


Einde discriminatie

Het is reeds algemeen bekend dat de humanistisehe geestelijke verzorging
die vanaf 1 september HW4 met een driejarige proefperiode in de Neder.
landse Strijdkraehh'lJ was opgenomen thans, per 1 september 1967, definitief
is ingevoerd.
Het verheugt ons uiteraard dat het zo vcr is gekomen. De huidige situatie

is dat er zes raadslieden zijn en ongeveer vierduizend deelnemers. \Vij reke.
nen cr dan ook op dat er in de naaste toekomst nog enige raadslieden zullen
hijkomen.

Het belangrijkste besluit dat tegelijk met de defill~lÎc\'c invoering is ge-
nomen, is dat de aparte verklaring, die militairen die aan de humanistische
geestelijke verzorging wilden deelnemen, moesten inleveren, is afgeschaft.
Voortaan dus geen aparte \.erklaring nH.'er voor deze militairen. Daarmede

is een maatregel die in onze kringen als discriminerend werd gezien van de
baan.

'Vat is ef voor in de plaats gekomen?
Een nieuwe regeling waarbij iedere jongeman die als mmcair moet op-

komen kort voor zijn opkomst van de burgem<..'Cster van zijn gemecnte cell
formulier krijgt toegestullfd waarop moet worden ingevuld welke vorm vall
geestelijke verzorging gewenst wordt.
Dat fOrIlllllier moet de opkomende militair meebrengen.

Als deze regeling na een aantal nieuwe opkomsten goed is doorgewerkt zal
dus sehriftelijk van iedere dienstplkh'(ig(' militair bekend zijn bij welke gees-
telijke verzorging hij behoort. Verandering blijft mog~lijk, eenvoudig door
het aanwezige formulier te doen vervangen door een ander. Tijdens de op-
komst van 11 tot 13 september heeft deze nieuwe regeling VOOI" het eerst
gefunctioneerd. Zoals te voorzien verliep deze nog niet vlekkeloos!

Het moeilijke punt bleek 'te zijn het aantal militairen dat het formulier
niet of oningevuld had meegebracht. Bij sommige opkomstcentra was dat
aantal klein, hij andere hetrof het ongeveer een derde van de militairen.

Er zijn geen duidelijke richtlijnen wat er in zo'n geval moet geheuren. Het
enige juiste middel, in de geest van de nieuwe regeling, lijkt om de militair
als hij meenlerjarig is he'( formulier ter plaatse te laten invullen en als hij
minderjarig is zijn anders per kerende post om invulling te verzoeken. Alleen
op die manier is het Illogelijk op korte termijn een gave administratie te
krijgen,

Bepaald tegen de geest van de nieuwe regeling is de oplossing die in een
bepaalde kazerne \verd toegepast: wie geen fOlTIlUlier bij zieh had werd naar
de dominee gestuurd! 'Vil' dat doet is hezig een nieuwe discriminatie in het
leven te roepen!

Ik neem aan da'[ dat beslist niet de bedoeling van de minister is. .\Iet de
nieuwe regeling is een begin gemaakt met een werkelijk democratische aan-
pak van het probleem van de verdeling van de militairen over de verschil-
lende vormen van geestelijke verzorging . .\Iet een criterium dat werkelijk
goed is nl. de wil van de militair zelf en zijn ouders.

Op grond van de ervaringen van de afgelopen drie jaren heb ik de hoop
en de verwachting dat men in de Strijdkrachten de waarde van de nieuwe
regeling zal erkennen en de bereidheid zal tonen om aan een gave realisatie
ervan mee te werken. Red,
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Het Jazz Composers Guild

'liet is op dit ogenhlik ovenlui<h.lijk
geworden, dat diegenen onder OIIS. VUil

wie het werk door de gevestigde orde
niet \\'ordt geaecepteerd, er finant'Ït>e1
nooit zullen bmnen kOIllPll. Als gevolg
daarvan is het onvcrmijdelijk. dat di('
Illu~id om te kunnen leven ( ... ) het in
de toekomst zc!f 7.nllen !noden opkn:lp-
POl.'

.\kt die woonlen gaf trompettist.collJ-
ponist BiJl ViXOll in een Down Beat-
interview van voorjaar 1965 de overvV"c-
gingen weer. die hadden geleid tot de

JAZZ
oprichting van het Jazz Compn3crs
Guild, een organisatie van avant-garde
jazzmusici, die zich ten doel stdde de
diep ingc\vorteldc apathie onder de
jazzmusici en de daamwc samenhangen-
de uitbuiting door managers, duheigc-
naars en platenmaatschappijen te he-
strijden. liet Guild was voortgekomen
uit €'eU serie avant-garde concerten van
eind 1964, die onder de titel 'The
October Hevolution' door Bill DixOll
waren g'eorganisccnl in hd Xew-Yorkse
'Cellar Café'.

De leden van het Guild, onder wie
tenorist Archie Shepp. pianist Cedl Tay-
lor (zie foto) altist Jolm Tchicai, trom~
bonist Boswe!l Budd. pianist Paul Blcy.
trompettist ~Iike ~lant1er en componiste
Carla Bley, "\"Crplichttcn zich om alle
aanbiedingen die ze van instanties bui-
ten het Guild kregen, aan het oonled
van alle leden te zullen onderwerpen
alvorens ze er op ingingen. De vergade-
ring zou dan uitmaken of het aanbod
g'unstig was voor de muzikallt in kwestie
en voor de avant-g.ude jazz in het algc-
meen.

Veelbelovende opzet
Daarnaast had het Guild plallllcn \.oor

een t:'Îgen eoncertzaal, een ei~en platen-
maatschappij en eigen bemiddeling voor
concerttournees langs universiteiten. Het
was een vcclbelovende opzet, lllaar de
interne connicten lieten niet lang op
zich wachten. Om te beginnen vormden
de leden V'<lnhet Guilt! een nogal hete-
rogeen gezel'ichap, hdgeen l~r bijvoor~
bL'l"ldtOl' leidde dat tussen Paul Bley en
Cedl Taylor een weinil-(:vriendsebappe-
Iijke relatie groeide.

(Paul BIey tijdens een intervie\v met
Jazz\vercld; 'Ced} Taylor is de man die
een prijs 7'\lU moeten krijgen voor het
maken van het grootste aantal fouten in
de hele geschiedenis van de jazz ...
Neem die platen waarop die altsaxofonist
JimlllY Lyons voorkomt; die alt houdt
zich allL.oenmaar bezig met een aantal
Parker-clichés terwijl Taylor daarachter
weer met zijn vlooiellmars aan de gang
is. De muziek van die mensen het,ft

hdemaal niets met elkaar te maken.
eed I Taylor in reactie daarop tijdens

zijn verblijf in ~ederlalld; "lfcb je die
platen g('hoord die Paul BIe)' met ~Iars-
hall Allcll hel'ft gem::takt? ~Oll, waar
zemt hij dan OH'r. ( ... ) lIet is natuur-
lijk wat anders als je wilt dat ik kritiek
geef van Paul BIe)'. ),Iaar dat is niet
hebngrijk, omdat hij niet belangrijk is.')

Bdangrijker nog dan de pCnioonlijke
tegl'llstel1ingcn himwn het Guild was
het feit. dat sommige leden - door
bittere financii'le noodzaak gedwongen
- ertoe overgingen om toch engagelIll'n-
telI tegen de I-(:ehruikelijkeschandelijke
\'oorwaanlen te a<x'l'pteren. zonder
daaro\'er ecrst met het Guild te spreken.
Criticus Hohert Levin beschrijft in een
nummer yall het (inmiddels al weer
opgeheven) jazzblad 'Sounds :md Fmy'
hoc Cecil Ta)'lor e('lIs hij L'('n muzikant
op Ilt'zoek ging. om hem over te halen
lid V.ln het Guild te worden ('n vooral
geen platen te makell voor t'en merk dat
]a'fllcht was om zijn sleehte finandële
condities. 'Taylor hcrinnl'rt zich Ilog, dat
het die dal-(:IJitter koud was en dat de
\'inning van de muzikant (hij was ge-
trouwd en had l'en klein kind) geen
yerwarming had. De muzikant kwam tot
dt, slotsom dat hij geen kL'us had: hij
moest de aangehoden plaatsession ac-
ceptel"l'll, hoe weinig gdll hij er ook
yoor zou krijgen.'

Dergelijke incidenten, die ook binllen
het Guild voorvielen, hadden tot gevolg
dat de solidariteit die het uitgangspunt
was geWL'l'st, yerloren bring en dat het
hele initiatief binnen l'en half jaar dood~
liep.

Tot de wl'inige tasthare rl:"SllltatenV,lII
die paar maandelI organisatorische acH-
vit-.:~ithehoren in elk geval de tapes
van h.•..ee concerten. die het Jazz Com-
posers Guiltl Orchcstra in dN:ember '64
en april '6.'5 in :-':cw York had gegc\'en.
Carla Blev l'n ~lîkc ~Iantler reisdf'n
eind 'G5 n;lar Europa om tl' trachten die
opnamen aan l'en platenmaatschappij te

\'('rkopen (dl' laatstt' paar jaar hlijken
EllroP(,Sl~ maatschappijen meer hereid
tot jazzexpl'rimenten dan hun zusteror-
ganisaties in de VS, waardoor wij hier
vaak platell hinnen 011'" hereik krijgen,
waar de Amerikaanse fans van verstoken
moeten blijven.)
Onderhandelingen

De onderhandelingen die Carla BIe)"
cn ~1<lIltler voerden hadden succes:
F'ontana kocht de opnamen en de daar-
uit resulterf'nde LP 'Comlllunication'
(Fontana 8S1 Oll ZY) hvam enige tijd
g('leden op de Europese markt. liet
orkest Iwvat een keur van prominente
avant-gardisten (naast de Guild-Iedf'n
Paul BIe)'. },tantler. Hudd, Shepp en
Tchicai o.a. ook sopraansaxofonist Steve
Lacy. de bassisten Eddie GOllW.!.en
Steve Swallow en dmffimer },Iilford
Gra\'es) en hoewel de muzikale resulta-
ten niet zo wereldschokkend zijn als de
bezetting misschien zou doen vermoe-
den. wordt cr toch hij vlagen uitermate
boeiende lnuziek geproduceenl.

