


In miniatuur
In de afgelopen maand is de defensie wèl in opspraak geweest! Het
begon met de, in de pers breed uitgemeten, rel rond de overplaatsing
van de overste Volten. Nauwelijks was deze zaak in de Tweede Kamer
tot een einde gekomen of daar barstte het grote onweer los van het
konflikt tussen de chef generale staf en de. kommandant Ie legerkorps
over zulke belangrijke zaken als de samenstelling van de legertop, de
aanleg van een groot oefenterrein in het noorden des lands en de aan-
schaffing van belangrijk technisch materieel. De pers mocht het genoe-
gen smaken belangrijke citaten te kunnen publiceren uit stukken die.
naar ik aanneem, als zeer confidentieel waren verzonden.

En tenslotte kwam, in de grote slijtage-slag van het ondertussen demis-
sionair geworden kabinet Biesheuvel, defensie opnieuw in de belang-
stelling te staan en weten we ondertussen dat het geen 4,25 pct. gaat
worden en geen 3,9 pct. maar 3,8 pct. Als het daar tenminste bij blijft
want op dit ogenblik lijkt weinig zeker in de Nederlandse hoge politiek.
Bescheiden als wij, soms, zijn wagen we het er niet op een oordeel in
bovengenoemde zaken te formuleren. Dat wordt waarschijnlijk ook niet
van de geestelijke verzorging verwacht hoewel het mij niet zou bevreem-
den als aan sommige aspekten van genoemde onderwerpen boeiende en
tegelijk trieste menselijke problemen verbonden zijn.

Wij blijven graag in miniatuur en willen aandacht vragen voor wat
kleinere(?) problemen die er deze maand ook te kust en te keur waren.
Beginnen we met de haarnetjes! Op zichzelf geen schokkend nieuws,
dat bericht in de kranten, dat militairen die aan de vierdaagse te Nij-
megen zouden deelnemen, daarbij als ze lang haar hadden (en welke
dienstplichtige die zichzelf respekteert, heeft dat niet?) haarnetjes zou-
den moeten dragen. Het was immers dienst ten velde! De VVDM was,
gelukkig, meteen in aktie. En prompt twee dagen later kwam het be-
richt dat de haarnetjes thuis mochten blijven. Maar ondertussen was
helaas het onheil al geschied en hadden de militaire autoriteiten zich-
zelf, geheel overbodig, te kijk gezet als autoritair en burokratisch.
En toen kwam "Kaats". Voor wie het niet weet, dat is het VVDM-blad
in Steenwijkerwold. Als ik de pers goed begrepen heb kwam daarin
een verschrikkelijke zin voor. We citeren: "Gelukkig steeds meer dienst-
plichtigen gaan juist door de reactionaire houding van bovenaf inzien
in wat voor apparaat en systeem zij terecht zijn gekomen".
Het stuk, waarin de geciteerde zin was opgenomen, werd door twee
brigade-generaals krijgstuchtondermijnend bevonden en dus kregen de
drie redakteuren ieder drie dagen verzwaard arrest.

Ik begrijp het eerlijk gezegd niet. Het woord reaktionair, want daarom
zal het toch wel gaan, betekent (ik heb het nog eens opgezocht): stre-
vend naar behoud of herstel van het oude. In de politiek heeft het
woord in bepaalde kringen een emotionele geladenheid gekregen, zoals
het woord socialist in andere kingen altijd weer emotionele reakties
opwekt.
De konklusie die je verder uit de geciteerde zin kunt trekken is dat
door deze reaktionaire houding van bovenaf de strijdkrachten bij voort-
during een autoritaire organisatie blijven.
Wel, wat is daar mee miszegd? De meeste hogere officieren die je over
deze dingen spreekt geven ronduit als hun mening dat de strijdkrach-
ten, op grond van de taakstelling, een autoritaire organisatie zijn en
zullen moeten blijven.

Waarom mag dat dan niet gezegd worden? En is het verwonderlijk dat,
jongeren, die in de burger-maatschappij een grote mate van vrijheid
gewend zijn, dit ook willen zeggen? Er moet inderdaad aan het militair
tuchtrecht op korte termijn wèl zoveel veranderd worden, dat dit soort
zaken niet langer strafbaar is.

Tenslotte deze maand in de kranten het bericht dat de verenigingen
van beroepskorporaals en -onderofficieren nu ook in de kazerne van
de groetplicht af willen.
Daarom graag bij deze een ere-groet aan de beroepskorporaals en
-onderofficieren! Red.
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Soldaten-
dominee

Onder bovenstaande titel is een boekje
verschenen van Iele hand van de leger-
predikant Dr. J. J. Poort. We kregen
het van de uitgeverij toegestuurd met
het verzoek het in ons blad te bespre-
ken.
Er staan een aantal anecdotische ver-
halen in, belevenissen van een domi-
nee in militaire dienst, het geheel aan-
gelengd met wat evangelische uitspra-
ken. De werkelijke problematiek van
de militaire dienst van de laatste tien
jaren wordt nergens aangeraakt en we
zouden het boekje dan ook zeker on-
besproken hebben gelaten, ware het
niet dat dominee één verhaaltje ver.
telt waarin ook een raadsman ten to-
nele wordt gevoerd.
En dat verhaaltje kennen wij toevallig
ook!

Dominee vertelt dan van een dienst-
plichtig militair die bij een ongeluk in
Duitsland omgekomen was. De vader
laat de kommandant weten dat hij be-
slist geen dominee bij de begrafenis
van zijn zoon wil laten spreken maar
het op prijs stelt dat er een humanist
het woord zal voeren. De kommandant
geeft gehoor aan dat verzoek en een
raadsman wordt uitgenodigd (officieel
waren er toen eigenlijk nog geen
raadslieden want het verhaal speelt op
5 december 1963).

En nu vervolgen we het verhaal let-
terlijk zoals de dominee het in zijn
boekje vertelt:

"Wat zegt de raadsman? Hij zegt, dat
het noodlot heeft toegeslagen, en dat
deze jongen nu dood is, en dat we
moeten teren berusten in het noodlot,
en tenslotte wenst hij familie en vrien-
den allemaal veel sterkte toe. Geen ge-
bed, geen Schriftlezing, geen verkon-
diging van Gods genade, geen uitzicht
op het leven na de dood, niets, maar
dat kunt je ook niet verwachten, daar

is deze man nou eenmaal "raacü>"-man
voor ...

De begrafenisondernemer treedt lang-
zaam, plechtig naar voren (de raads-
man is opzij gaan zitten) en vraagt aan
de zaal:
Is er nog iemand die het woord wil
voeren?
Nee. niemand blijkbaar.
Toen brak het ogenblik van de preek
van de Overste aan! (in het voorgaan-
de heeft dominee al meegedeeld dat
het om een gerefOTmeerde dominee
gaat). Hij gaf me een plotselinge por
in de ribben en fluisterde kwaad:

"EN NOU JIJ"
Zijn hoofd was rood, zag ik, geheel
vermiljoen-rood. In .heilige toorn luzd
hij mij zijn preek toeg€'SÏst.

"EN NOU JIJ"
Maar dat kan helemaal niet, fluisterde
ik overhaast terug, ze hebben om de
raadsman gevraagd en niet om de do-
minee ...
Onmiddellijk repliceerde mijn buur-
man, en zijn woorden waren bijzonder
dreigend en snel: "Dan spreek je maar
niet al.s dominee. dan spreek je maar
namens alle kazernepersoneel, dat kan
wèl ... in mijn opdracht!!"
De begrafenisondernemer had zijn
mond al open om te zeggen dat we dan
»Ular de plechtigheid zouden besluiten
om naar het graf te gaan, toen ik dus
oprees en van achter uit de zaal alsnog
7Utar voren kwam. Niet in het zwart.
zoals de raadsman, maar in uniform.
beter gezegd: in uniformjas (en ti

moet wel weten, dat op die jas, in te-
genstelling tot het uniform zelf, gêên
kruisjes zijn aangebracht, maar alleen
de officiersdistinctieven) ...
En daar begon ik dus. achter dezelfde
katheder, 'te zeggen dat ik hier namens
alle kazernepersoneel de famHie wilde
condoleren met het verlies en vooral

ook de verloofde veel sterkte toewen-
ste en dat ik ... en TOEN zag ik voor
me op die katheder de opengeslagen
Bijbel liggen.
En wat ik toen heb meegemaakt, heb
ik inderdaad ook maar één keer mee-
gemaakt. (Ik moet er eerlijkheidshalve
bij vertellen, dat ik het ook nooit no-
dig heb gehad het verder nóg eens
mee te maken ... want dan had ik mij,
zoals dat heet, altijd wel op mijn toe-
spraak "voorbereid"). Ik zag zeer dui-
delijk, en. als met onzichtbare vinger
aangewezen, die ene tekst open en
bloot voor me liggen: "Wie in Mij ge-
looft. die heeft het eeuwige leven, ook
al ware hij gestorven", woorden van
Christus.
Echt, toen kon ik niet anders dan
daaruit preken. En dat heb ik ge-
daan ...

