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Ermelo

lIet is al wecr t'lIige m:lamiell geleden dol! cel} aantal militairen uit Ermelo
de minister van Defensie ecn brief gestuurd hedt waarin zij hem meedeel-
den 'dat zij zich niet zonder meer ter beschikking zullen stellen voor ecn
militaire aktie, waartoe buiten hen om is besloten'. De brief bevatte een
aantal argumenten die nadiell alle iJl de pers zijn vermeld. De brief bracht
een schok en er is van allerlei kant op gereageerd, Je militairen in Ennclo
zijn verhoord, er zijn de gebruikelijke vragel] in de kamer gesteld, de kran-
ten hebheIl zich er enige weken mee bezig gehouden. En zo langzamerhand
is ook deze zaak min of meer vl'fz:lnd hoewel de bctrokkl'1l militairen in
('elJ later stadium )lOg ('l'IlS bij de minister hehben aangedrongen op een
antwoord op hUil eerste brief.

Toch heeft deze aktie 'vanuit Ermelo eell klemmende vraag opgeworpen:
In hoeverre is een militair nu wcrkelijk gehoorzaamheid verschuldigd aan
opgedragen hevelen? liet is een vraag die vel eH op zich zelf reeds e('11

gmwel is en het is dan ook niet ,:reemd dat cr soms zeer emotioneel op de
brief is gereageerd. Ik moet eerlijk zeggeIl dat ik met het antwoord wel \vat
in de maag zit. .\"atuurlijk met het reglemcnt op de krijgstucllt in de hand
ben je gall\v klaar met de heantwoording van de vraag maar ik ben er niet
zeker van dat in dat reglemcnt geestelijke ell zedelijke vraagstukken uitput.
tend worden hehall(leld.

Ook pol itiek gezicn kun je gemakkelijk korte metten makel! met de gesleklc
vraag. \\'aar blijven we immers als regering cn militaire autoriteiten niet
zouder meer kunnen rekt.~lll'll op de loyaliteit van hun militairen! Onze veilig-
heid lijkt rechtstreeks afhankelijk van een g~g:lrall(leerde gehoorzaamheid van
militairen aan het hun opgedragen hevel. Natuurlijk erkent men hepaalde
t1itzonderingssituaties waarin gehoorzaamheid niet verplicht, ja zelfs niet
geoorloofd zou zijn (afgezil'll vall de vraag wat daar ooit in de praktijk van
terecht komt) maar in zijn algemeenheid geldt dc gehoorzaamheid als <.--'('n
van de grondslagl'1l voor het militair bedrijf.

\Vel kan een militair een beroep doen op de wet ge,vetenshezwaardl'1l maar
die geldt niet voor gevallen als Ermelo, in die wet gaat het over gewetens-
bezwaren tegen oorlogsgeweld in het algemeen. De moeilijkheid is dat el'n
mens het in overeenstemming met zijn gewett'11 kan \"()elen om geweld te
gebruiken tegen binnendringende Duitse troepen (1940) maar lIet als in
strijd mel zijn geweten kan ervaren om militair geweld te gebruiken tegen-
over voor hun vrijheid strijdcmlc Indonesiërs (1948).

De stelling dat wie iJl het ene geval 'ja' zegt, ook in het andere geval 'ja'
behoort te zeggen, is natuurlijk onzill. De gedachte dat dat slechts verstan.
delijke beoordelingen zijn en dat je geweten daar niets mee te maken heeft,
lijkt mij vreemd. ~Iaar als nu het parlement. met dl' meerderheid van het
volk achter zich, heeft besloten tot politionele aktie, tot gewelddadig in-
grijpen, tot oorlogsvoering, ben je dan als enkeling niet verplicht om te
gehoorzamen? Daar ligt precies de kefll vall de zaak!

Kan de individuele melIS verplicht worden tot daden die hij met zijn gehele
geweten verwerpt, hoewel hij weet dat de meerderheid van de mensen om
hem heen deze gewetensbezwarcn niel deelt? Kan dat zelfs in die mate
dat llij verplicht kan \vonlen zijn leven te geven en dal van anderen te
vernietigen, voor een zaak die Ilij in zijn geweten verfoeit?

