n beter
systeem hien.oor te maken, \Ve zullen
alles beter doorziell. het komt 1O('l'ropen
te liggen.

Democratie. Voor de militaire meerde-
re betekent dit dat hij voortaan meer
rekt'ning zal moeten houden met zijn
ondergeschikten. Hij zal Illoetl'n kunnen
toelichten, hij hedt hiermee een taak
erbij gekreg('n,

1l1spraak. lIet belangrijkste is, vind ik,
dat wanneer men vindt dat er iets ge-
daan moet worden, de mogelijkheid om
er iets aan te doen groter is geworden.

Ende VVDMl

De Vereniging Van Dienstplichtige
~Iilitairen, die reeds 2J~ jaar bestaat,
heeft een dergelijke organisatie. Alleen
boven de kazerne-commissie heeft de
VVD~I vertegenwoordigers, die de be-
langen behartigen op verschillenden ka-
zernes b.v, waar geen VVD~I is of waar
moeilijkheden zijn, op 'Defmsic' of hui-
ten het leger.
In wezen lopcn de eontacteollUllissies

en de VVD~I paralld. Alleen de VVD~I
is ('en onafhankelijke organisatie en staat
lus van het leger, Bij de dienstplichtigen
hoeft men met collega's te maken, een
informeel en goed contact is dus altijd
mogelijk.

Wat kunnen we ervan verwachten!

Aan de hand van de geschiedenis van
de VVD~I kunnen we misschien zien uf
het wat wordt, deze nieuwe commissies.
Al ~auw blijkt dan dat de werking en
daarmee het nut van deze commissies
~terk afhangt van de personen, die eraan
deelnemen. Dat zien we aan een briga.de
in 1964, waar brig. gen. \V. van Hijn
destijds soortgelijke l'ommissies instelde.
Toen deze generaal vl'rdween, werden
de <:Olltacten tnssen de groepen onk
minder, totdat de generaal ergens alHlt'rs
weer opdook.
Heeds langere tijd bestaan soortgelijke

eommissies n.1. de voedillgs of eetzaal-
commissies en dl' kantinecommissies. Uit
eigen waarneming weet ieder wel wat de
hetekenis hien'[lll is.

Wat 15het belangrijkste!

~lijns insziells, zoals gezegd, bestaat
nu meer dan voorheen de mogelijkheid
'er iets aan te doen'. Ieder vindt wel iets
in de dienst dat muet veranderell, welnu
ovcrhtig eerst uw collega's, daarna de
voorzitter van de comlllissi(~l'n het bal-
letje begint IHI \\!erkelijk te rollen. De
diellstpliehtigc is eCIl mogelijkheid gege.
ven, daar dient inhoud aan gegeven te
worden.

H. W. KAKEBEEKE

Inspraak
van de
dienstplichtige
In de afgelopen twee jaar was ik re.

gelmatig in de gelegenheid om tijdens
vonnillgshijecnkom.sten van in opleiding
zijlllie militairen gesprekken te bcllliste.
ren over het onderwerp: liet \VAAHO~I
en het HOE van de zogenaamde DE-
~IOCIL\TISEHI;":G van dcKrijgsmacJlt,

Opvallend - maar ook zeer hegrijpe-
lijk, dacht ik - was daarhij, dat in de
conclusies en samenvattingen vrijwel
steeds als meningen naar voren kwamen:

• de lagere militair moet meer in-
spraak hehben in de regeling van de
gewone dagelijkse dingen;
• er zou iets moeten zijn al~ in het
burger.bedrijfslcveu de ondernemings-
raden;
• er kan eenvoudig geen sprake v:1.o"1

democratie zijn als het werkelijk gaat om
het gevccht of gevechtsoefeningen;
• zo 1angzanwrhan<1wordt het duide-
lijk dat cr eigenlijk al heel wat democra-
tis('ringsmaatrl'ge1en zijn gekomen;
• de zogenaamde 'democrati<;ering'
heeft vooral ten doel om Ill't leef- en
werkklimaat te verbeteren,

Instelling van de contactcommissies

En wat ge1Jeurt er nu in de Koninklij-
ke Landmacht op het moment dat dit
Illlllimer van 'Ego' uitkomt? Overal is
men druk bezig om gevolg te geven aan
de opdracht van de minister om tot in-
voering van eONTAeTeO~nnSSIES
over te gaan, \Vaarillee dan de toezeg-
ging wordt ingelost van de per I januari
HJ69 in functie getreden Chef van de
Cenerale Staf, luitenant.generaal Van
Hijn, welke toezegging hij deed tijdens
de per~('()nfer('ntie van 15 januari; waar-
bij bleek, dat dit onderwerp in het
brandpunt van de belangstelling stond.

Hoef

Een nieuwe periode in het kader van
de maatsehappdijke evolutie is aa.n~l~-
hrokl'll. Door de dienstplichtige militai-
ren worden voortaan, op een door heli
zelf te bepalen wijze, uit hun eigen
luidden vertegenwoordigers gekozen, die
als contactcolllmissie millSkns £oi,umaal
per maand, onder voorzitterschap van de
eommandant, aan de hand van een door
heli zelf opgestelde agenda, een infoTlIll>.
Ie opl'n gl'tlachtenwisseling zullt'1l la'b.
hen over onderwerpcll die betrekking
hebben op de plaatselijke dienstomstan-
digheden en het leefklimaat bij het on.
derdeel.
Elke L'Ompagnieof batterij ell dk es-

ktHIron kent voortaan zo e('n ('onhld-
commissie, die bestaat uit 3 tot 5 dienst-
plichtige militairen henedt'n lil' rang van
vaandrig-cornet, waarvan er 2 tot 3 on-
gegradlH'crd dienen te zijn. De ranglozl'
dienstplichtige militair is er dus sterk III

vertegenwoordigd, Uit deze eOlllpagnies-
contactcommissies worden dan weer ba-
taljonseommis.••ies geformeerd (2 verte-
genwoonligers van elk eeC) en per



Op bijg(l{wde bladzijden vindt men een tweetal beschoull;illgelt over de coutact.cnmmissies, één Vlm de hand van dediemt-
plichtige militair R, \V, Kakeheeke, worzitter r;(m de Vereniging van Dienstplichtige )HlitaireTI, en één ecm Majoor G. D.
de BOeT,Officier Leraar Militaire Pedagogiek aau hetStlldiecentrum voor Militair Leiderschap. 'Viede heschouwingen leest
::al bemerken dat heide heren zich positie! opstellen tegen genoemde commissies.
'Vij zijn daar hlij om !cant feij hopen, zoals we in een torig llummer reeds schrer;en, dat deze commissies eell succes zullen
worden. Toch is met deze artikelen de klemmell(le r;raag nog niet bealltlcaonl of (en hoe) Mllllen een hiërarchische
structuur de opbouw van democratische organen kan plaats vinden. Daar dit vraagstuk ook in amier r;erband dan dat wn
de strijdkrachten interessant i,~,Jwpen tce er binnenkort Ol' terug te k/JIIlClI. RE]).