Tot zover het verhaal van de dominee.
we hebben hel niet in zijn geheel
weergegeven maar wel het beslissende
stuk eruit. Het is allemaal allang gele-
den gebeurd en we hebben er daarna
ook nooit meer over gerept, maar nu
dominee er met zoveel élan in zijn
boekje op terug komt willen we er
toch graag enkele kanttekeningen bij
maken:

• Dominee geeft de woorden van de
raadsman wel heel povertjes weer. De
raadsman heeft nl. tien tot vijftien mi-
nuten gesproken en dat niet zo maar.
Wij weten dat de betrokken raadsman
voor de begrafenis tweemaal een lang
gesprek heeft gevoerd met de familie
en met hen nauwkeurig heeft overlegd
wat hun wensen waren voor het ..laat-
ste woord". En dat laatste woord heeft
de raadsman uitgesproken.

• De dominee vermeldt in het hier
niet weergegeven deel van zijn ver-
haal dat de vader met grote beslist-
heid, op 'grond van zijn levensovertui-
ging, te kennen had gegeven. dat hij
geen godsdienstige toespraak van een
dominee wilde. Is het nu teveel van de
dominee gevraagd om zich eindelij k
eens voor te stellen wat een pijn hij
deze man, die toch al ondersteboven
was door het verlies van zijn zoon,
heeft gedaan, door zijn doldriest chris-
telijk optreden. Die z.g. opdracht van
de gereformeerde oVêrste lijkt mij
nauwelijks een excuus.

• De dominee heeft zich ook niet de
moeite gegeven en eens na te gaan wat
zijn optreden voor gevolgen heeft ge-
had. De betrokken raadsman heeft,
overigens een normale zaak voor een
geestelijk verzorger, nog ongeveer een
jaar regelmatig contact met de familie
gehouden om hen door de moeilijkste
tijd heen te helpen. De dominee heeft
zich nooit meer laten zien. Je vraagt je
dan natuurlijk wel af voor wiè de do-
minee die dag nu eigenlijk heeft staan
(s)preken.
Helemaal aan het eind van zijn ver-
haal zegt dominee dan:
"Maar die Overste R. ben ik nog
steeds dankbaar".

Goed. we gunnen dominee zijn plezie-
rige stemming maar wij zijn dankbaar
voor het feit dat er tegenwoordig
steeds meer christenen komen die be-
grijpen dat het zo niet moet.

H. LIPS
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Gevo
waartoe;'

In dit nummer vervolgen we
onze serie artikelen over de
geestelijke verzorging in de
Nederlandse strijdkrachten. We
hebben nu achtereenvolgens aan
het woord gehad: twee hoofden
geestelijke verzorging, twee
schrijvers die nauw betrokken
waren bij het werk van de be-
langenverenigingen en van de
V.V.D.M. en twee dienstplichtige
militairen. Ditmaal zijn twee
officieren aan de beurt die bei-
den werkzaam zijn bij de Gene-
rale Staf van de Koninklijke
Landmacht in Den Haag. Om
ieder misverstand te voorkomen
zij ook bij deze schrijvers nog
eens vermeld dat zij hun eigen,
persoonlijke visie geven.
In dit nummer vindt men ook
een stuk met de titel "Avec Ran-
cune", van Ed Poppelsdorf die
daarmede reageert op het arti-
kel van Ds. A. C. J. van der Poel
in deze serie.
Wij hopen nog meerdere reac-
ties op deze serie of op één van
de artikelen ervan te krijgen,
we zullen ze gaarne plaatsen.

RED.

Le mal se rend chez vous au quadru-
ple du bien
Les daubeuTs ont leuT tOUT. d'une ou
d'autTe maniere
Vous ëtes dans une carrier€
Oit l'on ne se pardonne Tien.

LA FONTAINE

Geen sinecure te trachten iets zinnigs
te schrijven over" een ondcn••..erp dat
een gebied bestrijkt waar weinig of
niets valt te kwantificeren en waar
een belediging aan goedwillenden snel
is geschreven. Waar staat de geestelij -
ke verzorging? In het niemandsland
tussen Staat en Kerk, in het territoir
van de staat als natuurlijk verlengstuk
van het door God gegeven gezag of in
het gebied van de ontplooiing van de
mens los van (of tegen?) Staat, gezag
en krijgsmacht?
Het antwoord is even eenvoudig als
onbevredigend:
"Het hangt af van het persoonlijk uit-
gangspunt."
En aan persoonlijke uitgangspunten
hebben we in Nederland niet te kla-
gen.
En toch. is het niet mogelijk elkaar
op een of andere wijze te vinden.
In een tijdsbestek waar elke vakman
- op welk gebied dan ook - alle zei-
len bij moet zetten om zijn eigen vak
bij te houden en waarbij tegelijk de
wereld en maatschappij zich razend-
snel ontwikkelen ontstaan onherroepe-
lijk sociaal~psychologische spannin-
gen.
Het zou dus wel eens zo kunnen zijn
dat juist nu een grote en indringende
behoefte bestaat aan een coachen op
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geestelijk - in sensu lato - gebied.
De coach zal dan minder een "lesboer"
moeten zijn en meer een op het indivi-
du - met zijn problemen - gerichte
begeleider. Drugs. huwelijksmoeilijk-
heden. het in verwachting geraakte
meisje laten aborteren of gewoon een
goed gesprek zijn aspecten die de
geestelijke verzorger tot zijn arbeids-
terrein mag rekenen. En vanwege de
speciale werkgemeenschap waarin de
aan zijn zorgen toevertrouwde mensen
zich op dat moment bevinden moet hij
ter plaatse zijn - dus niet in de .,ver-
rc" parochie - en de omstandigheden
van die gemeenschap kennen. Soms
zal hij de spanning die ontstaat tussen
het bedrijf (de krijgsmacht> en het in-
dividu moeten trachten te overbrug-
gen en pas op dat moment zal de loya-
liteitsvraag in zijn volle omvang op de
geestelijke verzorger afkomen. De
keuze is, dacht ik, voor de geestelijke
verzorger niet moeilijk. De hem toe-
vertrouwde mens heeft voorrang en
door zijn ervaring in de krijgsmacht
zal de geestelijke verzorger de weg
weten te vinden (en moeten vinden)
om dié mens, in dié situatie te helpen.
Op de voorhand en in de uren gevo
onder het motto "maak kritische men-
sen" uitsluitend kritiek hebben op het
militaire apparaat lijkt mij niet bevor-
derlijk voor het oplossen van die span-
ningen. Ter voorkoming van mogelij-
ke misverstanden: een kritische instel-
ling veroordeel ik niet, kritiek op
plaatselijke of tijdelijke omstandighe-
den kan zeer regulerend werken, maar
fundamentele kritiek op regering, par-
lement en mitsgaders de krijgsmacht

brengt de coach èn zijn mensen in een
rolconflict. waarbij de intellectuele
eerlijkheid of het geweten de coach
uiteindelijk zal vragen eën rol op te
geven.
DaRr komt overigens bij dat het kri-
tisch maken een juiste dosering ver-
eist. Kritisch maken is buitengewoon
goed, maar we moeten wel weten aan
wie wij iets zeggen en wat wij zeggen.
alleen al uit eerbied of menselijk res-
pect voor de mens. Onderdo5ering
leidt tot inertie, overdosering tot ver-
giftiging.
De vraag of er voldoende coaches aan-
wezig zijn of dat er meer of minder
moeten komen is een vraag in tweede
instantie. Een vraag die bovendien wel
kwantificeerbaar lijkt en die d.m.v.
management kan worden opgelost.
Wellicht is een oplossing de geestelijke
verzorgers los van de OTAS te zien.