Hier ligt een vraag waar de kerkcn, het Humanistisch Verbond. de regering,
de volksvertegenwoordiging en de militairen niet blijvend omheell ktmneH.
En zeker de geestelijke verzorgers niet!
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Paul McCartney solo

'Elke dag f;erdoe ik 1/1',1 tijd, fell/wnd
tegen een lantaarnpllal / elk Ill/chr lig ik
01' ('('tl kllS,'"('U te rustelI I iedere IIwrg('1I

brengt een IlÎCllU:C dllg ('11 icdere nacht
is die dag I;oorhij / III1/(/r rtll/(lt:owJ reil
ik al/cClt /lWllr bi; ie hii;n'lI, gelL'oon hij
jOll zi;/l.'
Eigenlijk zou hijna ieder citaat Ct hm"en-
staande is uit 'En.'ry :-.:'ight') uit ",dk
nUIllUH'r van (lt~J:c elpee ook iIln4rert'll
hoc Panl .\It{";artllt'y llU is ('11 wat hij
het liefste doet. Voor Paul zijn <1l' he-
Iall~rijkslt' en fijnste dingen; thuis zijn
met Z'I\ \TOUW Liuda, z'n linderell pn
liefde. EleJll(,lltt'll, di(' ilJ z'n sol()~(,lpt't,
de hoofdrol en goedbeschollwd ('Ilige
rol spelell.
Veel nUllllllL'rs het,ft hij thuis opg('nonwn
op L'{'n44sporen-recordcr, omdat je thuis
zelf et'1I sfecr heht gemaakt, waarin je j('
zelf kuut zijn. <:('ell kalt" onpersoon-
lijke studio, ",aar een lt'cillliellS j{' \"aI14
achtt'r ('t'n glazen ruit aanstaart. Toch
hL'dt hij W'hruik gemaakt \'an 1\\'ee stu~
dio's, E..\!.!. & .\Iorgall, ollldat de teeh-

na n,r1oop vall tijd is hij onvcrhrekdijk
md de plaat vt'rhomlell.
Ic(h'r 1l11ll1111erademt een sfeer, tii{'
heeld('n oproept van bloemen, een open
haardnlllr, hrandeJl(le kaarsen Ct vol-
gemle erg persoonlijk) wannc chocola-
deJlldk, en VIII zelf maar aan .. , gL'-
woon ('eli fijne, 11ILÎS<'lijkesft'er, die zo-
v('el voor ~1l'Carhwv beh'kt'llt.
'Ik 1Jeu licrcr in J;cd dali in clllhs. Ik
hOIl ('n;l/11 tJlIli,,, te ziill e1l ik hou nUl

lw/ziek; ik zOf'k IUlllr Ili('fs (JIuit'r.'> I/:at
11/(' ZOII kWlIICIl i"lereswrCIl dali clie
t(nT dil/gen.'
liet is n)(lr Paul \('rwonderlijk genoeg
dat ze zo belangrijk Zijll:
'.\!issehi('n H'rhaast 't me \\-el,
de manit'r, waarop je altijd yan me
houdt /
{'Il lIlisschien ben ik wd ballg,
zoals ik van je hou /
misschien yerhaast 't me,
als ik hesef hoe ik ie L'cht lIodig hL'h.
'~Iay h(, I'm Amazed: een Illlllllller
waarop .\k.\larlll{'Y !log ('ens cxtra laai