kazerne of legerplaats zal een contaet-
(:Omissie fungeren die is samengesteld
uit tIit 1 à 2 vertegenwoordigers van elke
ncc.
\Vannecr dat nodig of gewenst wordt

geacht, kan aan de contactbesprekingeIl
worden dedgenomen door onderdee1s-
fllndionaris.~en zoals: de sportofficier,
welzijnsofficier of de CS~f. En wanneer
het gaat om zaken die ook voor hen 7-clf
van helang zijn. dan kunnen bijv, offi-
deren en vaandrigs-kornets, alsmede he-
roepsonderofficieren en heroepskorpo-
raals in de gc1egenheid gesteld worden
tijd('lls {IeVt>rgaderin.~(of buiten de ver-
gadering om) hun mt'ning naar von'n te
brengen,
De contac1eonunissies stellen een kort

en duidelijk verslag van tle hesprekings-
resultaten ter beschikking van de ('om.
mandant, die voor puhlikal ie zal zorgen,
wallllt't'r - ook uit de discussie - is
gebleken, dat bekendmakin~ juist wordt
geacht.

Als doelstelling wordt door de minis-
ter aangegeven:
• het bevorderen van een goede

communicatie op informele basis tussen
commandant en dienstplkhtig('n, als ('is
van modern persollt'elsbeleid;
• het op de hoogte blijven van de

commandant van wat er ledt in de
troep, om daarmee R'kening te kunn<'n
houden en cr zo nodig op te reageren;
• de mogelijkhC'idvoor de comman-

dant om meer begrip te kwek('n vo(.'r
bestaande regelingen of voor maatrege-
1en die genomen zijn of zullen worden
genomen;
• hct naar voren komen van goede

suggesties.
De minister voorziet bovendien, dat

de dienstplichtige - ('(\'an'IHl dat hij
zijn mening naar voren kan brengen
over zaken die hem rechtstreeks raken -
gestimuleerd zal ,••'orden tot medewer-
king, omdat hij nu weet er hij te horen
en mee te tellen en dat zijn mening op
prijs wordt gesteld. lIet onderling ver-
trouwen zal daardoor versterkt worden,
waardoor de dienstplichtige zich in de
militaire organisatie meer thuis zal gaan
voelen; hetgeen de verwachting wettigt,
dat de legeronderdelen - mede daar-
door - bl't('r zullen functioneren.
Uit allerlei artikelen die over de instd-

Hng van de contactcommissies zijn ver-
schenen, kan de conclusie worden g:e~
trokken, dat er geen sprake is van 'iets
heel nieuws'. Toen de huidige bevclhch.
her in 1964 brigade-commandant was.
nam hij rel'(1shet initiatief om een con-
tactorgaan in het leven te roepen. Zijn
zienswijze is: 'Ik vind dat dienstplichtige
soldaten, die gftlwongell worden zestien
maanden op te offeren. veel meer recht
op inspraak hebben dan studenten of
werknemers. In feite h",amen ze cr tot
nu toc minder aan te pas.' En het was
niet alleen de generaal Van Rijn die
'.oorstander was van infonlU'ei contact.

Coede cOIlllllandanten op ieder niveau
Iwbhen het in een of andere vorm reeds
jaren gekend. Hieraan zal vermoedelijk
niet vreemd zijn wat op dit gebil"tl se-
dert de oprichting in WGO gepropageerd
werd en wordt in de conferenties voor
beroeps-officieren en ~ollderofficiereu op
het Studiccentflllll voor ),liIitair Leider-
schap te lIilvenmm,
Een interessant relaas ovcr zo eeu

'proefballon van l'cn contactcommissie'
verscheen in de Amersfoortsche Courant
van 30 januari 1969. De Ovcr~te Van
Oppen, nieuwe commandant van het
41e Pantser Infanterie Bataljon Stoot-
trol'lwn tc Ermelo, ging er in oktoher
1968 toe over om op democratische wij.
ze contactcommissies samen te stellen.
Dat is een groot succes geworden,
Tegen de verwachtingen "an de pes.

simisten iu ,,,'ordt echt niet allecn ge-
sproken over: meer soldij, minder dienst
en zo vroeg mogelijk naar huis. De sol-
daat begrijpt zeer goed, <lat hij met zijn
cOlllmandant niet lllOpt prakn over za-
h'll die in de lands.politiek thuis horen.
Hij heeft andere en helanhrrijkere din.
gen naar voren te brengcn. Soms zb voor
de hand liggend en zó simpel, dat Je
commandant zich afvraagt waarom
daaraan ei~cnlijk door hemzelf Ilouit
e{'nler is gedacht.
IIocwd de vergelijking niet helemaal

opgaat, kan zeer zeker ook gewezen
worden op de bij verschillende Kader-
scholen en Scholen Reserve Officieren
re("ds jaren lang bestaande instellingen
van 'leerlingenbestum' en 'senaat'. De
leerlingen hebhpn hun offidële verte.
genwoonligers, die o.a. de belangen van
de leerlingen op informt'le wijze hij de
commandant kUllllenbehartigl'n.

Pro en contra
\Vanneer we de reacties overzien die

zijn losgekolllen vallaf het moment van
hekend worden van het voornemen om
contactcommissies in te stellen, dan valt
er duidelijk vóór en tégen te onderken-
nen, Sprak tijdells de persco:lferentie de
generaal Van Rijn zelf niet over een
groep oudere officieren, die r~rotemoeite
heeft de verdl'f(l democratisering en
vermaatschappelijking van de krijgs-
macht te aanvaarden? En uitte de
hoofdredactcm van het maandblad van
de vereniging voor heroepsofficieren van
de Kon. Landmacht-Luchtmacht geen
bezwaren tegen het feit dat de instelling
van contactcolllmissies integraal ver-
plicht wl"nl gesteld en dat lle commissies
werden gereglementeerd {'n geformali-
seerd door ('en keurslijf van dwingende
hl"palingen, die het informele tot forma-
lisllle maken?
Volgens t't:"nrl'porter van 'Salvo' zou

ook de vooï.f.ittcr van ucVerenigingVan
Dienstplichtige }'filitairen het niet eem
zijn met het plan van de contacicommis.
sies, en wel om(1at hij daarin een poging
ziet om de belangenbehartiging van de
soldaten onder te brengen in hestaande

hil;rarcbische structmen; hetg{'en de on-
afhankelijkheid van dl' VVD~I aantast.
In de 'l':ieuwe Linie' van 11 januari zag
Andries de Jong geen enkele reden tot
juichen. Hij vond het onderwerp van de
minister voor de instelling van contact-
commissies ontstellend amateuristisch
van opzet en zag er wl'inig heil in,
vooral omdat de commissies geen enkele
heslissingsbevoegdheid en verantwoorde-
lijkheid van de commandant mogen aan-
tasten; maar ook omdat de dir("cte COIl)-
mandant toch niets aan een bestaande
situatie kan doen, vanwege het gebon-
den zijn aan alle mogdijke voorschriften.