Woordverkondiging
Tot slot een enkel woord over wat al
een traditionele "taak" wordt genoemd
t.w. de woordverkondiging. De huidige
bloei van de Jezus-movement is toch
wel een indicatie dat de jonge mens
van de zeventiger jaren geen gebrek
aan belangstelling voor de Heer kan
worden verweten. Daarom zou de tra-
ditionele taak wel eens een erg be-
langrijke taak kunnen zijn of worden.
Conclusies?
Het pastorale werk - maar wel des-
kundig aangepakt _. samen met de ei-
gentijdse verkondiging van religieuze
aspecten in de krijgsmacht is mis-
schien meer dan ooit tevoren broodno-
dig. G. L. J. HUYSER



De geestelijke verzorging in de krijgs-
macht is in discussie. Niet voor de eer-
ste maal en stellig ook niet voor de
laatste. De noodzaak van bezuiniging
leidt - terecht - tot het afstoten van
niet-essentiële taken; er zijn er, die
daaronder de GV tellen: "Van het sa-
laris van een aalmoezenier kun je een
tank laten rijden." De wijziging van
doe paraatheidsregeling . betekent dat
het gros van de dienstplichtigen Zon-
dags thuis ter kerke kan gaan: "dan
kwmen ze ook nog hun eigen dominee
kiezen".

Sommigen onder het beroepspersoneel
bezien met zorg de inhoud van de
GV-lessen, de onafhankelijke opstel-
ling, de kritiek soms op de krijgs-
macht: "laat de raadsman zijn ideeën
maar in het Humanistisch Militair Te-
huis spuien, maar niet tijdens de
dienst in de kazerne".

De kritiek is niet nieuw. In 1691 las
men in een Resolutie van de Staten
van Holland en Westfriesland:

"dat onder de Predicanten die tot nog
toe de Trouppen hadden gediend, ver-
scheidenen soo onbequaam:? en soo er-
gelijke Persoonen waren geweest, dat
deselve niet aUeen tot een schandvlek
en ergernisse hadden gestrekt voor de
Pausgesinden en andere, m!Ulr ook
door haar onbetaamelijke ommegang
meerder ontstigtingen hadden gege-
ven, als ~oor haar Predikatiën goed ge-
daan....

De heroprichting van het instituut der
GV in 1919 door minister Alting von
Geusau ging met grote oppositie, met
name van de SOAP, gepaard. De hu-
manistische GV werd eerst tien jaar
geleden officieel geaccepteerd onder
een aantal beperkende bepalingen en
nog is de mentale aanvaarding niet
volledig.

In en buiten de krijgsmacht werd en
wordt de GV kritisch onder de loep
genomen 1); stemmen en stemmingen,
als hierboven weergegeven, zijn stellig
geen uitzonderingen.
Wat is het wezen van de GV? De beste
omschrijving is wellicht gegeven in de
Westduitse definitie: 2)

"De militaire geestelijke verzorging is
een door de kerken geleverde en door
de Staat gewenste en gesteunde bij-
drage ter verzekering van de vrijheid
van l;loosdienstbeoefening door de
Staatsburger in de strijdkrachten.
Zij ontwikkeU, onderhoudt en ver-
diept het godsdienstige leven van de
militairen onder handhaving van hun
vrijwillige deelname, zij bevordert
daardoor de vorming van hun karak-
ter en van zedelijke waarden en
steunt hen in het dragen van die ver-
antwoordelijkheid, die op de militai-
ren al.s dragers van wapenen in zware
crises komt te rusten."

Het begeleiden namens de kerken van
mensen, die door de Slaat uit hun ver-
trouwde leefmilieu zijn gehaald en
door die Staat worden belast met een
drijfsuitoefening, die in vele opzich-
ten afwijkt van datgene, wat zij tot
dan toe als nonnaal hadden ervaren,
dat is GV.

GV
in de

kazerne;JToch
wel!

De werknemers in de industrie kun-
nen profiteren van het bedrijfsaposto-
laat, dat zich tot taak heeft gesteld de
bedrijfsuitoefening te humaniseren, de
relatie met de samenleving te verbete-
ren, de interne verhoudingen in het
bedrijf te saneren, het verantwoorde-
lijkheidsbesef van de werknemer te
stimuleren, de juiste relatie te leggen
tussen gezag en gezagsaanvaarding.
Als deze funktie in de industrie al een
aanvaard goed is, is dat dan niet des te
meer van toepassing op het bedrijf
..krijgsmacht"? Humanisering van ons
bedrijf, in het licht van het Evangelie,
is een dwingende noodzaak. Het is
duidelijk, dat dit alleen kan gebeuren
door geestelijke verzorgers die het be-
drijf door en door kennen en die de
mensen in het bedrijf - leiders en ge-
leiden - van man tot man kunnen be-
naderen.

Ook leefmilieu
De krijgsmacht is méér dan werkmi-
lieu: zij is ook leefmilieu. Daardoor on-
derscheidt zij zich van een bedrijf.
Laat ik het, op het gevaar af van pa-
ternalisme te worden beticht, zo uit-
drukken: zij neemt voor een belang-
rijk deel de functie van het gezin over.
met alle verantwoordelijkheden van
dien.

Ook de verantwoordelijkheid voor
GV.
Het behoeft geen nader betoog, dat
juist in dat leefmilieu humanisering.
vermenselijking, vaak dringend nodig
is, wederom zowel in de richting van
de leiders als van de geleiden. Het be.
luisteren van de gesprekken en het
waarnemen van het gedrag op een
slaapzaal, of in de Compagniesbar, of
aan de har in de mess geeft al vol-
doende aanleiding om heilig in de be.
hoefte aan vermenselijking te geloven.
Geloof me, de dorpsdominee of de pa-

rochiekapelaan weten niet waarover ze
meespreken, als ze al eens de kans
zouden krijgen hun militairen bijeen
te garen. Gericht humaniseren kan al-
leen de GV-er in de strijdkrachten.
Hoe is de praktijk? Ik laat de weke-
lijkse GV.lessen en de weekend-gods.
dienstoefeningen in de kazerne huiten
beschouwing; ze zijn een vanzelfspre-
kende funktie. Hier volgen evenwel
enkele andere ervaringen van een
voormalig (gelukkig nog niet zo lang
geleden afgetreden) troepencomman-
dant:
• Enkele weken voor de opkomst
van een lichting rekruten gaan de
GV.ers alle adressen langs om met ou-
ders en rekruten te spreken. Zij ver-
krijgen waardevolle informatie en ge-
ven zeer gewenste voorlichting. Het is
een "heidens" karwei. maar ouders en
rekruten stellen deze activiteit zeer op
prijs .

• Maandelijks vergadert de Sociale
Raad: SI, arts, GV-ers. Zij bespreken
algemene beleidsproblemen (oefenin.
gen, legering. krijgstucht, drugs) en
persoonlijke problemen: zij adviseren
de Commandant.

• Tijdens een buitenlandse oefening
is doorlopend een GV-er bereikbaar.
Er is altijd wel iemand, die zijn moei-
lijkheden wil bespreken, als hij we-
kenlang ver van huis is.
Tijdens de weekeinden worden druk-
bezochte oecumenische diensten ge-
houden; het daar gebruikte Neder-
lands, al klinkt het soms wat ex-latijn
of statenbijbels, is beter verstaanbaar
dan het lokale lt--rans of Duits!
Ik ben u nog het antwoord schuldig op
de kritische opmerkingen, die ik in de
eerste paragraaf heb weergegeven. Ik
doe dat maar in de vorm van vragen,
waarover u kunt nadenken:

• Niet-essentiële taken moeten wor-
den afgestoten. Akkoord. Terecht be-
steden we enorm veel energie aan het
onderhoud van ons materieel, maar: is
de verzorging van de mens niet nog
belangrijker?