Dat gebeurt vooral in Carla Bley's
COlllpositie 'Roast', L'('n fraai opgebouwd
geheel waarin een grillig spel \'an door
elkaar lopende, sterk van toonkleur ver-
schillelllie lijnen wordt afgewisseld met
knappe soli van SIll'pP, Lacy en Graves.
~lind('r geslaagd zijn de beide stukken
van ~Iike ~ralltler, die met hun zwaar-
wit:htige orkeststoten en hun lIitgespon~
nen, \\'einig verrassende thematische ma-
teriaal een wat statische indmk maken,
Ook de solistl'n (o.a. in plaat" van Shepp
hier de wel zeer matige tcnorist Bob
Carducci) komen geen moment tot top-
prestaties,
Anecdotlsch van opzet

In dezelfde 'koppen'-sl'fie als 'Com-
Illunit:ation' (met de hoesontwerpen van
~Iarte Hülillg') \'erscheen ook 'Touching'
(Fontana 888 608 Z Y) et'n LP uit no-
vember '65 van het Panl Bleytrio (hier
met twee musici die tXJk in het Jazz
Composers Guild Orcheslra te horen
7.ijn: hassist Keilt Carter en dmmmer
Barry Altschull). Paul Bley maakt zacht~
moedige, opgewekte muziek, die vaak
L'en wat fragnll'ntarisch karakter draagt,
doordat de thcma's (twee van Paul, één
van Carla Bleyen drie yan Annette
l'eaeock. zijn nieuwe levenspartner) ge-
woonlijk niet meer zijn dan kernaehtige
motiefjes eTl doordat Bley's piano-im-
provisaties al even annekdotisch van op-
zet zijn.

Er wordt \"l'elal gespeeld zonder vast
tempo en 'Zonder akkoorden schema als
hasis. hetgecn hete kent dat de sidemen
intensiever met de leider moeten mee-
denken en Illee-improviseren dan de
h{)ppcrs gewend waren. lIelaas missen
Carter en Altschul de eapaciteiten om
Bley yolwaardig w('('lwerk te kunnen
ge\"l'n. maar dat neemt niet weg dat de
muziek op deze LP een gemakkelijk aan-
sprekcllde, rustige charme bezit.

BERT VUIJSJE
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Vermaatschappelijking van de strijdkrachten 4

111dit Iaabte artikel over de VL'fmaat-
schappelijking van de strijdkrachten zou
ik met name de aandacht van de lezers
willen vragen voor de rechtspositie van
de diemtplichtige militair en dl' moge-
lijkheden van vl'nlerg"aamle reehtshe-
Sdlt'Tming.

Eell van de kenmerkelI van ('eli
democratische rechtsstaat is HU juist dat
de burgers het gevoel hebben dat hun
recht om als vrij en individueel mens te
denken en te handelen bij de wet is
vastgelegd en door de overheid wordt
beschermd. \Vaar op dit gevoel inbreuk
wordt gemaakt begint het onlwhagen de
kup op te steken.
I\'atuurlijk wordt in (1e betreffende

wetsartikelen niet alles toegelaten, het
tegl'ndee! is vaak het geval, juist om het
recht op zelfhandh:lving en vrijheid van
de individuele mens te garanderen zijn
allerlei dingen ve-rboden die dat recht
zoudcn aantasten. Er worden in de
wetsartikelen allerlei dingt'n voorge-
schreven en allerlei dingen verhoden
maar in een rcehtsstaat is het resultaat
van al die activiteiten dat de hurger het
gevoel heeft dat zijn mogelijkheid om
als individueel en vrij mens te leven
redelijk ;s geg:arant1('crd.
Een vennaatschappelijking van de

strijdkrachten op dit punt zal dan ook
vooral een pogillg moeten inhouden om
de dienstplichtige militairen ditzelfde
gevoel te geven in meerdere mate als
thans het geval is. .\fen moet danrbij
voor ogen houden dat het militair recht
heslist andere uitgangspunten en grond-
slagen heeft dan het hurgerreeht.
Om slechts twee punten nadrukkelijk

naar vort.~nte brengen: het hehoud van
een éénhoofdige leiding en het stipt
opvolgen van de militaire hevelen en
instmcties. Deze punten vonnen zo zeer
de grondslag van dc militaire struChlUf
dat een wegvallen daarvan het militaire
apparaat en daarmede de mogelijkheid
van militaire verdedihting zouden doen
in('enstorten.
.\lisschien zou dat sommige mensen

niet onwelgevallig zijn lllaar dit doel
zouden :r.e dan moeten trachten te he.
reiken via de weg van de politieke actie
en niet via de weg van de reAding van
de rechtspositie van de militar.

Soldaa~ Is kwetsbaar

\Vat mij als burger in de strijdkrach-
ten steeds weer opvalt. dat is dat de
militair in het algemeen, maar in het
hijzonder de dienstplkhtige soldaat. zkh
zo hijzonder kwetsbaar voelt.

Hij heeft het gevoel te allen tijde
'gegrepcn' te kunnen worden. Er is. ook
naar zijn eigen gevoel. altijd wel iets
waaraan hij Zich schuldig maakt of
,\,oaaraan hij zich hÜlllen l'nkde uren
schuldig zal maken, w:\,ardoor direct (I<,
lIlogdijkheid ont.staat dat er aan zijn
rechten als individueel en vrij mens zal
worden geturnd.

Indien lTWIl tracht dat gevod van d(~
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soldaat wat te analysert'1l dan komen er
enkele omstandigheden naar ,"oren die
de moeite van het hekijken waard zijn:

Correcties

De corri<Tcrenc!""functie ligt vier~en.
twintig ullr'"'van d~' dag in de hand van
('('n instantie of N'n persoon.
Ook in de hurgermaatschappij wordt

de mens uiteraard van tijd tot tijd
gecorrig("t"rd maar dat geschiedt door
heel verschillende instanties, met wie w('
heel verschillende relaties onderhouden
en die dan ook heel verschillende <.'or.
rt,etie-middelen toepassen.

Het is hcel goed mogelijk dat in de
burgermaatschappij de man als 's-mor-
gens hij het ontbijt door zijn vrouw
,,,'ordt ge<.'orrigeerd op het feit dat zijn
stropdas scheef zit. zij heeft zo haar
eigen manieren om hem dat duidelijk te
maken. Als hij nauwelijks op straal is
maakt wellk.ht een politieman hem
duidelijk dat hij een overtreding begaat,
op zijn \ol/erkwordt hij gecorrigeerd als
hij te laat hinnenkomt en wellicht maakt
een van zijn vrienden diezelfde avond
nog de opmerking dat :r.ijnhaar toch wel
heel weelderig is uitgegroeid.

Allemaal correcties, maar van heel
versehillende instanties en personen. en
in allerlei nuances, tot ons kOlllende.
In de militaire dienst is het, hij wijze

van spreken. stee<ls dezelfde sergeant
die de soldaat, n<lmens steeds dezelfde
instantie, op alle levensterreinen cor.
rigeert. De vierde t'orrectie op één dag
han~t de soldaat dan ook ver de keel uit
en de sergeant overweegt al lang de
lllogelijkheid van bepaalde strafmaatre.
gelen.
De afhankelijkheid van sh.'e<.lsdezelf-

de personen ('n instanties is een ernstige
handicap op de weg van de vennaat-
sehappclijking van de militaire di('nsl.

Geen 'privacy'

De militaire dienst kent veel ver-
dergaande ('orredie, tot in alle details
van het persoonlijk leven. en al deze
correeties kunnen in principe strafmaat.
regelen ten gevolge Ïlehhen.
Bij de soldaat wordt get.'ontroleerd: of

hij zijn bed op de voorgesdlrcvcn wijze
ht'eft opgemaakt, of hij zijn kast op de
voorgeschren'n wijze h('eft ingericht. of
zijn kleding tot de puntjes in orde is en
op de voorgeschreven wijze wordt ge-
dragen. of zijn schoenen gepoebt zijn.
of :r.ijn nagels schoongemaakt zijn, of
zijn haar op de juiste wijze is geknipt,
of hij op tijd opstaat en op tijd naar bed
gaat, of hij op de juiste wijze groet enz.
enz.
De in de burger-maal'it-h:.lppij veel

gl'roemde 'privacy' is voor de soldaat
pr~~kti.'ichgereduceerd tot nul en het is
op hijna ieder moment van de dag
mogelijk vast te stellen dat een Iwpaalde
soklaat op de een of andere wijze hem
g('stelde grc.'nzen overschrijdt.

Man In de houdlne
De (.'orrectie bei:eikt de ...;oldaat altijd

in de verhouding meerdere-mindere
d.w.z. hij is de man die in de houding
moet staan of daar op i<-,derogenblik in
gezet kan worden. hij moet zijn mond
houden of in ieder 1-wval niet spreken
voor hem i(,ts gevmagd wordt, hij wed
dat ieder ontactisch woord tot strafver-
meenlering kan leiden cn hij is zieh
hovendien hewust dat de corrigerende
maatregelen diep in zijn persoonlijk le-
ven kunnen inJ.,'lijpen. reeds een vrij
lichte straf kan tot bijkomstig gevolg
hehhen dat het vrije weekend voor hem
verloren is. Het is algemeen bekend dat
de ,~oldaat dit bijkomend ~evolg, het
yerloren gaan yall vrije d<l~en. vaak
meer vreest dan de straf zelf.

De correctie komt door deze ver~
houding meerden'.mindere altijd in de
\"{lrJn V:tIl ('en dienst-opdracht. hdgl'en
inhoudt <Llt het niet opvolgen ervan
geïnterpreteerd kan worden als dienst.
weigering wat dan. zoab onlangs is gc-
bleken, zeer zware straffen met zich
mee kan br~ngen. \Vat begonnen is als
ecn opmerking ov('( te lang haar. te
yuile nagels of ong('poetste schoenen
kan eindigen in zware gevangenis~
straf.