Een hitische kanttekening bij het ar-
tikel van De Jong werd gemaakt in het
hlad van een vereniging van beroepson-
derofficieren en -korporaals ('!'.fijn
ScJlilt' van 13 fehr. 1969), De kcrngl~-
dachte hiervan wil ik waag tot slot ter
on'f\veging annhiedcn,

Lee~schoolvoo~ dernoc~atle
Hoewel men inderdaad tot de conclu-

sie kan komen, dat het op wetenschappe-
lijke gronden noodzakelijk is voor een
leider om mensen zowel mogelijk hij de
besluitvorming te het rekken. moet toch
ook de vraag gesteld worden, of he!. -
jubt gezien de stmchmr van het miii-
tair apparaat 7..oals die zich '''andaag de
dag in n'rsneld tempo aan het ontwik-
kelen is' - niet beter is om de we~ van
de geleidelijkheid te betrachten cn niet
ineens het volle pond te willen hebben.
'lubt" daar waar evolutie zich voltrd.t,
kan oyerhaasti~ schaden.'
En dat 1!:evaarvoor overhaasting is er

niet allecn 'doordat een groot aantal
ouderen moeite zal hebben om de con-
tactcommissies: echt te aanvaarden,
'De moeilijkheid zal er net 7.0 goed zijn
aall de kant van de jongeren en dienst.
plichtigen. Het is immers de ervaring
met gespr{'ksgroepcn, vormin1!:sdagenen
besprekingen, dat 'het kunnen en willen
luisteren naar elkaar een kunst is, die
nog maar door weinigen wordt verstaan.
Zoals ook geconstateerd kan worden hoe
weinig men in de overlegsituatie nog
geneigd is om te komen tot {'en rei.:el
compromis. dat het anders-zijn van de
and"ren en ,het anders-denken-van.de-
[Inderen honoreert.'
Het zou dan ook wel ('l'IlS kunnen

blijken, dat de he.'>1lrekingcnvan de COIl-
tactmmmissies voor ieder die er bij he-
trokken is een belangrijke test zou
kunnf"l\ ziÎn '''Oor het niveau van demo-
cratisch denkC'l1 en handelen dat hij
(nog niet?) heeft hereikt. De contact.
commissies dus teyens e('n leerschool
,nor democratie? '~Iaar dan ligt het in
het vlak van de vorrn:ing:, \Vat d.L'
weer een nieuw aspect is van een zaak,
die wij misschien met wote belangstel-
ling l"l.Innen H)lgen in zijn ontwikke-
ling, aldus de schrijver in '~Iijn Schilt'.
Bij welke zienswijze wij ons van harte
aansluiten. G. D. DE BOEH.SH..
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BULLITT

Je kunt op meer dan één manier ecn
detective-film maken. Er zijn \'oorl>ecl.
den genoeg die kunnen aantonen dat
menig regisseur de psyche niet 'Sdmwt,
en evenmin het geweld in moeders por-
celcinkast laat liggen. Temperament,
vaart en ('cn dot illusie zijn nodig om
een goede 'private-ere-film' te maken,
vooropgesteld dat een regisseur voldoen-
de middelen krijgt om zijn werkstuk ge-
makkelijk te vervaardigen en hij die ac-
teurs en-of actrices krijgt toegewezen die
passen in zijn phmncn en op7.d om tot
een niet alleen voor het J.,'Totc puhliek
aanvaardbare story te komen.

Recentelijk rouleerden in ons land en-
kele dctecti\'cfilms van bijzonder gehal-
te: 1ladigan, Coogan's Bluff en The De-
tective, de laatste nog onlangs op deze
plaats besproken. Aan dit lijstje moet
worden toegevoegd 'BlIllitt' van Peter
Yates, een fascinerende rolprent, vol ac-
tie, nimmer verslappend en zich als een
komeet voortbewegend over het witte
doek.

Het is op het eerste gezicht een vrij
normale geschiedenis, Bullitt. Trustman
en Kleiner, de beide scenarioschrij\'ers,
l1l'hben het aangedurfd om Robert Pike's
roman '11utc \Vitness' te bewerken,
Ximmer een geringe opgave, want een
boek laat zich lezen als een boek, },Iaar
Trustman en Kleiner hebben een geluk-
kige hand gehad van herschrijven en
Iwrsitll('ren. Pikc's romanfiguur Clancey
wordt nu Bullitt genoemd, de locatie in
het boek is verplaatst van Ncw Vork
naar San Francisco en de jacht op de
moordenaar \indt nu niet plaats in de
havens van Ncw Vork maar op een
vliegveld vol donderend lawaai.

Deze veranderingen zijn echter nicl

FILM

broer gaat terug het kantoor in, voegt zich
hij de gan~sters en belt iemand op om
te melden dat Boss nog leeft en gevlucht
is. Dit alle'maal spcelt zich af tijdens de
presentatie van de acteurs, grimeurs, fo.
tografen, script-girls en wat dies meer
zij. Bij elke nieuwe aankondiging weet
Yates zijn publiek weer te pakken met
een nieuwe scène vol actie.

In San Francisco duikt plotseling een
man op, die zich voordoet als Johnny
Boss. Hij moet zich verantwoorden voor
zijn aandeel in de 'Organisatie'. Chal-
mers, een jonge ambitieuze politicus, is
van plan om de verklaringen van deze
Hoss Ic gebruiken, voornamelijk om zijn
eigen zak te spekken en niet in de laat-
ste plaats, om snel carrière te maken.
(Een openlijke manier van corrupt poli-
tiek bL'<.lrijven).Chalmers draagt Frank
Blillitt op om Ross twee dagen te bewa-
ken, tot het moment is aangebroken dat
de laatste kan worden ~ehoord.