• Men kan zondags thuis ter kerke
gaan. Akkoord, behalve dan voer hen
die weekend-dienst hebben en tijdens
grotere oefeningen, maar: moet men
God alleen op zondag dienen?
• De GV oefent teveel kritiek uit op
ons beleid. Akkoord, als die kritiek
louter negatief is; dan eruit en van
buiten af tegen de krijgsmacht aan-
schoppen. Maar: is alle kritiek nega-
tief, of worden er wel eens juiste aan-
merkingen gemaakt? Zijn we altijd
overtuigd van ons eigen gelijk?
Als ik deze vragen samenvat tot één
vraag "GV in de kazerne?", dan luidt
inijn antwoord: "Ja, ondanks de kos-
ten en de inspanning en de kritiek,
toch wel!"

A. W. T. GIJSBERS

1) Zie bijvoorbeeld ook de verslagen
van een .serie bijeenkû11lSten van
ARKO Afd Leiden ,inzake "De Geeste-
lijke Verzorging in de Strijttkrachten"
(Centurio jan, feb, jun, jul. 65)
2) Ik beperk me in mijn verdere argu-
mentatie tot de godsdienstige geeste-
liJke verzorging. De meeste argumen-
ten zijn overigens - mutatis mutan-
dis - ook 'Op de 1lUmanistische GV
van toepassing.
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,AVEC RANCUNE'
Evaluatieve uitspraken d.w.z.
beweringen die op de eerste
plaats bedoeld zijn om ge-
voelens en attitudes uit te
drukken EN op te wekken,
dienen in een kritiek (zoals
VBn de heer A. C. J. van der
Poef) vermeden te worden.
Bij een kritiek valt men nl. óf
een ongeldige argumentatie
aan (dit geschiedt dan met
logisch argumenteren) 61
onjuiste veronderstellingen
(hetgeen moet gebeuren met
empirische "tegenargumen.
ten"). Ik vrees dat de heer
Van der Poef van dit kleine
stukje logica maar weinig
kaas heeft gegeten en ik ge-
loof zelfs dat dit alles hem
niet erg geinteresseerd zou
hebben. YVe kunnen zeggen
dat wat hij in de laatste ali-
nea ontkent, bevestigd moet
worden: Niet "sans rancu-
ne" maar ,,8vec rancune" is
zijn stukje geschreven.

Eerst attaqueert de hoofd-
luchtmachtpredikant de heer
Ups, aangezien deze laatste
volgens hem van de veron.
derstelfing uitgaat, dat er
veel gemeenschappelijks is
În de gv (geestelijke verzor-
ging). Nee, zegt Van der
Poel, het is een pluriform
verschijnsel. Dit is een juiste
maar niet erg verrassende
opmerking. GV is een verza-
melnaam waaronder denk-
richtingen en geloofsover-
tuigingen van geheel ver-
schillende aard schuilgaan.
Als de heer Van der Poel er.
aan toevoegt, dat geestelij-
ke verzorgers verschillendE:
kerkelijke denominaties ver.
tegenwoordigen, verschillen-
de politieke partijen aanhan-
gen en verschillende levens.
beschouwingen erop nahou-
den, is er nog steeds niets
nieuws onder de zon. Hij
verschaft noch de lezers
noch de heer Ups nieuwe in-
formatie. De aap komt pas in

het laatste gedeelte van de
eerste kolom uit de mouw,
want dan merkt de predikant
op, dat de godsdienstige
geestelijke verzorging een
dimensie méér heeft en dat
dat een groot verschil is. Dit
is een typisch evaluatieve
uitspraak. Er had hoogstens
kunnen staan: "De gods.
dienstige geestelijke verzor-
ging gelooft in een hogere
macht" of "hebben een an.
der uitgangspunt".
Tevens zou ik de lezer wilfen
wijzen op het bijzonder dub.
belzinnige schuingedrukte
woordje "wezenlijk". Wordt
hiermede welficht bedoeld dat
de humanistische geestelijke
verzorging geen i dimensie
heeft, die "wezenlijk" is voor
haar activiteiten?
Dan komen een aantal te-
leurstellingen. Eerst wordt
beweerd, dat de humanisti.
sche geestelijke verzorger
hetzelfde doet als een
"goede welzijnsfunctionaris" .
Hoewel dit handig gesteld is,
zal de oplettende lezer er
hopefijk niet zijn ingelopen.
De heer Van der Poel raakt
hier zeer duidelijk in een eir-
kelredenatie. Het begrip
"goede welzijnsfunctionaris"
is af/een stipulatief te defi-
niëren. Hij zal "goede wel.
zijnsfunctionaris" dan ook
die definitie-eigenschappen
geven, die voldoende zijn
om hem gelijk te stellen aan
een humanistisch geestelijke
verzorger. Zo krijgt de
hoofdluchtmachtpredikant al.
tijd gelijk. Het is echter evi.
dent dat zo'n redenatie geen
hout snijdt. Bij de tweede
teleurstelling staat de volgen-
de, taalkundig zeer omslach-
tige en psychologisch geraf-
fineerde zin die ik de lezer
ter overdenking wil geven:
. . . "Dat bracht uiteraard
het risico mee van een gro.
tere invloed van wat in de
brief aan de hoofdraadsman

wordt aangeduid als "het mi.
litaire apparaat."
In het antwoord op de twee-
de vraag van de hoofdraads.
man staat een buitengewoon
vreemde zin. "Het is een ge-
lukkige coincidentie als de
doeleinden van militaire en
geestelijke inspanningen pa.
rallellopen; dan zijn er maar
weinig gewetens- of rolkon-
flikten" . Hoewel ik weinig
van bijbef en godsdienst af.
weet (helaas), komt het me
voor dat iedere rechtgeaarde
gelovige geestelijke verzor-
ger (de niet-gefovige trou-
wens ook) affeen maar mee-
warig met zijn hoofd kan
schudden bij het zien van de
ellende die mensen elkaar
kunnen aandoen in een oor-
log. Tot mijn oprechte verba-
zing lees ik daarentegen dal
de heer Van der Poel ons
verzekert dat hij tijdens de
tweede wereldoorlog onder-
vonden heeft, dat de militai-
re en geestelijke inspannin-
gen parallel liepen. Een be-
wering die m.i. om een ver-
klaring vraagt!
Het volgende antwoord is
weer ambigu. Op de vraag
of kritiek van de gv op het
mititaire apparaat mogelijk
en/of gewenst is, antwoordt
de predikant: natuurlijk. Een
specificatie van wat hij be-
doelt verschaft hij ons ech.
ter niet. Duidelijk is dat er
drie mogelijkheden zijn: kri.
tiek op het militaire apparaat
is mogelijk of is gewenst of
is beide.
Even verder lezen we dat de
heer Van der Poel "open
brieven" niet bewondert. Dit
stemt ons tot nadenken.
Open brieven immers kun-
nen blootgesteld worden aan
kritiek, hetgeen bij het te-
gengestelde niet het geval
is. Open brieven zijn der .
halve zeer demokratisch
Vraag: waarom is de heer
Van der Poel tegen open

brieven? Bij analyse van die-
zelfde zin komen we weer
bij onduidelijkheden terecht.
Welke mentaliteit bedoelt
onze gelovige geestelijke
verzorger als hij het heeft
over: "een mentaliteit die
een werkelijke solidariteit
met de vrijwillig dienende
militair praktisch uitsluit",
Tevens verwonder ik mij
over de conjunctie "werkefij-
ke solidariteit"; vraag: wat is
onwerkelijke solidariteit
dan?
Bij het lezen van de zin: "De
raadslieden hebben tóch het
laatste woord!" kon ik maar
één dingen denken .... wat
kinderachtigl
,,/s de omvang van de gv
thans te groot, precies goed
of te klein? Maar Ups! Je
bent toch geen van Rijcke.
voorsef?"
Hier moeten we twee vragen
steflen: 1e. Weet de heer
Van der Poef werkelijk niet
dat de heer Ups de heer
Van Rijckevorssef niet is?
2e. Of bedoelt de heer Van
der Poel iets heel anders
met deze vraag?
Ten eerste: we gaan ervan
uit dat iedereen een eigen
achternaam heeft. In dit ge.
val geraken we in een zelf.
contradictie als we veron.
derstellen dat de man die de
naam "Ups" draagt identiek
is met de man die de naam
"Van Rijckevorssel" draagt.
Ten tweede: Bedoelt de
schrijver soms dat alleen
Van Rijckevorssel die vraag
mag stellen? Dit fijkt mij een
uiterst ondemocratische ge-
dachte! De volgende opmer-
king van de heer Van der
Poel is m.i. kenmerkend voor
de onderliggende gedachte
die het stuk karaktiseert. Hij
zegt: "Overigens ben ik van
mening, gezien het ontbre-
ken van liturgische, pastora.
Ie en apostolaire opdrachten,
dat de humanistische gees-
telijke verzorging qua om-
vang goed is bedeefd."
Ik vind dit uiterst merkwaar-
dig. Ik meende nl. dat het
aantal bezoekers aan de hu.
manistische gv bepalend
was voor de grootte van her
verbond. Nu lees ik, al mijn
eerdere overtuigingen ten
spijt, dat we nog heel blij
mogen zijn, want de huma.
nistische geestelijke verzor-
ging is immers verstoken
van enige liturgische, pasto-
rale of apostolaire opdracht.
Ik laat dit moeilijke probleem
aan de lezer over.