RechtspOSitie meer :zeker 1

De vraag die nu gesteld kan worden
is: Is het mogelijk de rechtspositie van
de dienstplichtige militair meer zeker te
stellen zonder daardoor de grondslagen
van de militaire stmctuur, de eenhoof-
dige leiding en de noodzakelijkheid ••'an
de lIitvoerin~ van de dienstopdracht, te
ondergraven?

Ik meen dat er op dit terrein zeker
mogelijkheden liggen. Alvorens enige
suggesties te ge\'t'n wil ik nog opmerken
dat ah het mogelijk zou zijn de dienst-
plichtige militair op dit gebied het ge-
voel te geven dat zijn 'persoonlijke vei~
lighei<1' niet veel minder is dan in de
hurger.maatschappij, dit niet alleen voor
die militair maar ook voor de militaire
maatschappij van groot helang zou zijn.
Deze maatschappij kan n.1. nooit gehL't'1
gezond zijn zolang een groot <lee! van
haar deelnemers zich voortdurend he-
dreigd voelt.
De volgende suggesties zouden het

overwegen waard zijn:

Moderne formulering

In de wet en het rt'glement op de
krijgstueht zou de kern van de militaire
discipline. die ons nu tegemoet komt in
de heroemde zinsnede 'dat de onderge-
schiktheid de ziel is van de militaire
discipline' op moderner wijze gefonnu-
leerd behoren te worden. in die zin dat
de yerantwoordelijkheden duidelijk wor.
den vastgelegd maar dat tegelijkertijd
de handhaving van de menselijke waar-
digheid even zeer als ('en vereiste wordt
omschreven.
Het verheugt ons te kunnen met:lede.



len dat in de eerste maanden van het
volgend jaar een deskundige in ons hlad
zal trachten zulk een moderne formule-
rin~ onder woorden te brengen.

In burgersfeer
Het lijkt me mogelijk de dienstplich-

tige militairen (en misschien ook de
vrijwillig dienenden) een flink deel vall
de wel'k te plaatsen buiten de werkings-
sfeer van de militaire discipline. In de
vrije weekt'nds, maar ook in de avond-
men. ZOIIhet m.L hest mogdijk zijn de
dienstplichtige militair terug te geven
aan de burger-maato;chappij. waarbij hij
!liet allecn in hurgcrkk'ding ZOl! kunnen
lopen. IIlaar hovendien uitsluitend onder
de hurger-wetgeving zou kunnen vallen.
~odigc correcties zouden dan op de nor-
male wijze door de burger-maatschappij
op hem kUflnenworden toegepast.

Alternatief
Zo lang d~ milit~ire dienstplicht lIood-

z:1kdijk hlijft zou er l'en alternatief
gevonden IIloeten worden in de vorm
van hepaalde hurgerdiensten. Dat zou
een Illogelijkheid scheppen om mensen
die psy('hisch niet geschikt zijn voor de
militaire discipline niet met een S 5
naar huis te sturen of ht'n te hedreigt'n
met zware straffen maar Olll hun el'n
volwaardig'c andere mogelijkheid te la-
ten.

Op het ogenhlik wordt dit alternatief
als regel gevraagd om mensen de ge-
legenheid te geven om onder de mili-
taire dienst uit te komen maar ik meen
dat het ook een wt.'g zou zijn voor
militaire autoriteiten om mensen af te
wijzen die ze voor de militaire dienst
ongeschikt achkil. Tenslotte is ook het
militaire apparaat weinig gehaat met
mensen die cr niet in passen. Natuurlijk
ZOII een dergelijk alternatief niet een
gemakkelijke \,"Scapc' moeten vormen,
het zou b.V. in tijdsduur t'n inspanning
niet minder moeten vragen dan de mi-
litaire dienst.

Er ?.Ou voor de dienstplidltige mi.
litair ('('11 beh're vorm van 'heklag' moe-
ten komen. De huidige vorm waarhij de
militair hij de strafoplegger en diens
directe meenleren terecht komt is wei-
nig hevredil!end.

De instelling \':lIl een 'ombudsman',
een van de militaire autoriteiten onaf-
hankelijke 'ht'klag' instantie die de he.
voegdheid krijgt tt'll straf te annuleren
of voor annulatie hij een eveneens onaf-
hankelijke instantie \'Oor te dragen. lijkt
mij de heste oplossing. Er zou daarbij
moeten worden gcstHwfd naar een sys-
teem waarbij geen straffen worden ten
uitvoer gehraeht waarover een heklag
lopelllie is.

Tenslotte zou het Iloodzakelijk zijn
dat na de afhandeling van het heklag
door de ombudsman de verdere straflijst
vall de llt'trokken militair wordt gecon-
troleenlom aan de ene kant te voor-
komen dat een 'vrijgesproken' militair
zich daarna astrant gomt gedragen en
aan de amlere kant te verhinderen dat
de straf hem in alldere vonnen toch
wordt toehedeeld.

Diepgaand onderzoek
Ik meen (bt een diepgaand onder-

zoek naar de 'menselijke factoren' in de
militaire dienst. uitgevoerd dex)r op dit
gebied deskundigen veel materiaal zou
kunncn opleveren dat het overdenkt'll
waard is. Daarhij zouden zaken als dl'
'privacy' van de dienstplkhtige militair,
de aard der straffen. de persoon van de
strafoplegger, de lllogelijkheid van lwt
dragen van verantwoordelijkheid. de
aard der voorlichting en vcle andere
zaken oml('f\verp van studie kunnen
zijn.

Uit l'en c1l'fgelijk onderJ:oek zOlulen
maatregelen kunllen voortvloeien die het
proces van cll' vennaatschappelijking
van de militaire dienst zouden kunnen
ilcvonleren.

~fet het laatste willen we graag dt'ze
serie van vier artikelen afsluiten.

Er zijn aan de hand van cic drie

Sor'1l hoor.
III1Wr u liikt mi;
'11' liet ;::0'11
ÛOIIll' dllikdlwr
ah, /IlV ZOOllt;,,!

vorige artikelen al allerlei ()pmcrkingen
geJllaakt. Sommige mensen verwijten
ons: je hebt blijkhaar alleen oog voor de
gehreken van de militaire dienst. over
dl' rest praat je nooit. \Vc zouden deze
critici willen aanraden de artikelen nog
L"'l'nSover te lezen. Ze zullen dan ont-
dekken dat we hijna ieder artikd zijn
begonnen met l"Cn aantal zaken op k
sommen die we ten zeerste kunnen
waarderen.

Amlcren zeiden: als je misstanden
ontdekt, \•...end je dan rt-'(;htstreekstot de
militaire autoriteiten maar ,l;.l daar niet
over schrijven in een blaadje dat ook of
vooral door gewone 'Soldaten wordt ge1c-
Zt.'ll.\Vie deze artikelen gOl-"t1hlocft gele-
zen zal wel hebben begrepen dat het
ons niet gaat om t'en voorbeeld hier of
daar maar om helangrijke zaken die met
de gehde militaire dienstplicht zoals die
nu hestaat zijn verweven. IIet gaat ons
niet om een bepaalde militair maar om
alle mensen die nu of straks militair zijn
of ZIIl1enzijn. Dat je die Illensen niet
zou mogen hetrekken hij een redelijke
hespreking van dingen die hun eigen lot
iwpalen is voor mij onbe!,.rrijpelijk.Het
voor U en ovcr U maar zonder U, zou
toch uit de tijd moeten zijn. eXJkin de
militaire (lienst.

Tenslotte zijn er gewecst die hehben
gt"l:eg'd: \Vaar bcmoei je je ci~enlijk
mee. je lIlag als geestelijk verl:orger als
g:Lst meedraaien in de militaire samen-
leving Illaar het is zeer ongepast Ollldan
nog kritiek te willen oefenen (xlk.

~len moet daarbij Ilahlllrlijk wel he-
scHen dat men gastl'n heeft uitgl'llouigd
met l'ell heel apart doel, n.1. om zkh
hezig te houden in de zin van get.'stelij-
kc verl:orging met mensen in de strijd-
krachten! ~Ioet de geestelijke verzorger
die meent olllstandigheelen te ontdekkt.'n
die een werkelijk menselijke en geeste-
lijke ontplooiing in de weg staan, hlijven
zwijgen?

Is bovendien niet het feit dat hij
spreekt of schrijft er een getuigenis van
dat hij vertrouwen heeft in de mensen
die op dit terrein wat te zeggen heh-
ben? Anders had zijn spreken of schij-
ven immers geen doel. Het is het oude
misvcrstand dat kritiek zou herusten op
wantrouwen, het tegendeel is als regel
hct geval.

Tenslotte: deze artikelen zijn ontstaan.
juist omdat de hoogste militaire autori-
teiten in l':ederlancl duidelijk te kennen
hebhen gegeven dat zij ('cn verdergaan-
de nmnaatschappelijking van de strijd-
krachtl'n voorstaan. \Vie op zo'n mo-
ment meent ('cn Ix'paalde positie\'c bij-
drage aan dit proces te kunnl'n geven
en toch zijn mond houdt kan terecht
gebrek aan solidariteit zowel met die
autoriteiten als met de militairen om wie
het gaat worden verweten.

Bij alle Illogelijke kritiek. waarvoor
we wel gt.~\'oe1igzijn, kan men ons
tenminste dat velwijt nid maken.

H. UPS
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Een uiterst persoonlijke vISte, maar een poging tot historie-schrijven

Men hoort de laalstc tiid heel
reel (wcr remicutCÎng in cic 1'Oli-
tickc partijell! Omdat dit ook voor
onze lezers eCIl interessant onder-
werp is, hebben u:e onze mede-
Icerker Henk Meier gevraagd cr
eeus eml artikel l/1l11 te lciillell.
liet geeft een goed ocerzicht t:all
de geiJcllrtcllissell. De politieke
opcaWIIg die tIlssen de regels
doorspeelt, blii!t uiteraard voor
rerautwoorcling cuu de schri;r;;er.

lIED.