En eerst nu blijkt dat het supcrcon.
ventioneIe detective-verhaal met CL'nfor-
se zwaai het raam wordt uitgegooid. De
detective C.q. de po!itierrum krijgt nu
geen opdracht om een man binnen een
aantal uren te arresteren maar hij moet
er nu voor zorgen dat 'zijn gangstL'T'niet
kan vluchten of door vreemden kan
worden gedood.

Ondanks de zware bewaking van Bul-
litt wordt er toch een aanslag gepleegd
op Ros'S, die ondanks snel ingrijpen in
een ziekenhuis, sterft.

Typerend is weer voor de filmstijl van
Peter Yatcs, dat :1et publiek wezenlijk
betrokken raakt bij die operatie in het
ziekenhuis. Boss wordt daar geopereerd,
de camera 'zoomt in' op de elektronische
cardioscope (een machine die de hartslag
toont op een soort radarscherm) en het
hecld hlijft seconden lang gevangen als
de 'blieps' op het schermpje langzaam
zwakker worden L'n tenslotte helemaal
ophouden.

Direct daarna is er weer actie. Bullitt,

die met zijn gevangene is meegereisd.
hoort \Ic angstschreeuw van een ver-
pleegster, rent de operatiezaal uit en ziet
nog net een glimp van een hollende vent
- later omschreven door dc angstige
verpleegster als een koele man met een
mnordenaarshlik in zijn ogen.

En hier begint - in het ziekenhuis -
de eerste van l'en serie achtervolgingen.
Door een \virwar van gangen, deuren,
kamers, trappenhuizen en liften, achter-
volgd door Bullitt de vermeende moor.
denaar van Ross. De jacht is geopend te
voet. .. om direct over te gaan in de
jacht per auto.

Bullitt rijdt van het hospitaal naar
huis in zijn )'Iustang (I) - waar haalt
een jonge politieman eigenlijk het geld
vandaan om 7.o'ndure Ford te kopen?-
en voelt dat. ie gevolgd wordt. Niet al-
leen hij bemerkt het, ook het publiek
gaat rechtop zitten. omklemt de armleu.
ning van de bioscoopstoel en slikt iets
weg of lacht even zenuwachtig. Zo di-

storencL Integendeel, Yates weet met
deze nieuwe gegevens een zeer krachti~
werk~1uk af te lcv<-'Ten,

Hegisseur Yates (een tot nu toe onbe-
kende Brit, die met zijn c('rsteiing furore
maakt in Hollywood) speelt zeer -hewusl
met het puhliek; hij is er telkens op uil
de spanning bij zijn publiek op te voe-
ren; hij slaagt er voortdurend in het
publiek 'warm' te houden en plaatst
hoogstzelden een miss{'r.

lIet verhaal begint direct, Geen wide-
to-wide-screen-scènes van San Francisco,
maar direct volop actie. Bij nadere be-
schouwing is het vrij moeilijk onmid-
dellijk de plot te ontdekken. In Chicago
wordt een stel gangsters cr op uit ge-
stuurd om een zekere Johnny Ro.~s te
vermoorden. Als ze in zijn kantoor zijn,
weet Hoss de bende te verdrijven met
een rookgranaat en vL'rdwijnt - met
hulp van zijn broer - in l'en auto. De
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reet en zo meesterlijk weet Yates zijn
camera's in te stellen. De wagens - van
Bullitt en van de gangsters - krijgen
monsterachtige grilles, ze worden breder
gemaakt en krijgen de vonnen van pan-
ters klaar om de prooi te bespringen en
te verslinden.

De telkens wisselende camera-instel-
lingen, meekijken op het dashboard, in-
zomen bij bochten etc. voert lang-mam
de ~panning op. De gangsters voelen
zieh als jagers die hun prooi zeer makke-
lijk in de schoot geworpen krijgen, totdat
de jager ineens zelf prooi blijkt te zijn.
Bullitt weet zijn ~lustang zo te manoe-
vreren dat hij plotseling als een onmst-
stoker in het tamelijk vredige wereldje
van de gangsters terechtkomt. Ontzet
zien die in hun achtemitkijkspiegel de
wagen van Bullitt opdoemen. Direct
daarop spuit de wagen van de gangsters

Bi; de foto's:

Bot;en: De ;acht OIJde garlgster;
lcild en fcen:elclld.
n"llitt is ze te vlug af.

Cc/lCel linksTJOcen: Steve McQueen;
zo los;es(ceg
toch een harde politieman.

Geheel rechts: Franks Hullitt
u.:acht in de l)ertreklwl
tJan Tiet diegve1cl op ::.i;,~tegenstander.

Unks: In het (bewaakte) ziekenhuis;
a{lcachten of patië'lt-gangster
Ross het haalt.

weg, steeds sneller daveren ze onbekom-
merd over de zeer heuvelachtige straten
van San Francisco, zich niet storend aan
andere verkeersdeeInemers.

Verwonderlijk is dat Yates zijn publiek
z(}vcr durft mee te nemen; terwijl het
verhaal nog hij lange na niet is afgelo-
pen, last hij toch een enerverende scène
in met twee auto's die elkaar 'belagen'.
Deze achtervolgingsrit - niet sneller ge-
filmd of met andere trucs in elkaar gezet
- krijgt zijn climax als Bullitt de wagen
van de gangsters in de berm drukt, ze
verliezen de macht over het shmr en
hun auto botst op - hoc kan het ook
anders - een benzinestation. Rest slechts
te vermelden: een daverende klap en
een metershoge steekvlam. ~lc.Qucen
liet zich voor de opnamen niet vervan-
gen door ecn stuntman, hij reed als een
volleerd coureur zonder blikken of blozen

door het heuvelachtige San Franchco.
Voor het eerst ook trekt Bullitt zijn

pistool. Voor het eerst ook, schiet hij,
dodelijk.

Stcye :\lcQucen is een geheide Frank
Rul1itt, een ongewoon persoon die sleehts
(.'clllnaal in de film met een keurig wit
overhemd met das om verschijnt, maar
verder te zien is in een polo-shirt en een
H{){lderig colbertje. :\lcQueen speelt
soms te argc1oos,weet dan echt met zijn
houding geen raad en geeft zijn (zeker
aandachtig) gehoor het gevoel dat er
'gcschmiert' wordt. Maar eens te meer
blijkt dat 11cQuecn de typische los-uit
de-pols-agent is die het publiek ver-
wacht. Geen mooi- en duurdoener, geen
psychologische wauwelaar, ma.u Ix'dacht-
zaam, in eerste instantie rcchtdoo17.ee,
en vt'rder handelend als een agent met
een beetje meer hersens dan normaal.