Ethische bezinning en be.
wustwording lees ik hele-
maal onderaan het stuk.
Weet de heer Van der Poel
wat ze betekenen?

Ed Poppe/sdorf
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Ik wijd een lustig liedje
Aan Jan Kalm'aan. de landweerman.
't Waarderend causerietje
Maag stichten, wie het kan!
Jan, in de houding!!
Kerel, ik ben geen Pruis!
Maar Duts, Fransoos of Engelschman,
Ik trap ze uit mijn huis.

Jan is een nuchter zakenman:
Het militair gedoe,
Dat eindigt met den heldendood,
Lacht hem maar matig toe.
Hij ziet de kale werklijkheid
Door 't Pruisische vernis,
En langs zijn neus weg zegt hij kalm
fIoe komisch kaal ze is.

Een stijve kraag met goudgalon
Maakt geen bekrompen man
Tot halfgod of tot oppermenseh,
Helaas, geen kwestie van!
Maar Jan vereert hem niet,
Tenzij hij eerlijkheid en tact
En kennis in hem ziet.

Jan heeft zoo gauw, zoo heel gauw door
Of 't woord "superieur"
Alleen maar slaat op mooier jas,
Meer duiten en meer geur .
. Hij weet wel, dat er heel wat zijn,
Die, tactisch volgepropt,
Geen plaats meer hebben voor een hart
Dat voor het volkskind klopt.

De onbeholpen luitenant,
De vadsige kaptein,
De zenuwachtige majoor,
Jan weet, hoe zwaar ze zijn.
Hij zinkt niet in aanbidding neer,
Voor al wat commandeert.
Wat vaak, ten koste van zijn heil
Stom kruipend intrigeert.

Jan weet, wanneer het moet, zeer wel
Wat discipline is.
En zegt hij eenmaal: Mot je màin?
Dan mept hij lang en friseh.
Maar als zijn chef meent, dat gezag,
Berust op uniform,
Dan snapt Jan's nuchter brein dat niet.
Hij stelt een andre norm!

Jan is €en mènsch, zooals zijn chef,
Geen zwijgend, willoos ding.
En daarom is het, dat ik hier
Dit liedje op hem zing.
Geen domheidsmacht van klatergoud
Zet ooit zijn oordeel stop.
Ga voort met kritiseren, Jan,
En ruim den rommel op!

David Tomkins

David Tomkins (pseudoniem voor Johan Willem Nicolaas Ie
Heux, geb. te Deventer 24 mei 1880, overleden te Breda in 1952),
publiceerde gedichten over het soldatenleven in de "Nieuwe
Groene" in 1917. Hij was beroepsofficier en zelfs leraar aan de
K.M.A. in Breda. Omdat de gedichten ook voor deze tijd nog
kurieus zijn zullen we er af en toe één van publiceren, het eerste
vindt de lezer hierbij. Wie het bundeltje zelf wil bezitten kan
het bestellen door storting van f 2,50 op bankgironummer
43.00.09.682 t.n.v. E. M. A., Zwitser, AMRO-Bank, Kneuterdijk,
Den Haag.
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BETTY STUIE
"Ze denken allemaal dat ik een professional ben. Maar dan zit men er toch wel
mooi naast. Ik moet al mijn kosten zelf betalen. Geen sponsor die me ook maar een
cent vergoedt. Nee hoor, als het even tegen zit schiet ik zowel als mijn vader er
aardig bij in. Daarom zou een overwinning op Wimbledon in het dubbelspel mij veel
goed doen. Dat is naam maken hè. Daar heb je dan later profijt van."

Hel Cumberland-hotel in Londen, op
enige meters verwijderd van MarbIl'
Arch bezit een sinds enige dagen zeel'
bekende sportvrouw onder zijn gasten.
Betty Stöve. de 27-jarigc Alblasser-
damse is gedurende Wimbledon in
Londen een opzienbarende verschij-
ning geworden. Jarenlang speelde zij
mee als entourage op de vdc intcrnrt-
tionale toernooien. Nimmer rook zij
het succes, beter proefde zij het suc-
ces. Maar Wim bIed on 1972 bracht Bct-
ty Stö"e een ongekend sucCPS. Voor de
tweede keer in de geschiedenis van
het Nederland~e tennis bereiktp ie-
mand de finale. Wel neHy SWvp deed
dat en won geheel volgens de \'N-

wachting het damesdubbelspel met dc
Amerikaanse Billy Jean King.
Betty Stöve is een avond voor de grote
finale niet van haar stuk tc brengcn.

"T(~zwaar"
De langc tennisster ..ik ben helaas
iets te zwnar in verhouding tot mijn
lengte" - hangt rusteloos in een zwa-
re Engels(: fauteuil in hotel Cum bel'-
land. Het is ecn eindeloos lang Wimble-
don.dagje geweest. Voor het eerst
sinds tien jaar zijn de wedstrijden
dool' het slechtc weer afgelast. Wim-
bied on hangt in een sluiel' van regen
en BeH)' Stö\'e die zich zo naar rle fi-
nale had toegeleefd moet geduld heb-
ben. Als om vijf UU!" 's middags de he.
ren referees besluiten om Wimbledon
een dag te verschuiven is Leiden ol
betel' Londen in last. Bij de BBC. die
f)P Wimbledon een gehele noodstudio
heeft opgetrokken begrijpt men el"
niets van. ..Dat kan helemaal niet."
;'oept één van de commentatoren .
..Wimbledon op zondag. A blood)' sha-
me."
.\laar het kan wel. Een deel \'an de fi.
nalisten heeft op maandag reeds ande-
re contractueie verplichtingen. En
daar kunnen zelfs de machtige m&n~
nen van Wimbledon niets aan veran~
deren. De finales.Wimbledon zullen
voor het eerst in de geschiedenis op
zondag worden gehouden. Wel BeH:-
Stöve heeft al die veranderingen rus-
tig o\'er zich heen laten gaan.
's Avonds "zoals gezegd, als ze zich per
wagen naar Cwnberland heeft laten
brengen, is Betty een en al rust.

Hoc vindt ze het dat zij als tweede na
Tom Okker de finale op Wimbledon
heeft gehaald? BeHy, nogal noncha.
lant. en haar schouders ophalend: ..Het
doet me eerlijK gezegd niet zoveel. Als
jp reeds als eerste met Billy Jean King
geplaatst bent raak je er natuurlijk
~lan gewend. Ach de eer doet me niks.
Dat is duidelijk verleden tijd. Als ik
onverhoopt Wimbledon mocht verlie-
zen zal ik er geen traan om laten.
.Tammer oké. maar meer ook niet. AI
die gezwollen praat. 1":ee, dat hoeft
voor mij niet."