In zeer korte
tijd zijn een aantal
grote partijen op de
helling komen te staan,
door initiatieven van
jonge, ontevreden leden.
Waarom?

De opgc\vondcn discussies o\'er par-
lijvernieuwing: en heroriëntering: zijn -
zO:lls vele dingen in de .l\t-.derlamlsc
politiek - IX'paald niet zo nieuw als ze
eruitzien.

1'\a de (XJriog zocht men in de Xcder-
landsche Volksbeu;egiug mogelijkheden
om te komen tot een hcrstmcturering
van rIl.'Nederlandse politiek. De verou-
derde partij tegenstellingen zouden ver-
dwijnen. Nederland begon fris in een
nieuw tijdperk. Een paar maanden later
werd de Katholieke Volkspartij opge-
richt. Voor de oorlog heette de partij
HOOTll!i.KatllOliekeStaatspartij. De SDAP
veranderde in een aanvankelijk juichend
hegroete doorhraakpoging haar naam in
Partij (;aU de Arbeid.

De naambordjes waren veramlenl.
Illaar het zou spoedig blijken dat de
bewoners niet alleen dezelfde waren
gebleven, maar ook vrijwel de-.lelfde po-
litieke opvattingen en inzichten als voor
'40 huldigden. Ook de liberalen (als
VVD) en de gespleten proks!:.,nten (als
,AHP en Cl/U \'crsehenen weer teil
tonele, zodat de rolbezetting weer voor-
oorlogs, voIll:'dig eTl ongewijzigd was.
Twintig jaar lang werd dit vooroorlogs
sllccesstuk onn'rmoeid heropge\'ocnl.
Oe mln'nleling wijzigde enigsziJIs,
doordat de KVP thans met de PvdA een
coalitie aanging ell de AR-CII aan in-
vlonl inhoette.

6

Flirtation

Heeht<;eKVp'ers zagen met lede ogen
de flirtation mct links en scheidden zich
kortstondig af. onder \Velter in de KNP.
Aan de andere kant waren er socialisten
die weinig voor de PvdA-zwenking na.a.r
reehts \'oeklen. Ihm afs(;heiding was
permanenter. de PSP onLo;tond.De pro-
testanten hadden - zoals (Jok vroeKer -
steeds te kampen met uiterst rc'Chzinnigc
afsplitsingen, maar in die kraehtenver-
houding wijzigde weinig. Zelfs de CPN
kreeg het zwaar te verduren. Na de
oorlog- als eell vUlITpijl gestegen (10
pet.), verloor de partij stt."t-'ds1lIf..'eraan.
hang in de killl'r wordende koude oor.
log. Breekpunten waren de Ilongaarse
opstand van eind '56 en het royement
van Gortzak \Vagl'lIaar e.s. Een deel
van de Cp;'\'ers venlwel'n naar de PSP,
anderen kozen de PvdA en een kleine
groep richtte een eigen partij op, de
Socialistische nrerkers Partij, die l'chter
geen lang leven had.

Ondanks al deze inteme partijscher-
mutsc1ingl'u was de 'gewone' kiezer
nauwelijks geïnteressl"t-"rd. Traditie he-
paalde voor een groot deel de partij keu.
ze. Ontevredenen kozell vaak Tl'('alci-
trant extreme partijen. waarvan aill'en
de CP:\' zetels in dl~ vertegenwoordi-
gendl~ liehalilen haalde.

Het was - schreef ik - een vooroor.
logs 'successtuk', maar het werd nXlr
steeds legere zalen opgen}Crd. Politil,k is
moeilijk te verkopen, vooral als het geen
ongenuanceerde zwart.wit politiek is. De
"gewone man' 1) is maar al te gauw
geneig-t.!op politiek te fl'<tgerenmet: ééll
1101 nat en een zaak roor Hoge Heren
en Iwm1;eklap. Dat is llil't zijn schuld.
Bij velen heerst bij \'oor1:t.,dd de mening
dat jongl:' Afrikaanse staten nog lang
niet rijp zijn voor een democratie. ~taar
zijn wij het? Op politiek terrein is het
i':ederlamlse volk net zo ondeTOlitwik.
keld alo; op int.1ustril."t'll'n e(,ollomisdl
gebied de 'onhvikkt'iingslanden'.

Kernvragen
~Ien mag niet van die 'gl'won~ man'

verwacht{'n, dat hij zit.'h z.:!l verdiepen
in alle aspeden van het hestuur van zijn
land, provincie l'IJ gemeente; dat is voor
politic:i zelfs ollmogelijk. Het moet hem
eehter duilklijk worden gemaakt, wáár
dl~ kernvragen in onze samenlevilll-Clig.
gen. wat de gnxltste problemell zijn en
waarom die nog stt'l't.!Sop een oplossing
wachten (woningnood b.v.). Oat de ge.
zelen politieke partijen daar in meer of
llIindl'w matl' weinig of niets \'oor voel-
dell. was dllicldijk. Zij n>rwachtkn niets
andl'rs dan dat de kiezer in 'goed \'l.'r-
trollwen' de hestlllirsverantwo(lrdelijk-
heid voor vier jaren zou delegeren. Dat
moest - in een maatschappij waarin de
c()llllllllnie~ti(' kn dus de kennbspn>i.
ding) stC'eds hreder wordt. Illede door
dl' televisie - mislopen.

Dat dl'l'd lll't ook - iu 1963, toen de

BOl'rCtllmrtÎi van Hendrik Koekoek drie
zetels in de Tweede Kamer haalde. De
gezeten politici schrokken zich rot.
~laar schrokken ze ook wakker? Verre
van dat: IIlet \'(x)TOorlogse munitie -
grotendeels losse flodders - schoten ze
op de Boerenpartij, die 'negativistisch'
was en 'nit'ts te hiedt'n' had. Ze hadden
gelijk. maar hun argumenten kwamen te
laat en deden niet ter zake. De kiezers
zochtl'n immers geen nieuw, alternatief
politiek plan, maar wilden slechts op de
meest mdimen!:.,ire manier hun onge.
noegen laten blijken over de gang van
zaken: het was (.'('n motie van wantrou-
wen tegen de theaterdirt.'Ctie, die onver.
droten de Gysbrecht opvoenle, tenvijl
de kiezer iets anders wilde. Koekoek
be!lx)fde Rooie Siert. Dat zou ook snel
vervelen (sneller dan de Gyshrecht),
Illaar het was tenminste iets anders.

Ilet arglllucnt, dat Koekoek en de
zijnen 'negativistisch' waren, sneed geen
hout. Immers, de kiezers \vilden een
negatief geluid laten horen. Dat kwam
er. hleek in de komende vier jaar, maar
de 'hmafide' politici trokken zich er
niets van aan. Ze isoleerden Koekoek,
snierden op hem. 'onthulden' de fascis-
toïde achtergronden van 7ijn beweging
en laehten hem uit. En gingen met een
gerust geweten slapeIl.

Losse flodder

In maart '66 volgden de verkiezingen
yoor Provinciale Staten. ALo;die uitslag
voor de Tweede Kamer zou hebhen
gegolden, ZOIl Koekoek ti£"ll zetels van
de 150 hehhen gehad, drie minder
sll't.'hts dan de AHp en maar vijf onder
de VVD. X'og steeds trokken de parle-
mentariërs en partijhesturen de juiste
l'ondusie niet. Bij toeval hleek immers
('én van hllll losse flodders (de Allairc-
Adams) wél doel te hebben getroffen.
~Iaar nu manifesteerde de onmst zich
niet alleen meer in de kring van 'de
gewone kiezer'. Een groot aan!:.,l (me-
rendeels jongere) partijleden ging zich
wél afvragen wat er aan de hand was {'n
hoe het mogelijk was dat de topmensen
in hun partijl'n deze overduidelijke sig.
nalen zo nOIl(,ha1ant naast zich neer-
legden.

De kiezers waren het opgesduoefde
nuar daden!oze positivisme van de par.
tijpolitici en parlementariërs beu; de
jonge, in politiek geïntefl'sseenle genera.
tie ook. ~Iaar anders dan "de gewone
man' poogden zij er iets tegenover te
stellen. Oe meest recalcitrante van hen.
hoordevol Illet \Vitte Plannen, kregen
('('Il zetel in de Amsterdamse genll'ente-
mad. En weer kreKen de stoffige politici
in kamers en partijhurealls een nieuwe
losse flodder in hallden: ieder verLet
van jongeren tegen de 'gevestigde ordl~'
hinnen de hestaande partijen, was een
uitlating van pron)s. Ook hier onder-
sehatten zij dl.' oprechte, zij het soms
van enthousiasme overkokende, vemieu-



Waar komt die partijvernieuwingsdrang vandaan?