:\laar ook <leze Bullitt heeft zijn zwak-
heden: hij pikt een krant als-ic geen
klein geld bij zich heeft. Hij tolt om van
de slaap, als zijn assistent hem om negen
aur komt wekken, terwijl hij (Bullitt) vier
uur geleJen naar bed is gegaan.

Yates slaagt er echter in zijn publiek
voor ecn derde maal mee te slepen op
het pad van avontuur. Ditmaal komt er
geen mechanisch produkt aan te pas, hij
legt nu meer het accent op het vuurge-
vecht, en het uithoudingsvermogen van
twee mannen; de ene, die bij herhaling
geconfronteerd wordt met aanslagen en
moorden van tweederangs burgers, de
ander, die de elektrische stoel voor ogen
heeft als hij wordt gegrepen en daarom
voor zijn leven rent.

Het is werkelijk een adembenedende
achtervolging op de startbanen van het
vliegveld van San Francisco.

~

j I
I

Y.ltesheeft ook hier en daar wat bitte-
re grapjes gc1aneoerd.Nd niet voldoende
voor een glimlach, maar het vennelden
waard. Bij cen ongeluk met dodelijke
afloop, een bordje met 'Snelheid is dode-
lijk'. Als Chalmcrs (de corrupte politicus
die Bullitt zijn bewakingsopdracht geeft,
goed vertolkt door Rohert Vaughn, de
.\lan from UNCLE) in zijn ta.,'XÎwe,grijdt,
is er een sticker op deachtcrbuillper ge-
plakt met de slagzin: 'Steun uw plaatse-
lijke politie'.

Yatcs heeft een knap werkstuk afgele-
verd. Hij liet de psychologische detec-
tive thuis, maar presenteerde er centje
van minder allooi en met minder preten-
ties, maar menselijker en echter.
~lcQlIeen - en hij niet in de laatste
plaats - heeft aan deze prestatie zijn
steentje bijgcJ.ragen.

PETEH j. MOREE
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Ans \Vortel (in loop van interview):

'Ik lo/!,eerde bij een criendiflnetje, er-
f!.cn•• lmiJc,1. Zij woonde vreselijk wimi-
tief. De dag dat ik wegginf!., stolld ik
's morf!.ens vroe/!, op. /let tcas 1I0g hard-
stikke donker. Door een stommiteit flik-
kerde er een beeld om. bovenop dat
kind. Ik schrok me rot, dorst flauu:elijks
te vragen of zij pij" Iwd, dacht dat zij
morsdood I(..'as.Gelukkig viel het uitein-
delijk allemaal erg mee. 't Enige wat zij
zei, was: <Joh, maak je niet zo druk. Jij
kon er toch ook niks alln doen. Dit
f!.ebeurde toch per onf!.elllk .. .'

lIet kÎ1l(1tca.••zo vaak geslaç,e" dat zii
dit, - bij wijze van .••preken - nauwe-
liiks al.. pijn ervaarde. E'l denk nOIl
alsjeblieft rliet, dat dat kind masochis-
tisch tcas ingesteld of zo. Allemaal
flauwekul, dat een vrouw zo gaarne ç,e-
slagen zou Icorden. Je tcorclt :::0 ge-
maakt.'

En: 'Ik lt>eSheel weinig. Heb er geen
tijd voor. 't Zou nou wel kunnen. Door-
dat m'n ogen zwakker gewarden zijn.
hen ik sinds cen paar maanden afficieel
aan-de-bril.'
In - preken en prenten - haar an-

langs verschenen boek:

en de Kraai Kwam en hij 1lam m'n
lichte hoofd maar m"l zware mocht ik
houden lalt ik ddllr 'n masscl aan had,
stel ie vóór, ie denkt "m'n ogen zijn
weg, m'n oren, 't mag geen 'wam meer
hebben" en ie duikt iJl ie lijf en ie vindt
er no/!, ee'l, 'n beetje Ztcaar en '11 beetje
somber maar blij dat ik ben dat ik dat
hoofd na/!, heb ...

Tweede \Veteringdwarsstraat, Am-
sterdam. De buitendeur is gelijk aan de
deur van de kamer. De (woon)ruimte
doet denken aan een bouwkeet die men
al jaren geleden had willen afbreken,
maaI' bestaat in \V'6I'J...ulijkheiduit 2
kleine in elkaar overlopende kamertjes,
waar in principe door vijf mensen 1ie-
lecfd dient te worden. (Ans \Vortel: Ik
heb drie kinderen. ~faar m'n audste
(lochter zie ik niet veel. Zij vindt zich
zelf te mooi om thuis te kamen.') Het
licht is slecht, waardoar het werk aan de
'wanden' grotendeel wegvalt. Slechts
een klein schilderijtjo, (Lü het gC'Dcht
van een kind zowel als een demanisch
en~eltje kan voorstellen, is redelijk goed
te anderscheiden.
Ans \Vortel: 'Ik weet niet af je 't

gevoel kent, dat je drei~ overspannen te
raken. Ik krij~ hier sams de 7.enuwen.
Dan valt een asbak om dan een potje
inkt, dan een beker melk. Altijd wel iets.
Ik heb nu al in vier jaar niet meer
geschilderd. Toen ik een tijdje geleden
een wandschildering mocht maken voor
een school. wist ik me nauwelijks raad.
Huimte om mee te oefenen was er niet.
Gelukkig heb ik nog wat op de muren
bij mijn zuster thuis kunnen werken ...
Ik maak alleen nag maar tekeningen en
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Ans Wortel:
'AI vier jaar niet
geschilderd'

gouaches. Kan hier op een stuk van de
t..1.fel.Ik wil experimenteren met glas en
beton, en natuurlijk daarbij ook schil-
deren. De laatste keer kreeg ik van de
gemeente 4 kleine kamertjes aan~eho-
dm. Beb er anderhalf uur voor op
Volkshuisvesting gezeten. Toen ik zei,
dat ik het niet deed, keken ze mij aan
alsof ik DE kans van mijn leven had
verspeeld. Ik weet .. .-
Een een schoollakaal?
Ans \Vartel: "t HaUe is dat ik geen

vt'rpleegstertje of liefje thuis heb, die
thuis voor alles zorgt. Ik ben in de
allereerste plaats huisvrauw, vergeet dat
niet. Ab ik e~ens in de .••tad in een
school een tof atelicr heb, prachtig!,
maar hoe en wat dan met de kinderen~'

Je wordt er wanhopig onder?
Ans \Vartel: 'Ligt eraan. De ene keer

meer dan de andere keer. De laatste
maanden ben ik het inderdaad weer
goed 7,a:t.Niet zo dat ik er teveel slaap-
tabletten door zau innemen, maar ge-
woan zat, moedeloos. Of je dan liever
daad wilt, ap sommige mamenten?