blijkt'n dat hij een ,geweldige stem
heeft; Y(lor ilIij Ilt't aiJ ..;olllle hoogtepuut
van de elpee.
D(, nl{'{'.~teTlIlIlllllerS zijn van \Tij recente
datum. '1lol As Sun: een fijn sinlpel
instrumentaal nUllImer, is echter uit
H).59 en 'Teddy Boy' zowel als 'Junk'
Sl<l1l111ll'!luit dc tijd dat Panl in India
was.
In 'Junk' loopt cr iemand over ('en \\'a-
krlooplein {'n kijkt een bedje \H'CIllO{'-
dig Haar ollde fîdssturen, kandelaars,
tw-eepersoons slaapzakkell. Op kant 2
staat een instrumentale H'rsie 'Sin~alon~
Junk,' zo oll\\T('rstaanbaar mooi, dat je
pas beseft mee te IlL'urii..:nals 't afgelo-
pen is en je langzaam lIit ie droom
wordt g('haald door ':\Iaybe I'Ill Ama-
zed.' Paul ~kCartl1{'\' vatte dit album
samen Illd drie woorden: Ilome, Family,
Lo\'e" Ik kan dan alleen lIlaar insit'lll-
lIIL'lld knikh'll ell de plaat nog eL'ns een
keer opzdtell.

CEI\AI\D '". d. HEUVEL

MUZIEK
niscllt, Iuogelijkheden in professiollell'
~,tlldio4ruillltl'_.; zo ved uitgehreider zijn.
De plaat is in twee maand{'n opgeno-
llIt'll, al1(' in.~trnmentell hespeeld door
Paul (bas, I('ad, drnm.~, piano, akoesti-
sche gitaar, orgd, IlIdlotnl1l en allerlei
ritllle-illstrnmenten). A\I(,s allt,(,tl doen
ht,{,ft z'n \'oordee-1; je neemt je eigen
heslissingen zOlldt'T met anderen wke-
nin~ te hoeven hOlldell. Daarkgellm'l'r
~taa' dat je de actÎ\"iteit val] anderell
mist. Voor ~kC.artll{'y ;tijn Iwt geW(lOIl
twe-c versehîllent1t' llldhol1(,s \"lIl wer-
kCIl. Het uiteindelijke doel blijft hd
z{Mde. J{' stn'eft naar dl' zelfde Ultl-
ziek, dil' ie hij de Ikat les zou maken"

Intense sfeer
1)e plaat op('n' met 'Tlw Lm-eiy Linda',
oorspronkelijk alleen Illaar ()pg{'llomell
Olll de apparatuur te testen, maar geluk-
kig toch op de plaat gezel. In het Înter-
view dat Paul zich zelf ht'l,ft afgenomen
(de hedoelin~ was dit gesprek IlId zieh
zelf in 't alhum te doen. Om wat \'(Hlr
reden dan ook is dat alle('n gebeurd bij
reL'ensie-exemplarell) z('~rt hij o\'er de rol
V;1I1z'n vrOllw: 'Ze hannollieert, maar
natuurlijk is " meer dan dat; 'Ze is eL'1l
schouder om op te leullel1, een tweede
mening en een goed fotografl'. ~k{'r dan
dit alles, ze gelooft in llIe - nJOrtdu-
rend.'
liet is een wolijk, ollgL'compliecerd
IlI111Uller,eindigend met een in~c1lollden
gelach "<lil Pa1l!. Eigenlijk heeft 't al il'b
van de skL'r, die de hele plaat kenmerkt.
Bij de eerste keren luisteren wordt die
sfeer bij elk JHIlIllller stro-rker, illiellsl"r cn

"r/lll .\keurtw'!! (lillks) iu bdere tiidell. 1"/'1'11Irt/tl hij "og regf'lmlltig 01' mei z'u t'o/lI"J.!/I's.
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Antwoord aan dominee Snijder