VERDEEL EN HEERS

AaI1J('rsc: ', .. Kl/rille" we cr lIict Iwg CCII "I/ar j.!rol'l'crillk;c,ç IJii IJcc1f'llkefl?'
Tekclli'lg uit 'Dc Vo/kskrfmt'

Beslultloz:e middengroep

:\iet-reJigieusgehonden politici én 01'-

thcdox-religieuze politici zullen het met
deze stelling eens zijn, Alleen de besluit-
loze middengroep, die conservatief zoekt
naar {,(,Il mogelijkheid Olll de KVP te
hehouden in een maatschappij waarin
de kerk een totaal andere, onvergelijk-
hare functie liedt gekregen als de staat,
zal het met Ille oneens zijn.
De christeli;ke inspiratie is een laatste

strohalm. die de middengroep (conserva-
tieve) politici in KVP, Anp en CHU
~~rihwnom nog ièts te redden V:ln hun
oude partijconstdlatie. En of men er nu
duizend Illaal op ,vijst, dat er niet~

Begripsverwarring

Ullks en Hechts schijnen inderdaad
llloeilijker te definiëren. I1t't zijn (in de
Nederlandse politiek) termen die echter
duidelijk staan voor progressief-socialis-
me (links) en rcacti01wir-liberalisme
(rechts), Een van de retlenen van de
hegripsverwaning. is het feit dat we in
XederJand (tot grote verbazing van bui-
tenlandse politici) te kampcn hebben
Ilwt een grote groep confessioneel-poli-
tiek gt."l)J"ganisc{'nlen.Voor de scheiding
tussen kerk-en-staat ijverden deze groe-
pen voor een gelijkstelling van hun
kerkelijk gezag met het ,\-'ereldlijk gezag.
Dat was hun goed recht, het was begrij-
pelijk. llt'tgL-"Cnniet betekent dat het
wenselijk was, Dat zagen zij zelf uitein-
delijk ook in, De eonsequentie (kerk en
staat moeten geseheid<'11 hlijven, dus
religie staat buiten de politiek) wei~er.
den ze echter te trekken. De KVP
forllluleerde het zo: 'De KVP staat op
de grondslag van de heginselen van de
natuurlijke zedewet en de Goddelijke
Openbaring. waarbij zij de uitspraken
V:lnhet Kerkelijke Leergt",>:agaanvaardt:
In concreto zou dat h.v. betekenen

dat {'t'1l meerderheid van de KVP in
:\ederland (51 pd,) zou inhouden dat
de Pil verboden werd, de echtschei-
dingswetgeving overhoord gezet en het
k{'rkelijk huwelijk als eerste en belang-
rijkste zou gelden. Een onmogelijke situ-
atie in OIlSland? Dat hegreep de KVP
(xlk wd, ~faar - zo dacht men - we
halen toch IJ(xlit de helft plus één van
alle stemmen. Toch sllg'gereert het stnlC-
fllllrrapport van de KVP in januari '66
al. dat deze pass:!.ge beter zou kunnen
worden vervangen door een omschrijving
'ebt de partij zich bat leiden en inspire-
ren door een christelijke mens- en maat.
"chappijbeschollwing, doch dat zij bij het
hepalen van het politiek te voeren beleid
onafllallkelijk is van kerkelijke instan-
ties.' Een lll{'rkw~ardig voorbeeld van
'",at C('Orge Ol"\vell (in '1984') dubbel.
dWlk not'lIlde: immers, óf de individuele
K\'P'cr (dus ook het btholieke kamer-
lid) accepteert fzoals Rome eist) onvoor-
waanlelijk de autoriteit van de Heilige
;>.lo('(It'rkerken zal daar ook naar hande-
len. óf er blijft van het katholicisme van
de KVP.afgt'vaardigde weinig over,

komen, even ('en duidelijke dt,finitie-
poging. Progressief in de politiek is die
stroming. die zonder remmende wens-
dromen de consequenties durft te tR'k-
ken uit de internationale politieke. tech-
nologische en cconomi'Sche ontwikkelin-
gen en er naar streeft de ~ederlilndse
politiek af te stemmen op deze ontv,'ik-
kelingen in zoverre die duidelijk onaf-
wendhaar of algemeen menselijk ge-
sproken wenselijk zijn, ongeacht de vor-
deringen in deze richting in andere
landen,

Cotlserwtief in de politiek is die
stroming, die ijvert voor het Ix'houd van
de status ({IlO, En'ntueel is de conserva-
tief bereid mee te werken aan progres-
sieve initiatieven. mits die de fundamen-
ten van de heersende constellatie niet
dreigell aan te tasten. De conservatief
gaat wél met zijn tijd mee, doch loopt
sh:,'t__"<.lstwee of Illeer passen ten achter.
RC(JctiOlUlirin de politiek is die stro-

ming, die ijvert VlXlreen terugh't'r TIaar
de status qlt{) !Illte. Dat impliceert. dat
de reactionair een hepaald punt in de
geschiedenis (de Franse Heyolutie, no-
vember 191ï, mL'Î 1940) mod kiezen.
De terugkct'r naar de sihJatie voor dat
plint is zijn ideaal - alles wat 1lL'1ller
venier van verwijdert, is verwerpelijk.
In de praktijk evolueren reactionairen in
dezelfde zin als conservatieven, zij het
iets langzamer.

KV. P. SCORE-BORD
i CHRlsT~N - DEMocRATeN
~ CHRI~TEN-RADICALEN
3 8RABANlSE.VARIANT
Lf DEMoCRl\T'SCH CENTRUM ND___ NEDERLA

5" DE.GROEp V. D. GR/NTEJV---

wingsdran~ V.1n de jongeren, die haast
wilden maken. Haast, omdat de achter-
stand al twee decennia l)t~_"droeg.

Gezaplie bestrijders
Tien over Rood werd een veel gehan-

tet'rele slagzin voor de gezapi~e hestrij-
ders van de 'provomentaJiteit' hinnen de
Partij van de Arbeid. Maar vaor de
opsteller van 'TOverood' was het mt.'CT

dan een kreet. Op het partijcongres
bleek hun aanhang groot genoeg om een
aantal van hun punten ingevoerd te
krijgen. Essentieel was daarbij de voor-
aanstaande plaats (nr. 1) die ontu;ikke-
lillgshulp in hun tien punten had gekre-
gen.

De mensen van 'TOverood' (Nieuw
Utlks) wilden een drastische ruk naar
links, ecn progressievere PvdA. En weer
richtten de oude zetelvaste socialisten
hun losse flodders. Dibnaal gepaard
braandc met het ,l£ooien ••..an politiek-
pro••..o.aehtige rc:x)kbommen: begrippen
als Links en Hechts, Progressief, COllser-
t:atief en Reactionair, verklaarde men
allerwege, ware,~ inhoudsloos. Ze bete-
kenden niets ell hadden alleen relatieve
waarde. Dat 'argument' sloeg later sterk
aan bij de verdedigers van de huidige
sÎtuatie in andere partijen (in de KVP
Schmelzer, in de AHP Rooivink).
Voor degenen die van deze 'argumen-

ten' onder de indntk zouden kunnen
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tegen is al" een politicus zkh individu.
cel door het christemlom laat inspireren,
maar dat dat helemaal niet hoeft te
hetekent'1l dat de partij zich als zodanig
moct afficcrcn - zij hlijven zich aan
de'.t.claatste vondst (een christelijk geïn-
spireerde volks"artii) vastklampen.

De KVP - om nog even als voor-
heeld hij deze partij te hlijven - wil
openstaan voor álle N'ederlanders. Goed,
een protestant zal niet makkelijk KVP
stemmen, maar de ontwikkeling naar
een CVP zit er in. dus misschien komt
hij daar wel overheen. ,\faar een jood
hij voorhee1,I, of een humanist, die reli-
,l.,rieus-gcsproken verre (zelfs antagonis-
tisch tegenover) staat van het katholicis-
me en die zelf g(''ell noodzaak ziet in
het oprichten van een Joodse of ectl
lIum(lflistisclie Parti; (die laatste is cr
even - zonder enig succes - geweest),
zal er toch nkt over di'nken op de KVP
te stemmen (laat staan lid te worden),
Ofschoon hij misschien pUllr-politiek ge-
sproken het zeer met de KVP-visie eens
is.

\Ve móéten er even op ingaan. omdat
de laatste ontwikkelingen binnen de
KVP interessant genoeg zijn, maar niet
los gezien kunnen worden van deze
achtergnmd. Niettemin falen al deze
argumentf'n hij de tt'genpartij, want de
politieke verzuiling fundeert zic:h in we-
zen op dezelfde 'principes' als de Katho-
lieke Geitenfoh.ereniging. katholiehn
voelen zch hett.'r thuis en vinden het
ge'L:dliger hij nl('de-katholiekt'n in één
vereniging. Dat mag misschien(?) op-
gaan voor een gezelli,l.{heidsverenigingof
('en sportc:lllh (ofschoon: als het daar
menens wordt en om gdd gaat, is dat
principe ver te zoeken. Katholieke prof-
voethallers voelen zich heter thuis bij
Ajax dan hij HKVIC), H)Or een politieke
partij is het een funest principe.

Vernieuwingsdrang
De eerste duidelijke V('miellwings-

drang vond dus plaats binnen de PvdA.
door Nieuw Links. De Partij van de
Arbeid wist de opstandilW jongeren hin-
nen haar ,gelederen te houden. maar
moest een aantal zware cOlK'essiesdo('n.
Toen kwam. Jllt'dio '(iB, het plan van de
groep die zich later zou aankondigen als
Democm1£'u '66. Buiten alle bcstaande
partijen om. omdat de initiatieflH'm('rs
niet uit éi'n partij kwamcll. llIaar hoV(.'n-
dien (essentit.el) van mening waren dat
de politiek-maatschappelijke vemieu.
wing niet binnen de hestaalUie llarti;cu
moest plaatsvinden, Lakr zou hun voor-
Illan Van ~lierlo het kernwoord lance-
ren: De heslmmde lJarti;e'l moeten ;:,ich
;:,df laten oUlploffell. De aanvankelijke
etikettering 'cen VVD-splinkr' wcrd na
de V{'rkiezingen van 15 fehmari 1967
vervangcn door vele thL"'Orieén.De 7
zetels voor D 'R6 kwamen van de VVD,
PvdA. KVP, Boerenpartij, CIIU.AHP.
Er waren zelfs amllisten die stemmen uit
PSP en CPN, SCP en ~PV als doorslag-
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~evend noteerden. Als D '66 inderdaad
al deze stemmen zou hehhen gekregen.
die de analyses aangaven, ZOIt de partij
70 zetels hehhen g:ehaald ...