KUNST '

.\foet je lub,teren: Ik was nog maar
een kind taen ik zoiets eens tep;en mijn
vader zei. lIij pakte mij beet. drukte de
slang in mijn mond en zette de gaskraan
open. Als ik zo graag dood wilde, kon
d..1.t.Ik heb me rot gevochten om die
slang uit mijn mond te krijgen .. .-
1I0e ben je tot dat PREKEN in je

nieuwe hoek gekamen?
Ans \VortcI: 'Ten eerste 'loopt' 't lek-

ker met -prenten-. Of niet? ~faar dat
was niet het belangrijkste. Een paar jaar
geledon zou ik een tv-programma ma-
ken met Kees van lersel over aUL,rlei
menselijke facetten en levenskwesties. Ik
had taen ('en heleboel manieren verzon-
nen hoe je zelfmaord zou kunnen ple-
gen, maar zodanig uitgewerkt dat het
steeds net niet gebeurde. Op een gege-
ven moment zag je - bij voorbeeld -
een flat, kwa1..10op het asfalt, figuur
treedt uit kwakje en I(,eft, of: man rent
op de tram af, springt er bijna onder,
bedenkt zich, geeft toch maar de vaar-
keur aan vluchtheuvel, of: man springt
in het water, verdrinkt bijna, ziet dan de
brug en trekt zich op. I let programma is
niet daorgegaan. Men vond het te ten-
dcntieus.'
In je werk hebben vele figuren iets

misvormds. 't Is allemaal nogal triest,
hoewel ik niet Z01l willen beweren dat ie
uitsluitend met de verwonJing of de
dood bezig bent ...
Ans \Vortel: 'Triest? Ja, jezus nog an

tae, vind je het ~k? Zijn wij dan zo
geweldig aIs mens. De eerste de beste
steen is al duizenden jaren ouder ... !
en dan al die pretenties! Hoc durven
we . .. De dood houdt mij wel bezig,
maar ik ben er heus niet constant bij
betrokken. Kijk wel uit, w lekker is 't
niet am ZEKER te weten dat je op een
gegeven moment alleen in een kamertje
ligt te sterven ... '
Nu je gedichten aok in baekvorm zijn

verschenen, voel je je dichteres?
Ans \Vortel: 'Ben je gek! Is er één of

andere criticus die het poL>ziewil noe-
men, voor mij mag 't. Zinnige dingen
zeggen aver gcdichten maet je van mij
echt niet verwachten. Ik schrijf al versjes
vanaf mijn vijftiende jaar. \Vaaram?
\Veet ik niet. De ander drinkt, af ge-
bruikt misschien bepaalde middeltjes. Ik
weet aok niet precies waarom ik die
versjes in mijn schilderijen en tekenin-
gen ben gaan venverkcn. Ze horen er
gewoon in. ~Ieestal schrijf ik ze wanneer
ik een tekening af heb. Poëzie? Ja, mis-
schien zegt iemand het wel.'
\Vat vind je van kritiek?
Ans \Vortel: 'Die is nooit objectief.

Begrijp ik wel. Kan mij best voorstellen
dat een criticus ook wel eens de pest
erin heeft. Ruzie met zijn vrouw, pijn in
z'n buik, een k.'lter,of wat ook. 1Hj zelf
daet kritiek niets. 't Klink-tvennoodcIijk
erg arrogant, maar 't kan mij niets sche-
Ien. Als ik maar kan werken, dat is voor
mij alleen belangrijk.'

meK ZAAL



Ze zijn Jimmy nog niet vergeten. Bij
Chclsea nocmen ze nog met ontzag zijn
naam. Jimmy Gre:wes, rCt.'tls 28 jaar,
enige jaren geleden 'Englands wonder-
IXly' wordt nog als één van de Chel-
St.'a-jongelt..;geûen.
Maar Jimmy .!>peeltal jaren niet meer

VIX)r Chelsl'a. Tottenitam Hotspur, in
Londen ctn.!>tigeconcurrent van Chelsea,
trok Greaves na zijn mislukt Italiaans
avontuur aan. Op lid vollemaansgl'zicht
van Chelsea's eerste directeur mr.
\\'ithey verschijnt een hemelse glimlach
als ik met hem over Jilllmy Grem.cs
hegin, Vol overgave ratelt Withey, ter-
wijl hij in zijn enthousiasme vice-presi-
dent ~Iea.rs in hd gl'.!>l)rekhet rekt:
'Jimmy is verrcweg het gmoThtctalent

gCWl'Cst,dat wij ooit ontdekt hehlwn.
\Ve pil-ten hem van een klein cluhje -
Richmoml - weg, Een van onze scouts
zag de kleine redltsbinnen in elm
schoolwedstrijd, Je haalde hem cr zo uit.
Hij had talent te over. liet contract dat
wc hem als vijftienjarige voorlegden W,lS

snel getekend. Jimmy werd 'one of
us'.

Hamsey houdt
Greaves
langs de lijn
Op Stamford Bridge is het dcx)dstil.

Er wordt nog niet getraind. Een dag na
de interland Engeland-Frankrijk, die in
een grootse 5-0-ovenvinning voor het
team van manager Hamse)' is geëindigd,
zijn sll'chts enige terreinkncdlten aan de
slag. Bedrijvigheid wel in de directie-
keet, \Vithey: 'Bekijk deze foto nou eenS,
Dit is Greaws toen hij h,'am, En hier
het vertrek vall hem lIaar Italië. Ik wist
dat hij met pijn in het hart vertrok.
~Iaar AC ~lilatl bracht de lires bij ons
met scheepsladingen binnL'll.. Ach en
dan moet je zakelijk zijn:
In de rlOrtwtteng<.tlcrijvan Chelscu's

alleq..,rrootstendomineert Greaves. In al-
lerlei standen hangt hij afgebeeld in de
kamer waar de huidige directie van
Chelsea dubt over de vele problemen.
\Vant Chelsea wil er best voor uitkomen
dat het Grea,'es Weer graag in de gele-
deren zou inlijven.

\VUhe)' nogmaals: 'Xog steeds is Jim-
m)' mijn favoriet. Op het ogenblik stl'ekt
hij in l~engeweldige vorm. Alleen l'oaeh
Hamse)' is daar niet zo van overtuigd.