Prima donna
Bdty Stöve is de laatste jaren onze
prima donna op tennisgebied. Met een
gemnk waarover vele tennisinsiders
zich verbaasd hebben \verkte zij zich
de laatste jaren op naar de top in Ne.
der land. Mal'ijke Schaar, Trudy Wal-
hof-Groenman en Astrid Suurbeek
werden met zachte hand naar een la.
gel' niveau geschoven, Voor BeUy niet
zo venvonderlijk - ..Ja luister eens.
Ik heb niets anders aan mijn hoofd.
Nee. niet getrou\vd en verder ook geen
zorgen. Voor mij betekent tennis alles.
Ik \o,'il het nog zo lang mogelijk doen.
Ik geloof namelijk dat je er geen an.
del'e dingen bij kunt doen. De sport
vraagt langzamerhand zoveel van je
dat een baan nÎet te doen is. En hoe-
wel ik geen full.professional ben zou
ik L'l' geen andere taak bij kunnen

hebben. Je moet gewoon kiezen. Voor
mezelf heb ik een soort driejarenplan
opgesteld. Ik zit nu in mijn eerste.
Nou dat is succesvol nfgesloten, al zul.
len velen blijvcn zeggen: ..ja maar zon.
der BiBy Jean King had je het nooit
gered:' En dan praat ik nu nog slechts
over het bereiken van de finale. Zal je
eens iets horen als ik win. Dan is het
helemaal BiBy Jean King die het ver-
sierd heeft:
De avond voor de finale wordt een
van de gezelligste uit Betty's carrière.
Bewust heeft ze gekozen voor een ver-
zetje. Het traditionele Wimbledon-bal
laat ze schieten. "Daal' voel ik me niet
thuis:' zegt Belt)' ... Daal' komen men.
sen die niets van tennis zien en dan
's avonds bekeken \villen worden. Nee
hooI'. geef mij mnar een verzetje,"
En nis BiUy Jean King met Stan
Smith het bal opent neemt Bett)"
Stöve in een pittoresque Londens res.
taurant een lekkere slok wijn. Maal'
gaat dit nou niet ten koste van haal'
concer.tratie zo vlak VOOI" een Wimble-
don-finale. ..Ben jf' gek man. Juist
niet. Anders had ik in mijn eentje in
mijn hotel gezeten. Nu heb ik tenmin-
ste afleiding. Zal ik je \\'at zeggen: dat
kan voor morgen geen kwaad. Zoiets
heb ik nodig."
Een dag later is BeUy Stöve enige
uren voordat zij haar partij met BiHy
King tegen Française Dürl" en Judy
Dalton zal spelen op Wimbledon aan-



historisch Wimbledon-winnares
wezig. Rusteloos slenteren de dames
rond. De beslissing van de heren
scheidsrechters - dit in verband met
het weer - om de damesdubbel finale
up baan I te spelen in plaats yan op
het ccntcr.cou,"t Îs duidelijk nog
steeds niet in goede aarde gevallen.
BeHy, namens de vier finalisten: ,.We
vinden dit een duidelijke discrimina-
tie. Als een Engelse in de damesdubbel
zou hebben gespeeld had men cr niet
o\'cr gcprakkizccrd ons naal- achteren
te schuiven. Ach natuurlijk kan ik de
argumenten van de organisatie wel
respecteren. maar loch ligt dit cr dui.
mendik bovenop. \Vc lellen gewoon
niet mee. I[el damestennÎs loopt mij.
len achter bij de heren:'

laatst heeft zij Wimbledon gewonnen.
Dat lag voornamelijk aan het feit dat
de Nederlandse over een wel heel goe.
de partner beschikte. Toch kan Betty
niet in procenten uitdrukken hoeveel
het krachtsverschil tussen haar en Bil-
ly King was ... Dat is niet te bepalen in
een dubbel. Natuurlijk is de één wat
sterker dan de ander. Je moet echter
7.0 goed op elkaar zijn ingespeeld dat
je een hecht koppel vormt. Want als
de tegenpartij duidelijk zwakke pun.
ten bij êên van de partners ontdekt
\'erlies je - hoe dan ook. Wat is el'
simpelel- om op de zwakste partner
continu te spelen? Daarom zeg ik: Bil-
ly en ik voelden elkaar goed aan.

Daarom is het jammer dat we uit el-
kaar gaan."
Voorlopig zal Betty Stöve blijven spe~
len. In Londen tijdens het belangrijk-
ste tennistoernooi ter wereld heeft zij
gevoeld wat roem en publiciteit bete-
kenen. Na Wimbledon zullen nog wei-
nig handtekeningenjagers op haar af-
komen. Billy Jean King sleurde haar
mee in het succes. Vandaal' dat de
nuchtere Alblasserdamse zegt: "Dit
kan niemand me meer afnemen. Al
kom ik nooit meel' zover, toch blijft
mijn naam aan Wimbledon verbonden.
Dan zeg ik toch dat ik sa wie so een
succesvolle tenniscarrière heb gehad."

WIM JESSE

Anti-('IYllax
De fina\e wordt ecn anti.climax. Hoe-
wel de eerste Nederlandse Wimble-
don-winnares na I-uim anderhalf UU1'
bekend is. lijkt de voldoening niet
groot. Het enige lichtpuntje is het feit
dat Bett)" naast Billy King een uitste.
kende indruk heeft gemaakt. Vool-al
hnar laatste service wuarmee zij in
êcn klap de partij uitmaakte galmde
op Wimbledon nog lang na. Betty ver-
telde na nfloop: ..Ik heb zalig gespeeld.
Volgens mij was Bill)" Jean niet zo
geïnteresseerd, Ze maakte nogal veel
dubbelfouten en ook haar volleren was
slecht. Helaas ben ik BiJly voor het
volgende seizoen weer kwijt. Ze gaat
na ecn lichte ruzie toch weer met
Rose)' Casals spelen. Ach. dat zijn zo
de teleurstellingen van het tennis."
Betty Stöve en Billy Jean King heb-
ben nog geen half jaar met elkaar ge-
speeld. Maar succesvol kan men deze
gelegenheidsequipe toch wel noemen.
T".;ee grote toernooien werden ge\\'on.
nen: Parijs en Wimbiedon. Voor Bett)'
Stöve moet de kassa aardig gerinkeld
hebben .
..Dat valt el'g mee. lVlet het winnen
van Wimbledon heb ik zo'n slordige
t".;ee duizend gulden verdiend. Als je
dat vergelijkt met de heren zijn dc
verschillen wel erg groot. Nee, \'001'

mijn boterham hoef ik niet te spelen.
Het blijft mijn hobby. Dat ik met ten-
nis geld verdien is e<-'n aardige bij-
komstigheid. Daarom speel ik ook. Ik
zou me geen nndere sport kunnen be-
denken waar ik zo'n plezier in heb."

Gordt' partner
Voor 13etty Stöve is een historische
dag in haal' carrière vOOl-bij. V'laar.
schijnlijk voor het eerst en voor het

'.
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De ploeg van Biesheuvel is nog steeds niet uit de boot gevallen. Het kabinet weer-
staat de woelige baren langer dan veel critici gehoopt of vel"Nacht hadden. Inmiddels
is het al weer meer dan een jaar geleden dat de joviale Piet Steenkamp zijn succes-
volle formatiepoging bekroood za,g.Wij hebben nooit behoord tot degenen die meen-
den dat de regering Blesheuvel spoedig schipbreuk zou lijden. Zo schreven we
(Ego, september 1971):

Parlement lamgelegd,
Biesheuvel
kan zijn gang gaan
"Daarbij kon het best wel zijn, dat
Biesneuvel het vier jaar gaat uitzin-
gen. Want '<ie uiteindelijke konse-
kwentie van de polarisatie-idee is de
bereidheid om zelf het roer over te ne-
men, als je het falen van de ander vol-
doende hebt duidelijk gemaakt. En of
Den UVl c.s. die bereidheid hebben, is
zeer de vraag. Ik behoor tot degenen
die nooit geloofd hebben in de wezen-
lijke wil van de progressieve concen-
tratie om te regeren. Want én moeten
bezuinigen én collectieve voorzienin-
gen wHlen uitbreiden is niet gemakke-
lijk. Ik ben geen supporter van het
nieuwe kabinet-Biesheuvel, maar moet
tegelijktijd toegeven dat ik geen alter-
natief zie."

Ook nu, een jaar later, lijken deze
woorden nog onverkort van kracht. Er
is geen enkele red-en voor opgewekt-
heid vanwege de voorlopige juistheid
van onze voorspelling. Daarvoor is de
keerzijde te somber: de politieke ver-
houdingen liggen muurvast. De rege-
ring kan zijn gang gaan en hoeft zich
van de geijkte rituelen in de volksver-
tegenwoordiging niets meer aan te
trekken. Ons parlement vertegenwoor-
digt niet meer; op het Catshuis maakt
men de dienst uit.