De verklaring was simpel: de analyses
faalden, omdat men uitging van de
voorkeur van 'de gemiddelde KVP-
skmmer' of 'PvdA-stemmer'. ~Iaar dat
kiezerskorps was al voor 1940 uitgestor-
ven. lIet resultaat van D '66 was niet af
te meten aan de hestaande politieke
verhouclilJ,I.{('n.want, .. die verhoudin-
gen hestonden alleen nog maar in de
gedachten van de professionele partijpo-
litici en hun aanhang. Koekoek had
immers al hewezen dat de :\ederlamlse
kiezer aan de rand van de afgrond
stond. Dit, laatste stap aehtemit. uit
angst voor de papieren tijger van de
conventionele, vastgeroeste partijen had
geresulteenl in een tomeloze val in de
lloeren.afgrond. nu - vier jaar later -
waren de verhoudinJ.{('n gelijk en he-
landde l'('n deel van hen op het plat-
fonn dat 0 '6f) gehouwd had: dat
waren kiezers die anders misschien (uit
aversie tegen de Boerenpartij) nóg vier
jaar hadden gewacht om die laatste stap
te doen.

De derde groep waren de protestantse
S"i;tstemmers, die het ARP's Biesheuve1
moeilijk maakten. Ook zij zochten het in
hegrippen als cluideli;kheid en openheid,

Gesprek vooraf
Eén belangrijk punt dat men hij alle

jonge groepen terugvindt, is de eis om
vóór de verkiezingen te 1Jepalen met
welke partijen men wel en met welke
men niet in zee zal gaan. Tegenargu-
ment van h.v. prof. Carl Romme op een
KVP-vergadering in L('iden, waar hij
zowel het hoofdhestuur er van langs gaf
(het bestuur geeft geen leiding aan de
discussie OT;er llarti;T;emiellu;illJ,!) als de
radicalen op de korrel nam: 'O\"('r het
vooraf (voor de verkiezingen) vormen
van een regering spreek ik maar niet
eens. Geen Nederlandse partij zal zo gek
zijn om daaraan te heginnen. Bij een
gezamenlijk rcgeringsprogralllnla zijn
AH. KV!', D '(:iG en PvdA (als ze salllen
een coalitil' willen) immers voor de
kiezer allemaal hetzelftl(,. De kiezer 7.('gt
dan: "waarom gaan jullie niet met z'n
allen in één partij zitten?" De totstand.
koming van een regeringsprognun is
voor vijftig percent afhankelijk van de
maehtsH'rholldingen tussen de partijen
na de \.erkiezingen . , :

Schreef "'mllie/galiger Faas daags na
d(, hijeenkoll1'.~tiu de Volkskrant: 'Vaar
zou Homme stal/U als hi; (-) slechts
ge!COOlIlid COII de afclelÏllg Leideli (cas
eli hi; 1111 al ;enelI moest ;:,ien, dat ;:,i;1l

TJarti;;:,iill workctlr niet I:olgl? MisscIlieli
;:'011 !li; wel KVP~radic(J(J1 zi;u geu:ur-
den:

En inderdaad, Homme heeft m('t zijn
ver. ••..eI1ling' van dl' 'vorming van l'en
regering vóllr de verki('zingen' d(~ radi-
calen zelf de hal toegespeeld. En in zijn

kritiek op het partijhestuur én toen hij
stelde dat het regeringsprogram 'VOOTde
helft afhankelijk is van de machtsver.
houdingen tussen de partijen na de
vcrkil..-.t.ingen',Immers, dat onderstreept
hed duidelijk het streven van {~nNieuw
Links l~n D '66 én de AH-spi;tstem-
mers én de KVP-radieall.'1l om de ver-
kiezingen nid te houden kr vaststelling
van partijpolitieke machtsvt'fhoudingen
lllaar ter registmtie van de punten die
het Nederlandse volk nrgent vindt.

Ontwikkelingshulp
Dat zal op dit mOllwnt waarschijnlijk

(aeuut en in eigen helang geredeneerd)
de woningnood zijn. Toch is de toets.
steen van de progressiviteit van de di-
verse partijen niet hun schennen met
nationale helangen. maar hun houding
kn opzichte van een in de toekomst
hijzonder hepalend punt: de ontwikke-
lingshulp. liet is interessant de vcrschil-
lende henadering('11 naast elkaar te leg-
gen. De VVD h.v. ziet slechts heil in
steun aan Suriname en de Antillen (Olll-
dat wij daar directe - erJ.{olucratieve -
handen mee hdlhen), D '66 wil hd
hl'tlrag dat wc er voor uittn,kken be-
paald zien door de mogelijkheid het
doelmatig aan te wendcn. Daartoe he-
rot'pt men zich op een uitspraak van de
Wereldbank, die stelt dat de totaalhulp
ml't 50 pct. verhoogd moet worden.
Daar i':ederland in de huidige hulp
relatid .'50 pet. adlterhlijft. Illoet het
hedrag vall 300 miljoen op 900 miljoen
worden gdlT<H:ht.De PvdA stemt voor 2
p~t. van lwt nationale inkomen. De
CIIU ziet het als naastenliefde. Enz.
liet Wil te ver voeren hier alle vergeIij-
king('n door te trekken, maar het is een
duidelijk toetssteen voor progrt.'ssiviteit.

Over de struhhelingen in de Neder-
bmlse partijen is cen kleine hibliotheek
verschenen. T('f} l'('rste Tien ot:er Rood,
daama Gruyters' Daarom D '66, onlangs
weer ('('n hrochure Eeu Porti; om mee
te werkeu (over de PvdA) en hij de
Arheiderspers een essayhulllleItje Parti;-
(;eruielm:illg? waaraan jnrgens (KVP),
Kuiper (ARP). Van der Lek (PSP). Ed
van Thijn (PvdA), Visser (D '66) en
Viersl'1l (CIIU) Ilwcwerkten. De VVD
liet - heel typerend - ondanks tocge.
zegde medewerking \'t.'rstek gaan. Dl'
\'t.'rnieuwingspoJ.,r:ingenvan Nieuw Links
('n D '(jB zijn duidelijk in hun hrochures
weergegeven. De AH-CII-spijtstemmers
hehbell Ilog weinig nieuws op het tapijt
~:chracht. Alleen de K\'P-vernieuwing (of
opheffin,g) hult zich in stl'(xls dichter
wordende nevd('n.

Daarom n('CIll ik als overzicht graag
een klassifkatie OH'r uit het Algemeen
llandelshlad (d.d. 28 aug,). waarin de
KVP-opsplitsing duidelijk wordt weerge-
geven. Tekenaar Oplands commentaar
(in de Volkskrant) op deze verdeeldheid
('Vl'rdcel en he('rs') geeft de situatie
hilllll'1lde KVP dadlt ik scherp weer.

IIEl'K J. ~IEIEH



'Wielerrot' Frans Mahn:
Nederland heeft talent
Nederland heeft zijn wf~reldkampioen.

schappen wielrennen weer achter de
mg. In Amsterdam en Heerlen is het
een bont spektakel geweest. Frans
~Iahn, i\"ederlands sprintkampioen hij
de profs, was met z'n 34 jaar de oudste
deelnemer van de l\'etlerlanclse ploeg.
Frans, routinier in wereldkampioen-
schappen, wortelt;
'Dit was een geweldig toernooi. In

eigen land zoiets hcleven komt maar een
enkele keer VOOf. Het boeit veel meer.
Stel je voor dat je V(X)T eigen publiek
een regenboogtrui verovert. '''al een
weelde.'
Deze weelde heeft Frans ),Iaho dit

jaar niet gekend. Frans. in het wielerwe-
relclje eigenlijk al meer dan een routi.
nier, had zich ook g('cn enkele illusie
gemaakt. In 1956, nu al weer elf jaar
geleden. bracht Frans het wel zo ver.
Toen veroverde hij op de we~ de we-
reldtitel bij de amateurs.
Frans vertelt: 'Een regenboogtrui ver-

m'eren is iets aparts. Je leeft in een roes.
ja je denkt dat je alles kunt. Later,
wanneer je enkele doffe dreunen op je
kop hebt gehad. hekijk je het anders, ,ga
je aan je toekomst denken. Sta je op de
twecspron,g; doorgaan of stoppen. Ik
deed het laatste. Ik geloof niet dat ik cr
spijt \'an heh gehad.'

Naar ziekenhuis
1958! Twee jaar nadat ~Iilhn als

sterkste amatellrrenner was gehuldigd;
als prof ret.-clhij in ('cn koers in Bdgië.
Een smalle typische Belgische klinker.
weg, Plotseling blokkeerde zijn voorwiel.
De klap kwam hard aan. Versuft werd
.\I:lhn weggedragen . .\Iahn; 'Ik verrek-
te van de pijn. \Verkelijk in mijn leven
heb ik nog nooit zov(>el pijn geleden.
Eerst wilden ze mij nog op mijn fiets
hdpen. I Id ging niet. Enige uren later
lag ik in het ziekenhuis. Ik had mijn
nier gescheurd, Daarna heb ik mij nooit
meer erg jofel gevoeld. Ik sukkelde nog
wat door. Het was rampzalig. In 1960
nokte ik en ging studeren aan het
CIOS',
De loophaan van .\Iahn begon storm.

achtig. In het begin van de jaren vijftig
lag een glanzende carrière als wegrenner
voor hem open. In 195.3 won Frans vele
grote wegwedstrijden en klassiekers. Als
sprinter werd hij uitgezonden naar de
\VI\: in Zürich.

Dat h een vreemde gewaarwording
hoor, In het voorjaar had ik veel weg.
wedstrijden gewonnen. Ik gokte op een
plaats in de wel-,'p!oeg.Tenslotte zat ik
in elke koers voorin. \\'('et je, dat ik niet
eens hij de t.'erste twaalf zat. Zelfs als
reserve hadden ze mij niet nodig. ,\'ou
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had ik het geluk. dat ik van de elf
sprints op de poplllaires. die toen nog
op vrijdag in Amsterdam werden ge-
houden. cr zeven won. Ik deL'<.lvoor de
101mee, gewoon om rapper te worden.
Jan Hijzelendoorn bleef mij de eerste
drie keer voor. Daarna won ik. Eerst
veel gehannes. Ik moe-st de reis zelf
hetalen. Ik vertikte het. Een dag later
lag mijn ticket klaar. Ik maakte niets.
Veel te weinig ervaring.'