, SPORT

Kt'cr op keer passeert hij Greavcs voor
de nationale ploeg. De reuen? Hamsey
Zt~gtdat hij Greaves te oud vindt. ~Iaar
insiders weten beter; 'Hamsey moet
Greaves niet. Die twee wl'ten iets teveel
van elkaar:
In Engeland sta..1.tde sportpers de

laatste weken op de achterste benen.
Zeer lang rel"(ls voert het puikje van de
Engelse journalisten een hevige strijd
met Sir Alf Hamscy. Hamsey, na het
behalen van de wereldtitel in 1966, door
hare m.ajestl'it zelf tot Sir benoemd, lapt
die vlammende artikelen van al die cory-
feeën aan zijn laars. Hamsey luistert niet
naar de d""ringl'ndc roep van allen:
'Haal Greavl's terug in de nationale
ploeg.' Alleen met hL'1n1..'1.111 je l'Cn win-
nend elftal fonneren.'
~Iaar Sir Alf Ham:-;ey zwijgt. :\og

steeds ziet hij de topscorer van de En-
gelse league over het hoof(1. \Vat dl'nkt
\Vithcy daarvan.

Pel"s kritisch

'Die grote overwinning op Frankrijk,
!lehaald met nieuwe spelers, is voor
Hamse)' natuurlijk goud waard. ~Iaar
opnieuw was de pers kritisch en teredit.
\Vant dit Fransc elftal ptl'steenle nauwe-
lijks iets. XCI..', Hamse)' moet verder kij-
kCIl. Hij moet denken aan ~rexiC'o",lil.
neer daar in 1970 de wereldtitel vl'rde-
digd mod worden. Volgens velen lS

Greaves nog nÎet te oud. Hij zou, met
Bobby Charlton, een goed koppd kUII-
nen vonnen.'

Brian Glanville, een van Engelamis
meest bekwame en mee:-;tge\'.'aanll'l'rde
sportjournalisten, vertelde me: 'lIet is
Hamsey naar de kop gestegen. In 1966
werd Engeland wereldkampioen. Een
geweldige prestatie zonder meer. 11aar
we hadden toch alle geluk van de we-
relcl. Zo goed speelden we lUl ook weer
niet. ~Iaar Hamscy wappenlc alle aall-
lllerkiJlgL'nop zijn beleid weg. De man
wil gewoon niet naar anderen luisteren.
Datzelfde gehc'urt lUl met Greavcs. TOl'n
hem gevraagd wl'ni, waarom hij Greaves
zo lang huiten de plot~ghield antwoord-
de Ramsey: 'Jimmy is tew'Cl op leeftijd.
Ik heb niets meer aall hem. En dan
moet jll je bedenken dat Hamsey met
Bobby Char!ton wel lang is doorgegaan.
En die is nota hene nog tw(.'e jaar ouder
dan Greaves.'
Vonrlopig staat Greaves nog huiten-

spel. I\"ee,het ziet cr niet naar uit dat hij
op korte tennijn zijn ,57:-;te interland
!'>1wc1t.Glanvillc tot slot: 'Als Ramsey
Creaves pakt, betekent dit dat hij toch
bakzeil heeft moeten halen. ~Iaar dat
zie ik niet. Hmmey heeft ('en hekel
aan Greaves. Er is iets gebeurd tussen
die twee. \Vat? Het jui:-;teweet niemand.
\Ve zijn al jaren aan het wroeten om dat
uit te vissen. liet ware zal nooit aan d{~
nppervlakte knlllcn. \\'ant ook Gre.wes
z\•...ijgt als het graf.'

\VnJ JESSE
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Aan de auto herken je de eigenaar

Elke zaterdag stapt de kleine al bijna
kale man naar buiten. gevolgd door een
peleton zonen en dochters. In alle rech-
terhanden kan je een poetsdoekje ontwa-
ren, op elke drie mensen heeft er één
een potje poetsmiddel. Gedurende ette-
lijke uren is deze ploeg dan bezig met
het reinigen van cen eenvoudig coo-
sumptiegoed: een 3utO. Zeg het niet te-
gen één van de vinnige poetsers dat hij
cen massaprodukt staat te vertroetelen,
hij zal zonder twijfel bvaad worden.

Elke vrijdag rijdt de vertegenwoordi-
ger zijn danig bevuilde auto door een
gang van waterspuiten, draaiende bor-
stels, zwiepende shampoostralen, rote-
rende droogdoeken, na een bedrag in
harde munt in de daarvoor bestemde
gleuven te hebben gedeponeerd.

Overeenkomst tussen beide autobezit-
ters: ze maken allebei hun auto schoon.
Verschil: ze maken voor hun eigen idee
iets geheel anders schoon. Het is het wat
merhvaardige verschil tussen gebruiks-
en luxe-artikel. Vreemd omdat er in de
twee gevallen heel goed sprake kan zijn
van een en hetzelfde type auto.
De manier waarop de eigenaar zijn

auto ziet is afhankelijk van een reeks
factoren, mee::.taleconomische, sociologi-
sche en psychologische. liet oude ver~
haaltje van 'het is maar door welke bril
je het ziet'. gaat weer op. Behalve de

kleur van de glazen worden ook andere
auto-facetten bepaald door genoemde
factoren, waarvan we dan de psychologi-
sche verreweg de voornaamste mogen
noemen.

Autokeuzc en karakter. liet mag in
het begin vreemd lijken verband te leg-
gen tussen deze twee zaken, het is het
geenszins. En om dat aan te tonen be-
nutten we ccn alom beproefd en boven-
dien aardig trucje: voorbeelden. Natuur-
lijk io; er een evidente binding tussen
karakter en autokeu7.c in de hoge prijs-
klasse, een snob rijdt nog steeds in een
Holls Royce, of. als hij zichzelf een heel
klein beetje sportiviteit toedicht. in een
Bentley. \Vil de snob alleen maar hard
rijden dan koopt hij een Jaguar. Boven-
dien mag hij dan zeU rijden. iets wat
met name in een Rolls nogal merkwaar-
dig kan staan.
lIet image dat Rolls Royce en Bent-

ley hebben opgebouwd is uniek, waar-
heden en fabeltjes hebben zich ver-
mengd tot een apart soort waas die de
beide merken omgeeft. Geen autojourna-
list zal het in zijn zotte kop halen een
Rolls Hoyce te gaan testen. lIij zou niet
eens een model krijgen voor zulke infe-
rieure doeleinden.
Nee, een Rolls is perfect, ook als hij

dat niet is. Toen de schrijver Jerzy Ko-
sinski zich bij een Bendey-man beklaag-
de over het feit dat zijn Bentley bij

snelheden boven de honderd kilometer
per uur als een dweil over de weg ging,
antwoordde de ijzige statussymbolenver-
koper: '\Vie heeft er dan ook haast in
een Bentlcy?'