In het volgende ga ik proberen een
antwoord te geven op het artikel van ds.
Snijder in het juli-nummer van Ego, lIet
lijkt me noodzakelijk eerst wat orde op
zaken te stellen omdat andt~rs de dbcll"~
sic voor de k':wrs nauwelijks te volgen b.
I [ct artikel van ds. Snijder in het juli.
mUlliller Îs een antwoord op een artikel
dat door mij onder de titel 'Voor de
troep of voor de man?' werd geschreven
in het maart-nummer \'Ull dit blad. Op
de inhoud daarvan kom ik straks - in
het kort - terug.
),Iaar ook dat artikel was nÎet de oor-
sprong van de discw;sie! Ik bl'r~in dal
artikel nl. ingegaan op twee andere arti-
kelen, éèn van Jan Stoof in het juni-
IllUnllWr 19fi9 van Twintig (orgaan van
de VVD~I), en een ander van ds. Snij-
der in het december-nummer 1969 van
Aksent (maandblad van de protestant.,;e
geestelijke verzorging in de strijdkrach-
ten) dat L'en reactie was op het artikel
van Jan Stoof. De kardinale vraag in
het artikel van Jan Stoof was: aan
welke kant staat de geestelijk \'l'r-
zorger in de stri/'dkrachten, ilan de kant
van de troep 0 aan de kant van de
Jllan? Aan de kant van de trol'P had in
het artikel van Stoof de betekenis: mo.
reels-officier zijn met een hoge mate \'an
loyaliteit t.o,V, organisatie en apparaat,
aan de kant \'an de man bt>tekcnde: hulp
aan de individuele militair om zkh te
ontplooien tot een vrij en zelfstandig
Illens inclusief alle kritiek op organisatie
en apparaat die dat onvennijdelijk mee-
hrengt.

OnduideliJk
Ds. Snijder heeft op dl"J:evraag in zijn
artikel in Aksent l'en antwoord gegeven
dat mij niet duidelijk en onomwonden
genoeg scheen.
Hij schreef o.a.: Loyaal zi;t1 1Jiflnen het
leger betekeIlt niet achter ecu orgllflha-
tiellatrooll .\"tlUlII,(;oor mij is het niet
all.ereer.\"teell Orf!lJfli atie. Veel behmgrij-
ker is de craag: hoe sta je tegellol:er het
leger ul~'machtsmiddel can de .'itaat? Die
eraag staat in onze tijd {;ecl ceutraler.
Om het lcat zwaarwichtiger te zeggen -
maar het is (;'(;'11zwaar PUilt - lcat is de
Zi'l eall de kri;g,'i1IllJcht. 'Vaartoe elient
M;? Ah ik me loyual tegenol:er het leger
cerklaar dali betekent dat dat ik op
grolld {;al1 christeli;ke l)ezililling op cIe
mens, het recht, de staat, de hecIreigill/!.
eau het recht, de krijgsmacht noodwke-
li;k (u.~'ht.'
Op deze zinsnede heb ik nu in het
maartnUJlllller van Ego in mijn artikel
'Voor de troep of voor de man?' als
volgt gereageerd:
'Ik lleb deze zins'll'de uit het artikel Wil

(h. SlIi;der e-"nkele 11Jalellacergelezcll en
ol:crdacht, uiteraard in wmelllJallg met
de rest cau zijll teht, en ik kmi tat geell
(Jfl(lere conclusie komen dali dat Sniider
mcellt rIt,t iu deze tcoordell de juiste
iflStelliug van de geesteli;k cerzorger
t,a.v. de stri;dkrachte't lcarelt geschet.st.
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Als dat Iliet liet gewl is dan heeft hi;
zich u:el bijzoJlder ollgelukkig uitge-
drukt, Als mijn Îflterwetatie TlIist is (als
dat lliet ::'0 is dali geef ik ds. SIli;cier
gaafllc Ül Ego de ruimte om het tcgeu
te spreken) dali voltrekt zich OIJdit PUilt

de scheidillg der gee.tell.'
'De geestelijk cerzorger die SIli;der ill-

troduceert is de Illall die ui" één der
uitgllflg.~IlWltell ill ZUIl gee telijke l:er.
zorgiug ,\telt dat hij - 0l) pO/uI VllII
christeli;ke bezi1lf1iug - de krijg\'11lllf'!It
noodulkeli;k acht, Daarmede is precies
llet fWl(!alllellt gelegd cIat de gee,~teli;k
l'crzorger IH){/ig heeft om ah IIIoreeis-
officier op te treelen. Natllurli;k hUift
daarmee 'lOg u.:el allerlei kritiek moge-
li;k op de mllflier u:aorop de kri;g macht
fWlciiOllt'ert, maar het he~tlJ{l>1call die
kri;gHIllicht ::.df is geaccepteerd. En Iliet
zo maar al,' eell toewllig, persoouli;k
.~talldpllflt,. maar als eeu uilgmlgsllIlIlt
Wil de geesteliike cerzorgiug.'