Rekensommetje
Mr. W. Aantjes, fractieleider van de
Anti Revolutionaire Partij in de
Tweede Kamer heeft een rekensom-
metje voor. ons gemaakt. Sinds het op-
treden van het kabinet-Biesheuvel
zijn er in de Tweede Kamer 188 mo-
ties ingediend, waarvan er 158 van de
oppositiepartijen afkomstig waren
(vnl. PvdA, D'66 en PPR, maar ook
PSP, CPN en de kleine rechtse frac-
ties). Tot 27 jnni, vier dagen voor het
zomerreces, werden er van deze 188
moties niet meer dan 26 aangenomen.
Voor de volledigheid: er werden 22
moties ingediend door de regerings-
partijen en de resterende acht moties
waren ondertekend door leden van op-
positie én regeringspartijen. Het lijkt
aannemelijk dat alleen deze laatste
moties en het merendeel van die van
de regeringscoalitiepartijen, zijn aan-
genomen. Dat laatste is natuurlijk al-
lerminst een wonder. Aantjes liet het
- in zijn partijblad Nederlandse Ge-
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dachten - niet bij getallen. Hij wist
waar hij aan begon toen hij het aantal
ingediende en aanvaarde moties turf-
de. Zijn rekensommen moesten zijn
aanval tegen de oppositie een solide
ondergrond geven.

Aantjes: "Er is sPrake van "motie-ont-
aarding" omdat men elkaar niet meer
tracht te overtuigen met kracht van
argumenten. maar via moties stand-
punten probeert vast te leggen. De
motie wordt niet meer gehanteerd als
politiek instrument. Het Nederlandse
parlement (en wie de schoen past,
trekke hem aan) zou er goed aan doen
het debat en daarmee de motie in ere
te herstellen door meer echte discussie
en minder apodictische uitsPraken,"

Aantjes' meer of minder apodictiSche
uitspraak trof doel. Drs. Ed van Thijn,
waarnemend fraktie-voorzitter van de
PvdA, repliceerde b'its dat Aantjes een
schijnheilig verhaal had geschreven en
dat het juist aan de regeringspartijen
ligt, dat het karakter van de motie als
politiek middel veranderd. is.
De regeringspartijen immers - aldus
nog steeds Van Thijn - hebben alle
moties van de oppositie weggestemd
zonder op de inhoud te letten. Het is
niet zo belangrijk om hier uit te plui-
zen welke van de beide kampen het
eerste de hand in eigen boezem zou
moeten steken. We herinneren ons op-
positionele moties die verre van roe-
keloos waren. op juiste wijze rekening
hielden met de schaarse geldmiddelen
en die toch ongenuanceerd door de
Kamer werden afgestemd; soms ook
maakte de oppositie het wat te bont.
Ze gaf dan de voorkeur aan een duide-
lijke (en vaak populaire) opstelling
t.o.v. haar eigen achterban, boven een
vindingrijk alternatief voorstel dat
niet op voorhand al onhaalbaar was.
Vast staat dat grensoverschrijdingen
nog maar sporadisch voorkomen. Ui-
teraard wordt er nog veel geargumen-
teerd in de praatclub die het parle-
ment per definitie is, maar het lijkt er
op dat de afzonderlijke kamerleden
van mening zijn, dat ze zich niet al te
veel aan op zichzelf redelijke argu-
menten gelegen kunnen laten liggen.
Als een dergelijke sfeer eerunaal ont-
staat. vervalt men gemakkelijk van

kwaad tot erger. Dat de oversteek
(door individuele kamerleden) van
het progressieve naar het regeringsge-
zinde blok zo weinig gemaakt wordt,
komt o.a. doordat de nominale ver-
schillen tussen beide blokken zo klein
zijn. Wie dan overloopt haar de andere
partij - zelfs als dat "for tbe sake of
argument" gebeurt - is al gauw een
verrader. Op dramatische wijze ging
dit spelen bij onze Oosterburen. tij-
dens de debatten over de
"Ostverträge". Naannate daar de defi-
nitieve stemming dichter bij kwam,
namen de geruchten over politici die
toch anders zouden gaan stemmen dan
als gevolg van hun traditionele steun
aan regering of oppositie verwacht
mocht worden, hand over hand toe.

Wij hebben in dit blad al vaker ge-
schreven dat de program verschillen
tussen de diverse partijen in ons land
veel kleiner zijn dan veel al voorge-
steld wordt. Wij durven zelfs te bev.re-
ren dat de progressieve vleugel van de
behoudende club en de conservatieve
tak van de meer vooruitstrevende
groepering elkaar ruimschoots over-
lappen. Dat pleit er weer voor dat de
verstarri'ng in twee blokken doorbro-
ken zou moeten kunnen worden. In de
afgelopen parlementaire periode is dat
niet gebeurd. De oppositie is er al op
gaan rekenen dat haar voorstellen au-
tomatisch verworpen zunen worden en
zou zich een hoedje schrikken als dat
mechanisme plotseling verbroken zou
worden. Door het indienen van zeer
vêrgaande moties, versterkt ze de toch
al op haar rustende verdenking dat ze
niet wil regeren. Biesheuvel lijkt dat
prima door te hebben en zal zich dan
ook niet te druk maken over de begro~
tingsdebatten in september, terwijl
daar in een normaal, minder verhard
reagerende volksvertegenwoordiging
gegeven de hachelijke financieel-eco-
nomische situatie - aBc reden voor
zou zijn geweest.

Zoals P. L. van Enk in Trouw van 1
juli schreef: "Biesheuvel kan binnen
het redelijke zo ongeveer doen wat hij
wil zonder in het minst bang te hoe-
ven zijn. dat de Kamer het kabinet
zijn congé geeft. Wanneer het kabinet
zou ophouden te bestaan - en daar



schijnen we voorlopig niet voor te
hoeven vrezen - dan zou dat zijn ei-
gen beslissing zijn, bijvoorbeeld nadat
het zelf zou hebben geconstateerd dat
de meningsverschillen over d~tof dat
onoverbrugbaar zijn geworden. Niet
de Kamer, maar het kabinet zelf
maakt uit of er een crisis komt, het is
een mooie boel."

Al met al lijkt het niet makkelijk om uit
de impasse te komen.Devastgegroeide
verhoudingen tussen regerings- en op-
positiepartijen zullen wel gefixeerd
blijven tot de volgende verkiezingen
en die kunnen nog drie jaar op zich
laten wachten. Een tweede oorzaak
van de malaise, namelijk die inflatoire
situatie waarin ons land verkeert, die
tot gevolg heef.t dat de oppositie niet
staat te trappelen om het roer van het
schip van staat over te nemen. lijkt
ook niet zo een, twee, d'Tieuit de we-
reld geholpen. Tenslotte is er de pola-
risatie. Het verstrekkende advies-
Mansholt aan PvdA, D'66 en PPR zal
toch ooit zijn neerslag moeten kriJgen
in een nog radicaler progressief pro-
gram. (zie Ego van april van dIt jaar.)
Of het ook de programma's van de
confessionele drie zal "besmetten" met
onontkoombare anti-groei-ideeën, valt
op dit moment nog nauwelijks te
voorZien.
Hoewel de vroegere polarisatie-voor-
vechter Joop den Uyl inmiddels pro-'
beert om ook politici met confessione-
le sympathieën in de discussie over
het advies-Mansholt te betrekken.
hoeven we ons voorlopig nog geen al
te grote verwachtingen te maken.
Want we weten het al te goed. Zelfs
wanneer de verkiezings- en beginsel-
programma's van alle politieke partij-
en doordrenkt zouden worden met
ideeën die de nekslag toebrengen aan
de leer van de economische groei, dan
nog hoeft dat nauwelijks enige konse-
kwentie voor het volgende regerings-
akkoord te hebben. Er zijn verschil-
lende mogelijkheden: De progressieve
drie gaan de volgende verkiezingen in
met een op het Mansholt-advies geënt
programma. Tweede mogelijkheid:
Dat gebeurt nog niet, omdat de discus-
sies over het advies nog niet zijn afge-
rond. Derde mogelijkheid: ook het
program van de confessionele federa-
tie is bij de volgende verkiezingen
duidelijk afgestemd op het idee van de
principiële groei-beperking. Vierde
mogelijkheid: In de confessionele "ge-
loofsbeleidenis" komen geen drasti-
sche veranderingen. In het eerste ge-
val lijkt het voor de hand te liggen dat
de oppositie in de Kamer zich nog
minder compromis-gezind zal opstel-
len. In het tweede geval gaat alles
makkelijker, vooral als de derde mo-
gelijkheid realiteit wordt. In het laat-
ste geval wordt het weer lastiger om
de vastgegroeide verhoudingen los te
wrikken.
Als de progressieve partijen de moed
hebben om de wezenlijke punten uit
de aanbeveling van Mansholt over te
nemen, dan zal ze dat vermoedelijk
geen grote verkiezingswinsten opleve-
ren. Daar staat tegenover dat ook de
vorming van een confessionelefedera-
tie, zowel de KVP,als de ARP en CHU
nog al wat stemmen kan gaan kosten.
De toekomst is met andere woorden
betrekkelijk ongewis, maar wij ver-
wachten geen spectaculair leven in de