~Iaar goed, het bovenstaande alineaa-
tje mag u tussen haakjes zetten, het is
een intermezzo, het gaat over auto"s die
behalve met karakter een heleboel met
economische mogelijkheden te maken
hebben. En we zouden juist die andere
kanten wat zuiverder bekijken. Daar-
voor, over naar de lage prijsklassen. Dat
wil zeggen, om en nabij de vijf milIe.
Een redelijke selectie uit die klasse: Aus-
tin 850, Citroën 2CV, DAF 33, Fiat 850,
Ford Escort, Honda N 600, NSU Prinz
4L, Opel Kadett. Jlenault 4, Scaldia,
Simca lOOD, S,uda 1000 ~1Jl en de
VoU..-swagen 1300.

Demini-rijders

'Doosje: zegt de mini-rijder met iets
van intense bewondering, als hij over
zijn Austin of :"Iorris 850 praat. Hij is
zonder twijfel een man met karakter. Hij
wil een massaprouukt dat als zodanig
toch eigenlijk niet herkenbaar is. Hij
rijdt graag sportief, ragt door bochten,
manipuleert met zijn pookje, zit lekker
vcr achteruit. De mini.rijder heeft zon-
der meer lol in het rijden, hij heeft een
mentale leeftijd van om en nabij de
twintig, ook al is hij vijftig. Hij rijdt
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VOLKSWAGeN

graag dOOT dl' stad, gt.>cft llH'l'slal :IlHlt'-

ren graag dl' indruk in l'en opgcvo('n.lc
vNsie te rijden, en is llIodern gekleed.
lssignnis 't\(X'll';jc' heeft '0 eigen publiek,
dat slechts in i'.('('( kleint~getale overgaat
naar lIonda's hoge-tncH'o-doosjcs, klei-
ner, ids goedkoper, lllaaT toch uitslui-
tend \'oor liedcl} die behalve llH'ntaal
ook fysiek jong zijn. lid is gek, maar de
lIonda-doosjcs hebhcll IlIl'('r dat de Brit.
se mini's hd image van snel \('Tvaardig-
(Ie massaprotiuktell, zij het zeer deskun-
dig \'l'T\'aardigd. In fdll' wel veriJoodl'll
met de' doosjes-rijders zijn

"De mljn-auto-Is-nlets-te-do -rijders'

Indenlaad, de fervente lelijke-eend.
bestuuroers en Renault-4-lxlzitters heb-
hen nog altijd een wat \Teemde. ietwat
artistieke nevel om zieh hl'cn, Ze laden
hun auto soms \'01met de gekste dingen,
en eisen dat (Jok van hun vervoermiddel.
Ze zijn op gemak en nlst, maar toch ook
wel een heetje op gein gesteld. Hoeveel
eendjes zijn niet op dolle wijze bl'sehiJ~
dcrd? Enig~7..insbij elkaar te vegell zijn

D. robuuste-auto rijders

Ze hebben iets weg van tankeomman-
danten, dl' chauffeurs van Scaldia's en
Skoda's. Auto's zonder poc!';pas, aange-
schaft door lieden wnder artistieke of
sportieve pretenties. 'El~n ijzersterk \'l'r-
vOl'nnüldeI en verder niks g('C11 gedoe',

DAF

dat zei een Seaillia-rijder op de HAL En
het is waar.

De DAF-rljders

Bij de goe.dkoop~1e DAF zijn de
rijders meestal mensen die willen auto-
rijden, da.'lr niet in de l."Crsteplaats ple~
zier in zien, maar een noodzaak. Dus:
mveel mogelijk gemak. Lange tijd heeft
DAF geworsteld met het ollwe-wijven-
image, dat de 33 nog stct..-'(h;aohtervolgt.
Bij de 5.'5is dal wel anders, maar eigen-
lijk pas sinds kort.

De mana_produktrljders

Bij de Ford Escort, de Ope1Kaddl cn
de Volkswagen is niets gedaan om de

wagen het image \' an l'('n op harde
Amerikaansl' wijze ,'('rvaardigd COII-
!'>lIll1ptiegoedte olltneml'lI. Je moet ('en
bepaalde mentaliteit hebhen om dan
toch in zo'n wagen te rijden, of jc moet
dat image niet zien. In het eerste gev<.t1
heb je kmaken IIld hd slag nwnsen
dat l'en huiskamer bezit die zkh in niet:;
ondcrseheidt van al (lil' andere Holland-
se huisk,ullf'rs. Eerlijk gczl"1,!d,ze vinden
het hl'st zolang hun wagl'n rijdt. Artis-
tiek H'rantwoonie vonngeving? \Vat is
dat?

Blijwn m'('r de .:\SU, de Fiat l'n de
Simca. NSU heeft ('("nmin of meer \';lsk
kopersgrCK'pdie de k<:hnisclw kant van
de auto erg interesseert, min of meer
perfectionisten, die in goedkope maar
toch gave wagens willen rijden. Dat tref
je niet bij Fiat. Fiat dat l'r zo knap in

ROLLS Rovce

geslaagd is evenals Austin en ~lorris om
dat massaprodukt~image-weg te werken.
'lets goedi-oops, ' •.....a..1.rvanje er wel
vl."Clziet, maar die je dan niet opvaUe"1.'
Simca tenslotte, is voor de man die het
'••..at Franse dat sommige aulo's hebben
graag aan zijn massaprodukt ziet gekop-
pt"ld om er toch een wat exclusief kleur-
tje aan te geven.

Zo, een hele opsomming min of meer
nonchalant gefonnuleerde motiverin-
gen. U kunt ze bestrijden, dat zal zeker
gd.>curen als u in een Escort rijdt. U
kunt ze onderschrijven. Dat zal zeker zo
zijn als 11eell mini bezit. U kunt zich
eraan ergeren, \Vat mogelijk is als u nog
geen auto hebt. U kunt zich cr helemaal
niets van aantrekken, \Vat mogelijk is als
11geen auto wil hebben. 11aar bedenk
wel dat ook een fietser een image
heeft.

KAREL I1UBEHT
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Toneelgroep 'Centrum'

bracht
op 7 maart de
première van het
toneelstuk Ajax-

Feijenoord.
Tom Weerheyn bezocht

de groep tijdens
een van de repetities.
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