Invitatie
Ik had dus in het hovenstaande ds. Snij-
dl'r zelf gt'Ïnvilt'erd om het in Ego te
komen vertellen als hij meende dat ik
{'en onjuiste interpretatie van zijn woor-
den had gegewn.
Ds. Snijder heeft deze uitnodiging aan-
vaard en daar i.~dan, tot mijn verhazing,
het artikel in het juli-nummer van Ego,
onder de titel "Vat is een geestelijk
verzorger?' uit voortgekoJllen.
.\lijn verhazing is gegrond op het fl'it
dat ds. Snijder de uitllodigitlg hedt
aanvaard, een artikel \'llll twee hladzij-
den schrijft maar daarin geen enkel ant-
woord geeft op de door mij gestelde
vraag.
Die vraag was heel duidelijk: Is mijn
interprdatie van Snijders woorden, dat
hij meent dat de geestelijk verzorger in
de 1>trijdkrachten zich loyaal t.o.v. de
strijdkrachten heeft op te stellen, in die
zin dat hij het bestaan \',lIl de strijd-
krachten als zodanig acceptcert, 1111

juist of nÎt.'t? liet enige 1>tukin Snijders
artikel dat dc vraagstelling henadert zal
ik hieronder citeren. De lezer zal dan
geen moeite hebben om te ontdekkt'Jl
dat ds. Snijder precies lan~'S dl' hellllt-
woording van de vraag heen glijdt.
Hier volgt ht.,tllt.'treffende stuk;
'Aaugrijpillgsp/lut u:m ill het moartnum-
mer Cll/I Ego de 'loyaliteit can de geeste-
/ijk (;erzorger feil opzichte WIl de krUWi-
",acid'. Nog afge::.icli WIl het feit of ik
die loyaliteit al.\' uitg(lllgsprmf coor heel
de gee.\tdiike cerzorgillg stelde, Ups
zijn kritiek gaat l:ecl dieper. Zakelijk
heeft hi; bcztcaar tegen de::.e loyaliteit
als algemeen lIitgllllg~/)llIIt, ill deze ::.in
Ilamelijk dat de gee,~telijke n:rzorginf.!,
zou moeielI lIitga(lII I)(lll de ocertuigillg
'dat het 1l'ger lIodig h'. J)lUtrlnee zou
de b(l~h gelegd zi;n wor de geeMeli;k
(;('(zorger als 'T/ioreel'Wfficier', l~eel kriti-
sche c-ragell zouelCll dali al heslÎ.\,t Zi;ll,
die z,i. '111 net open moeten blij';ell.
"'aar het mi; echter om gaal i!; de

dieper gelegen groml coor zi{ll kritiek.
Voigells Lips ,~taat (of wit) de geesteli;k
c(;'rzorger altiid met ::.i;1I.\trikt }JerSO(JII-
lijke ocertlligillg. Voor Li,)~ he~f(/(lII geen
,~tmllipulltell of dellkheclclclI die door de
geesteli;k t:erzorger ah richtHlOer allde-
reil kil/weu tcorden t:oorgellOrulcli. Vo/-
gem he", i~het '111 jllist de taak l'(1II