In dienst
Een jaar later \.ertrok Frans niet. De

militaire dienst eiste hem op. De \\'1\: in
K(~ulen ging zijn neus voorbij, In 1955
opnieuw een poging, maar weer als
sprinter.
~Iahn: 'I'\iks natuurlijk. Ik had dat

jaar voornamelijk op de weg gereden.'
En dan in 19.5(j het topjaar, een seizoen
vol oo,L,rverblindemle S\l(:eessen. Kam-
pioen van I'\edcrland op de weg en op
de sprint. Daarop wereldkampioen.
Frans: 'De reis naar ~Ielbourne. waar
toen de Olympische Spelen werden ge-
houden. kon mij niet meer ontgaan. IIet
leek te mooi; deelnemen aan de Olym-
pische Spelen. Andere atleten zoals Za-
topek en Reiff van heel dichtbij zien.
\\'erkelijk ik had mij enorm vooriwrdd.
Zes weken had ik met JooP Captein in
Engeland gezeten. \Ve trainden bij Reg
Harris. \Veet je dat die lIarris het
grootste sprinttalent is geweest. dat ge-
fietst heeft. Toen die dreun. Hongarije.
Tenlgtrekken van de ~ederlandse ploeg.
Geen Olympische Spelen. Ik was hele-
maal kapot. Daarna werd ik prof. Als
wereldkampioen kun je nu eenmaal geld
verdienen. Het geluk is daarna niet
meer op mijn hand geweest.'

Piste lokt

:"Ja de val en na hct CIOS lokte de
piste hevig. Frans ~Iahn \'Oigens velen
een lastige jongen - kroop wecr op de
fiets. In 1964 debuteerde hij als derde
in het 1\eclerlands kampioenschap op de
sprint. In 1965 weer derde. En dan de
doorbmak. Voor de tweede maal in zijn
carrière, als ruim dertigjarig"e. hereikt hij
de top.
'De mensen hebben vaak om mij

gelachen. Ik weet dat. Toch trek ik mij
er niets van aan. Tenslotte ben ik nog
de sterkste. Sommigen zeggen dat ik
moet stoppen. \Vaarom? Zolang ik geen
'lacher' ben, blijf ik.'
Heeft Frans ~Iahn dus aan zijn laatste

\VK deelgenomen? "Die kans is groot.
De jeugd komt snel opzetten. \Vij heb-
hen talent in I'\ederland. zeer veel zelfs.
liet sluimert. Slechts de allergrootsten
hreken IlU door. Dat zijn de jongens die
helemaal alleen gepionierd hebben. Dat
kan niet anders. \Vant een geregelde
training in de clubs bestaat hier niet. Zij
kijken alleen maar naar de topjongens.
Als de basis verbr(>e<.lt.\'•..ordt r\eclerland
bt'slist de sterkste wielernatie.'

WnJ jESSE
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Hoe meer tuk, hoe groter de kick

:i\1l lie pil alleen nog maar ('{'U kWl'S-
tie is van op tijd innemen, tk. vaste
\'l'rkering z'n langste tijd heeft gehad,
de schokkende bcwegin,l{en op de dans-
les zijn genormaliseerd. het g"l'hed voor
het slapengaan ('T steed" meeT bij in-
schiet. en Cod zo niet dood, dan toch
vrijwel uitgeteld is. moetelI \Tle tieners
met lege handen staan. Alles en il'der-
f.."eJllijkt hereikt. i\iets nog te n~rlallgen.
niemand nog te hegeren. Natuurlijk cr
zullen zich altijd weer nieuwe fenome-
nen openbaren om te verheerlijken. Op-
nieuw sensatie. extase, kortom volop ge-
legenheid om zich te vergrijpen aan .. .'t
Ja. aan wat en wie eigenlijk? Dat is me
een schrik! Geeft niet. fijne tiener. Je
hent niet de enige die het anhvooni
schuldig moet hlij\'l'n. ~f(>t jou zijn er
miljoelll.-'udie niet zo gONl meer wetel!
hol.-"waarom. waarheen en nipt te verge-
ten \\.'aanloor zij le\"t;'ll.- l\'it,t met'r -.
Er is dns nog een kaliS. En dat is
minder diep gedacht dan je denkt.
\Vorelt nu alsjehlieft niet ongpdllldig!
I\'og even en je kunt je oren. ogen en
hart weer geloven.

Bij wijze van voorproefje, zomaar l"pn
krantenbericht. 'In 1250 talen en dialek-
ten is de Bijbel thans geheel of gedeelte-
lijk vertaald. Dat bdekent dat lIegentig
procent van de mensheid de Bijbel
geheel in eigen taal kan lezen, terwijl
van de resterende tien procpnt nog
zeven procent toegang heeft tot gedeel-
ten van de Bijbel. liet cOlllplete i':iellwe
Testament kwam vorig jaar voor hd
eerst gen'ed in het }.foro, een taal die
gesproken wordt in het herggehied in
het zuiden van de Soedan, een streek
die vorig jaar herhaaldelijk in het
nieuws was door \'en'Olbringen van cIc
christenen. In i'én taal kwam 'vorig jaar
voor het eerst pen complete hijbelverta-
ling lIit: het Asante, dat in l'en deel van
Ghana wordt gcsproken. De plechtig-
heid in Koemasi, waarhij de vertaling in
gehruik werd genomen, was L't.'nnationa-
le gebeurtenis. waaraan de radio vooral
grote aamlacht hestecdde. On>rigens
moet het werk van hijhelvertaling nog
heginnen in maar liefst duizend talen,
die echter slechts door drie procent van
de mensheid worden gesproken.'

BIjbel een bestseller
Interessant zo'n hericht. maar waar

het \,(lOral om gaat is de aan duidelijk-
heid niets te wenSl.-'noverIatemIe conclu-
sie: de Bijhel is een hcstselk'r. Gods
Bestseller. De Bijbel. Bestseller. Coed.
Allemaal mooi en aardig, maar ga 'r
eens aanstaan. lIoeved maal ook hestsel-
Jer. ('en lekker lezertje kun je de Bijhel
toch moeilijk nnCI1l('I1.Begrijpelijk zo'n
reactie. Jammerlijk ook ~Iaar gelukkig
niet hopeloos. Integendeel zelfs. Luister:
'11oe komt het dat zo weinig tieners tuk
zijn op de Bijhel? Aan het h(wk zelf ligt
het natuurlijk niet, want het is nog altijd
springlevend en spiksplintemiellw. Jh-t
zal wel liggen aan de manier waarop wij
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dl' Bijhd hautereu, Als el'n plechtig en
hpilig' hoek \'an eeuwen J,!;c1edl.-'ndat
onmisiJaar schijnt te zijn om in de
hemd te komen, lllaar spanneru1 is toch
anders. Daarom wil ik probeft'n je te
helpen. Op alle linkerhladzijden van dit
\)(l('kje staan Bijhell-{l'(lee1ten,uit bijna
alle l;oeh'n en nngen'cr in volgorde. Op
alle rechterhladzijden staan allerlei toe-
lichtingen. uit krant of van IX'kende en
onhekt'nde schdjV('rs of zelfgemaakt. Als
je één keer de smaak van de Bijbel goed
k pakken heht, krijg je er nooit genoeg
\.111. Daar is het om hegonnen:

Al was het Illaal" om van lllt af aan
(ver)dwalen definitief te voorkomen, de
-ik- is de auteur-gids Sipke van der
I.:md. Titel van het bocl..ie, waaruit
reeds el.-'npelar maal gecitceni: - Gods
Bestsel1l'r \'001' Tieners -. Titels op de
verschilIemie rechterbladzijden spreken
l'cn t'igen (tijdse) taal. V(xlrheelden:
Apostelen op <le fiets. Extra politiebe-
rieht, liet staat (niet) in de sterren,
lIallo Co(l, Zinloos gedoe, Bazuinen en
luidsprekers, Grote schoonmaak, De
walkie-talkie van ~fozes, etc.

Dl' rechterpagina.inliolld liegt er
l'yemnin om. Kenndijk van de gedachte
Ilitgaamle dat het ware geloof nog
steeds op straat Iib>1:en \vij het allcen
(nog) maar hehocven op te rapen, reikt
Sipke yan der Land gegevens aan die
lopen \'an cic bijna dode maar sterk in
end gdovcnde solclaat via de mens ah;
schikbrellkeling tot en met de anne man
die ol1\'l'rwaehl'i Zl'Cr rijk \\'ordt en al-
len't'rst l.-'l.-'nBijhd k(x)pt. Korte, kern-
achtige hl.-'richten waar de ontroering af
moet druipen. Of wd, bij lezing of kort
daarna. lijkt alleen nog maar inh'Cr tot
onszelf en de ander mogelijk. Bijhelge.
d('(,1ten op de linkerpagina's moeten dan
wel gaan 'spreken'. Tt'meer omdat de
tiener, waar hij het boekje ook opslaat,
altijd wel een houvast \'indt. Ook al
hetreft het geen krantenhericht maar
gewoon uitspraken van mensen als: ds.
George Brucks, ~Iahalia Jackson, André
Ampère. Louis Pastenr. Ds. Gabe van
Dniut'n, JoilIl BlInyan. Billy SUllday, Ds.
Piet Lllgtigheid. e.a.

Persoonlijk brengen

:\lisschien doet het \'ermelden van
Yoornamen van domint't's even YH't'md
aan, In feite e\'('uwe! is het heel nur.
maal. \Vij henaderen onze fihmterren,
zangers, of idolen op welk gebied ook,
toch (xlk zo. Ja. - ends Bestseller - is
zonder meer WXlrtieners, \Vant behalve
dit zo persoonlijk brengt'u yan predikan-
ten ('n andere aanverwante geesten,
geeft Sipke van der Land {hijbd)tekstell
in o.a. het Frans, Duits en Engels (en
welke tiener spn>ekt z'n talen niet?) en
aall het slot van zijn I;oekje zomaar de
t:kst ~'~n <;cn song, nl. van 'Oh, When
1 he Samts.