politieke brouwerij vóór de volgende
verkiezingen. Wat ons betreft komen
die eerder dan over drie jaar, maar
wij schatten de kansen op vervroegde
verkiezingen niet al te gunstig.
Tot slot van deze bijdrage gaan we
eens kijken, welke de gevolgen zijn
van de samenwerkingsroes in de con-
fessionele gelederen. Daar spelen zich
dol:le tonelen af, al weer o.l.v. Piet
Steenkamp, die er telkens weer in
lijkt te slagen de meest halsstarrigen
bij elkaar te brengen. Dit keer is het
evangelie het blije bindmiddel. Maar
er z.ijnhaken en ogen, want de decon-
fessionalisering eist zijn tol. KVP,
ARP en CHU zijn er bij de laatste
verkiezingen stuk voor stuk, de KVP
het meest, op achteruitgegaan. Daarom
moet de bijbelse boodschap wel inspi-
ratiebron blijven, maar - uit electora-
le overwegingen - ook weer geen las-
tige sta-in-de-weg worden. Hoe kleed
je dat in'?
Steenkamp: "". waarbij het Evangelie
een uitdaging, een opgave en een gave
tegelijk is. Evangelie is daarbij uniek,
maar niet exclusief, dat wil zeggen:
het is niet ons bezit, wij mogen het
niet monopoliseren. Het is geen land-
kaart, maar het is veel eer een kompas
dat de richting aanraadt."

Alles blijft mogelijk. Het evangelie
blijft leidraad voor de christelijke par-
tijen, omdat het bestaansrecht anders
helemaal aan die partijen zou ontval-
len. Het blijft ook de richtsnoer van
roomse geestelijken, die ondanks alle
goede bedoelingen van de KVP toch
maar voorkeur geven aan de PvdA of
de VVD en gelovigen en ongelovigen
zijn beiden welkomin het grote nieuwe
christelijke verbond. De oude partijen
blijven voorlopig bestaan, maar wie
lid wordt van de AR, de CRU of de
KVP, is daardoor automatisch ook
aangesloten bij de overkoepelende fe-
deratie. De afzonderlijke Kamerfrac-
ties blijven voorlopig ook bestaan,
maar gezamenlijke vergaderingen en
standpuntbepalingen zullen vaker
voorkomen. Nog niet zo lang geleden
kregen de confessionele parlementa-
riërs van dat toekomstig ge'zamenlijk
fractieberaad een voorproefje, tijdens
een dagje uit op een vormingscentrum
in Soesterberg. De onderwijsdeskW1di-
gen 'en de milieuexperts van de drie
fracties wer}{,tenal langer gezamen-
lijk. De Nederlandse CDU neemt
steeds duidelijkere con.touren aan.
Maar als we de opiniepeilingen mogen
geloven, zou het onverstandig zijn om
de samenwerking te forceren. Als de
kiezers in juni van dit jaar hun stem
op één van christelijke lijst hadden
kwmen uitbrengen, hadden velen daar
toch maar vanaf gezien. Ongetwijfeld
zijn er bijvoorbeeld bij de KVP nog
talloze traditiestemmers, die nauwe-
lijks weet hebben van de opheffing
van het mandement, dat ze voor-
schreef KVP te stemmen en die zo'n
nieuwe CDU maar een vreemde eend
in de bijt vinden.

Ook de nieuwe politieke strategie van
de contactraad AR-CHU-KVP munt
niet uit in exactheid. Het stuk begint
in preekstoel-proza: "Alhoewel eerst
de geschiedenis reliëf geeft aan be-
paalde gebeurtenissen en andere naar
de achtergrond doet verdwijnen, en

het voor de tijdgenoot moeilijk is om.
te onderscheiden 'wat tot een onder-
stroom. van blijvend belang en wat tot
de snel wegebbende golfslag behoort,
kunnen wij toch wel stellen, dat wij
ons bevinden op een bretLkpunt in de
tijd en in een overgangsfase van onze
cultuur. Lijnen moeten worden omge-
bogen, structuren diepgaand worden
gewijzigd en verhoudingen ingrijpend
wordim veranderd. ET vinden ontwik-
kelingen plaats die zich deels zonder
ons en buiten ons om voUrekken,
maar ook ontwikkelingen waarop wij
sterke invloed kunnen uitoefenen."
Verderop in het stuk lezen we over de
verantwoordingsplicht jegens God van
een ieder die politiek gezag of econo-
mische macht bezit en over een beleid
dat tegelijk een appèl op het hart van
ons volk zal moeten inhouden. Op 17
juni is de contactraad van de drie par-
tijen met de wel zeer voorzichtige for-
mulering van de strategie akkoord ge-
gaan. Het komend najaar moeten de
leden van de partijen er zich over uit-
spreken. Als dat lukt, moet de strate-
gie omgewerkt worden in een actie-
program. Dan zal er van de toch ook
wel mooie passages in het stuk (over
geboortebeperking, toenemende over-
heidsinmenging, voortgaande demo-
cratisering en beperking van de luxe
consumptie) misschien niet al te veel
meer over blijven, Maar wat er ook in
de paperassen geschrapt en aangevuld
zal worden: de Christen-Democratisch
Federatie zal er vroeger of later wel
komen. En hoewel wij geen voorstan~
ders zijn van partijvorming op confes-
sionele grondslag is het met een fede-
ratie altijd overzichtelijker zaken
doen dan met drie of meer christelijke
partijen die door de hele historie
steeds weer in staat bleken om met
een en dezelfde Heilige Schrüt de
wonderlijkste politieke capriolen uit
te halen. Het probleem van de vor-
ming van twee tegenover elkaar
staande politieke blokken. die tot een
verstarring van de politieke discussies
leiden, wordt anderzijds door een der-
gelijke ontwikkeling slechts in de
hand gewerkt.

JAN HAASBROEK

Naschrift
Sinds ik dit artikel, al weer enkele
weken geleden schreef, is gebeurd wat
nauwelijks voorzienbaar was. Vlak
voor het ter perse gaan van deze Ego
werd bekend dat twee ministers uit de
regeringsboot zijn gestapt. Daardoor
weet de ploeg. van Biesheuvel zich
niet langer gesteund door een meer-
derheid in de volksvertegenwoordi-
ging. Er komen vervroegde verkiezin-
gen. De oppositie wil ze zo spoedig
mogelijk om de christelijke partijen
zo min mogelijk tijd te geven om zich
op één gezamenlijk program te ver-
enigen. Misschien dat Biesheuvel het
vier jaar gaat uitzingen, deze rege-
ring-Biesheuvel is nu ten val geko-
men. Van mijn voorspellingen is niet
al te veel heel gebleven. Toch hoeft
het stuk niet in zijn geheel herschre-
ven te worden, want nog steeds gelo-
ven we niet dat Den Uyl c.s. staan te
trappelen van ongeduld om .een vol-
gend kabinet te bemannen. En de val
van het kabinet is - zij het dan veel
eerder dan verwacht - precies vol-
gens onze verwachtingen verlopen.
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