((UUiWlllll, aalmoezenier en domince de
",ilitair Ie helpcn hij Zijll ~talldlJflJltbepa-
lÎ1lg.
Jlet gaat dil'> om het gezag t:1If1 ol'wl.
tillgell, welke dali ook, cau lh: gee,~te1iik
cerzorger.~ - ell t:llll de menWIl ill het
aigemeell. Dit i,,> m.i. het cell/mle IJ/mt.'
lid is duiddijk WHter nu ,'erder in het
artikel van ds. Snijder gebeurt. In plaats
van antwoord te gcvL'n op de concrete
vraag die \'oor alle militairl'n en geeste-
lijke verzorgers van het hoogste helang
is, nodigt hij IJle dau uit om IJle uit te
spn,ken over punten als objectivisme en
subjectivisme, de betekenis van dé
waarheid, het al of niet bestaan van
va"te maatstaven en nOnlll'n, d{. moge-
lijkheid VHnde cultuur zonder ah~olutc
waarheden, enz.
In plaats van ecn antwoord te horen op
l'en {'ollcret't punt dat voor de smnenle-
ving van belang is (zie de vraag ",UI Jan
Stoof in Twintig') wonlen wc uitgcllo-
digd tot een tlwologisdll' en Iilosofiseile
discussie dil' ons geen stap \ (>rder zal
hrellgl'll met het concrdc punt en waar-
schijnlijk maar heel weinig memen zal
interesseren.
Er geheurt wat nu juist in deLe tijd nid
zou moeten gehcurl'n: zo galIW l'r {'en
mogelijkheid tot maatschappelijke dui-
delijkheid Olxlo{~lHtwordt in der haa~t
een thcologisch en/of filosofisch rook-
gordijn gelegd en in een llllllll van
tijd zijn we van het eig{'niijke cOllcrete
punt afgedwaald. Ik heh mijn teleurstd-
ling m'l'r deze gang van zaken reeds in
c{'n kort bijschrift in het juli-nllmmer tot
uiting gehracht en ik herhaal hier mijn
daar gestelde vraag, een nieuwe invitatie
dus: '\Vil ds. Snijder nu eens een duid{~
lijk en onolll\\"ollden antwoord geven op
de door mij gesteldc \Taag? \Vij stellen
de koloJllllll'll vall Ego voor die beant-
woording gaarnc ter beschikking!'

Waarheid en zekerheid
OndertlL~sen zit ik !log wd met de
in hetJ:elfde bijschrift gedane toezegging
dat ik toch op de punten van ds. Snijder
7.<11 ingaan.
\Vaar gaat het nu eigenlijk om?
In mijn artikel 'Vonr de troep of \'oor de
man?' heh ik twee dingen gestl'ld die ds.
Snijdl'r in het bijzonder aan het denken
hd JIJen gezet:
• Het is niet de taak vall de geeste-
lijke verzorging om aan de IJIl'llSenI)e-
paalde gedachten en opvattingen on'r
te dragl'n, maar OJlldeze Illl'nSen te in.
spiren'n tot hd veroven'n van éigen
gedachkn t.'n éigen opvattingen.
• Dok voor mij zelf geldt dat ik slecht.,;
als mijn opvattingen erken dié opvattin-
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\Vees aktid en/of ludiek!
Vraag 2} dag uitzondcringsVl,rlof!
Dat kan twee maal gedurende uw diensttijd.
Uw telefonische of schriftelijke mededelingen zien wij graag
tegemoet.
Let op onze aankondigingen in IIWkazerne!
Proheert ti het met uw kommandant en ons zó te regelen, dat
14 dagen vbbr uw keuze-datum alles rond is?
En wijst 11 anderen ook l'ens (lP deze mogelijkheid?
Graag, en bedankt.

gen waartoe ik in vrijheid, en na rijp
heraad, zelf ben gekomen.