Ofschoon al een paar maal gesugge-
H'erd, moge het hier nu nog eens na-
c1fllkkelijk I-{en'gdwonkn: - Gods Best-

seller \'001' Tieners - is modern. Lievcr
nog. het lijkt zelfs up-to-date. Din'ct
hanteerbaar voor de steeds sterker wor-
dende loye-in drang. Zaak is daarhij wel
om niet te duidelijk en diep op de
inhoud in te gaan en bij alle (rechter)-
pagina's het slot maar het sInt te laten.
Zo niet. dan lijkt het mij niet onwaar-
schijnlijk dat de ander wel eens ZOII
kunnen gaan sprekt'n over een onver.
draagzaamhcid die sommige dictatoriale
godsdienstleraren vroeger zo 'storend'
deed zijn. Of daartegen valt te argu-
menteren waag ik te betwijfelen. De
krantcherichten in "Gods Bcstsel1er voor
Tienors' zijn de krantebericihten van
Sipke van der Land. \Velkc kranten hij
precies voor zijn boekje gelezen ht..-cftis
hebas nergens te vinden. \Vaar krante-
berichten, uitspraken of gezegden over-
lopen in eigen mening is op z'n zachtst
uitgednlkt nogal vaag. Het ;r,a1dus wel
ecn argumenteren worden vanuit het
(herwonnen) geloof. Ga daarbij echter
niet teveel op de oecumenische toer. Hoe
onvemntwoord en gevaarlijk dat kan zijn
is te vinden in het stukje -God is l"cn
doolhof - waarin o,a. staat:
(... ) 'u:ant alle godsdiensten hebben

Ju..>tu:elistcaar over God, manr als je gCUlt

zoeken kom je bedrogeft uit. IJet llin-
doeïsme heeft een cerzameling can 330
milioen goden. Als dat geen doolhof i.••!
llet Boeddhi.mw is een godsdienst zonder
God. Je moet jezelf mUllr zien te cerfos-
set!. Ook eerl doolhof. De Chiflese gods-
diensten cereren de t:oorouders als go-
den. Eef~ lugubere doolhof. De primitiecc
godsdie,tsten cereren dieren of bomen
of duistere machten. Ee,~ doolhof vol
mo/Z,eli;kheden ( .. , )

En aan het slot van 'God i.~een dool-
hof:
(... ) 'Jezu.~zegt: u:ie Mi; gezien heeft,

heeft de Vaaer gezien. Kiik dus mUlr

Hem. Geloof in Hem. Leef met Hem.
Dan dool ie niet onlJcstemd rOfuI, mallr
heh ie ie hestemming gecouden. Maar
buiten Christus om blijft God een dool-
hof ( ... ).'

Zelfgemaakte toelichting

Onder - God is een doolhof - staat
niet venneld of het hier l'en krantehe-
richt geldt. Evenmin V:lIl welke hekende
of onlwkende schrij"er de tekst dan wel
is. Het hetreft m.a.w. l'en door Sipke vall
der Land zelfgemaakte toelichting. Ge-
ent op Jesaja 40 vt:rs 18,28,29; Johannes
4 vers 24; 1 ver~ 18; 14 vers 1,9,10.
~1C'gdijk deed dit stukje eulhlllr/gü<ls-
dienstgeschiedenis wat eig"enzinnig aan.
Dat dat echter heslist niet direct en
altijd onverdraagzaamheid bt,hoeft in te
sluiten hewijst dezelfde auteur in -
Winter in Tihet -. Een verhaaltje over
een zekere Soemlar Singh, zendeling,
die met een Tibetaner door een snL"CUW-
storm wordt overvallen. Langs de weg
ligt een halfhevroren man. Soendar wil
helpen. Zijn metgezel niet. Soendar doet
het dan maar alleen, Eind verderop treft



BOEKBESPREKING

'Een jongen \'ond dat hij te\'ed kar~
weitjes moest opknappen voor zijn ()U~

dt'rs Pil gaf hun de volgende rekening:

Hij krl't'g zijn gt'1d prompt. ~Iaar de
volgt'nde dag: lag er een nota op zijn
hllTeautje. dil' hij nooit van zijn 1(,v(~11
meer v('rgat:

- Gods Ikstseller '700r Tieners
cerscheclt ill de Boeketreeks hi; j. 11.
Kok .v.V. te Kampen. I'ri;s: f 1,95.

meK ZAAL

gratis

gratis
gr3tis
6'Tatis
gratis

f 3,80

f O,SO
f 2,00
f 0,50
f O,öO

Vijftien jaar k(J.~ten inwoning.
Verpleging hij ziekte
Veel zorgen en prGhlemen
Alle liefde

Boodsl'hapPl'll gedaan
Auto ge\I,. .•tssen
Tuin g(.harkt
~aar pt1.~tCll hibliothcek

NUDISTEN"
KAMP

traditioneel mag zijn is al vrij duhieus,
Dat dit traditionele eVt.'nwl.-,1 verpakt
wordt in zg. moderne (tiener)kretell is
op z'n minst kwalijk. - Gods Bt'stscl1er
Voor Tit'lwrs - is èén voortdurende
st'lltilllente1e doorzichtige natlmkkelijk-
heid. Xaar nHm al hlijven steken in de
poging vooral toch -in- te zijn. ;\'U<'u
inhout! getuigt het van een starheid die
H'd zegt over dt., auft'ur, lllaar niets
Illt'ftleelt aan de zo ~diefde tiener, Dat
het hO<.'kje tot stand kwam in samen-
werking met De Internationale Bijbd~
Ixmd (Doel o.a.: lid hevorderen van
het Bijhdlezen) lijkt mij in dit n'rhand
zelfs geen schrale tmost,

Volgens de flaptekst is 'sehrijwn vour
Sipke van der Land zijn lust en zijn
leven. En schreef hij dit Ixx'kje omdat
hij het nid laten kon'. Daarom et.'n
suggestit,: Bij een volgend hoekje een
gr:lInlllofoonplaat imluiten mt't liedjes
van Sweet-Si.\ft'l'll ondersteund door de
Beatgirls.
Tenslotte, ter heroriëntatie op onszelf

en herwaanlering van de ander lIit
Cods Bcstseller Voor Ticner - nog -
\\'ie zal dat hetalen? -:

Moderne tienerkreten
\Vaarschijnlijker lijkt mij dat de wens

de vader van de gedachte zal blijven.
Geteisterd worden door de angst dat
steeds meer tieners de Bijbel de Bijhel
laten, bn een reden zijn om een boekje
te schrijven. Dat dat niet te opvallend

hij zijn metgezel aan. De Illall is door de
kou hevangen. clo{)(igl'vroren. El'lUnaal
veilig in het dorp, met levende eerste
lIIan op mg. heh'lijpt Soendar de woor-
den van J('zus pas goed: 'wie zijn leven
zal willen hehouden die zal het verlie-
zeil. maar ieder die het zal verliezen om
~Iijnentwil, die zal het hehouden.'

Inspiratie voor dit verhaal (of omgc-
keent) vond Sipkc van der L..'1ndin
~Ian:lls ti vers 34-38. Hoewel ieh••..at
gezocht. zon zo'n geschiedenis het toch
moeten kunnen doen. .\Ioeilijker wordt
dit wanneer de auteur meent dat in zijn
hoek voor tieners de Twt'l-'<.le \Vercld-
oorlog, CII daamwc Annc Frank, niet
mogen onthreken. L\a - \Vcg met de
1101landers - waarin hij het plan V:ln
lIitler om de Kcderlandse hc\'Olking
over te plaatsen naar Polen vergelijkt
met cIe uit de Bijbel bekende Assyris('he
('11 Bahylonische Ballingschap, en
Fraai volk - waarin hij uit het Daghoek
van Anne Frank citeert (Slot);

Niet catastrofaal
Aldus dit wtxml van troost. Te putten

uit achtert.'envolgens: Jeremia .39, Klaag-
liederen 3, en (inzake Okke Jager) IIc-
hreeén 4 vers 14-16 en 7 ..•.ers 2G-28.
~Iocht daartoe even geen behoefte 7jjn
en de twijfel de overhand krijgen, dan
niet getreurd. Er staat nog zoveel lll<.-'Cr
in - Gods Bestseller Voor Tieners - dat
een inzinking echt geen catastrofale af-
metingen zal gaan aannemen. Boven-
dien, Sipkc van der Land is zÎt'h er
tenlege van hewust dat het niet allemaal
zo eenvuudig ligt. i'\iet voor niets zegt
hij in zijn woord - Achteraf -:

( ... ) <Je hebt et'l'l lwleboel stukken
uit de Bij/Je! ge/ezel!. Je zldt ICel eens
cflthousiast gelVorderl zijn. Of stil van
belCondering. Of u:oest tem cerolltu;(Jar-
digillg. Of Mi; van cfllllkbaarheid. lIet
u;as maar eell begillom ie 0" galig te
Iwl'len. Ik hoop dat je 11Il de weg een
beetje Iceel eu zelf verder pioniert met
het boek cal! Vader! ( ... )

(, .. ) 'Maar Ileen, Hitier heeft ons al
lcl1lJ!,statellloos J!,emallkt. Eli tro/ltCe1lS,
er 'Jcst(wt gecu J!,rotcr t:ii(llulsc'lllp op de
u:ereld dllll tussen Duitsers en jodelt' ( ...)

Laat hij in - Kom ma~l.r bij mij -
Okke Jager aan het wmml:

(, . ,) 'Sta op en u;(lIlcldf Al zou ie de
zonden Wil de hele tcereld gedaan heh-
'Jen, de zotillefl r:an A1t:a ell Hitler hij
elkaar, clan is het offer WIl jezus groot
genoeJ!, om al die ;:'(Hlden te t:crzoe-
IIClt!' ( .•. )
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