Letterlijk heh ik geschre\'t~n:
'Alle opcattingerl i" de u;ercld zijll coor
mij crijbliiceucl tot 0IJ Tlet nlOmeut dat
ik ze, tJa rijp beraad, erken al<; mij"
eigell opcattingell. 01' diJt 11I0mellt lIeb
ik, crijwillig, af-tand gedaall call de
criiblijcclldheid. Mit" cHlocerkomelijk
bezu;aar ge/dt ;ui.\t die meuw:F1 die eeu
gezicht zetten, en hoe t.:aak dcell gees-
teli;k t;erzorgers dat niet, of h"'1 keuze
ook mij" r;rijbijceudlleid ZOII oplleffen.'
Het voornaamste punt dat ds. Snijder
stelt is dat ik vanuit deze steJlinh'llame
kans Iwh terccht te komen hij het snh-
jectivisme en hij gaat zelf.~zo vcr dat hij
mij nwt zorg in zijn stem vraagt hoc ik
daaraan denk te ontkomen. ~lijn ant-
woord kan kort en duidelijk zijn: ik heb
niet de mincte neiging Olll te ontkollwlI,
ik hen subjectivist.
Voordat ds. Snijdl'r, of wie dan ook,
daaruit nleewarige of triomfen'mle con-
clusies trekt is het goed nog even verder
te lezen. Als men moeilijke woorden gaat
invoeren is het wel goed om duidelijk
met elkaar af te spreken wat men er
onder verstaat, anders ont"taat ecn zee
";1Il misverstanden. Helaas heeft ds.
Snijder dat in zijn artikel nagl'latl'n en ik
wil dat gl'mis hier goed maken. Onder
ohjecth'isme wordt verstaan de gedachte
dat er waarheid zou hestaan onafllanke-
lijk van de mens, huiten het nll'llselijk
\"l'rstand om dns. 'Vaarheid die men dan
kan interpreteren als goddelijke waar-
heid, maar ook als l'en besta,m vall
ideeën huiten de mens om, Illaar waar-
aan dl' melis dcdachtig kan worden.
:i\u zou het het l'em'olll1igst zijn als Ill't
subjectivisme eenvoudig de ontkenning
was van dC'J:e,..({'dachte, maar zo een.
voudig is hl,t nid, Iwt is dan ook de
vraag: of objectivisme en subjedivisme
zonder meer als tegenstellingen van d-
kaar mogen worden gebruikt. In ieder
ge\'al is subjectivisme de wijsgerige stro.
ming, waarhij het beschouwende 'ik' en
als gevolg daarvan de persoonlijke op-
vatting of mening in het middelpunt
staat. In de zo geconstrueerde teg('nste!-
ling kil.--sik de kant van het subjectivis-
me, ik heb geen l'rvaring van bniten-
lIlen~elijke waarheid, huiten de lIU'nsen
\"l'rkert'nde ideeën en opvattingen, ik ge-
loof daar (Jok nid in en ik meen boven-
dien dat het zaak i~in het denken aan
het heschouwende 'ik' een dominerende
plaats tOl' te kennen.
~Iaar betekent dat nu ook dat ml'n de
begrippen objectief l'O slIhjectid tot el'H
ahsolute tegemtelling moet drijven
waarhij het ohjectivisme ons waarheid
en zekerheid garandeert terwijl het suh-
jectivisme tot steeds \'enlergaande \"l'r-
gruizeling voert waarbij op den duur
zelfs menselijke communicatie niet meer
mogelijk is. Zo (Jl1ge\"l'l'r,door mij wat
gechargeerd, stelt ds. Snijder het \"Oor.
Ik hou lIid van die zwart-wit tegenstel-

Iingen, ze zijn me te geconstrueerd, in
strijd md de werkelijkheid en meestal
een gevaar voor de menselijke verhou-
dingen.

Ook als men uitgaat van het beschou-
wende en denkende 'ik' kan men toch
tot de ontdl'kking komen dat er vele den-
h'ndc ell heschouwende 'ikheden' be-
staan en dat daartussell colllmlmicatie
mogelijk is op grond van het feit dat
lIH'ns('n soortgelijk zijn en de mogelijk-
heid tot COlllllllmicatien.a. via de taal
bezitten. Dat heteh'nt dat ik mijn \vaar-
heier tussen die van anderen plaats en
dat het lllogelijk is met elkaar van ge-
dachten te wisselen over de vraag van
meer of minder waarheid. ~Iaar dat is
dan altijd menselijke waarheId d.w.z.
waarlll'id afkomstig van memelijk waar-
nemen, beschouwen l'n overwegen.
Buiten de mens om is er voor mij geen
waarllt'id. Er is natunrlijk \•...el de werke-
lijkheid d.w.z. al wat is, waarvan de
mens deel uitmaakt. ~Iaar waarheid ont-
staat elorst doordat de mem die \verkc-
lijkheid gaat waarnelllen en {)\'erdenken.
\Vaarheid is het menselijk inzicht Olll-
trent de werkelijkheid. In deze gedach.
tengang kan dus van 'de' waarheid die
reeds voor de mem is doordacht en die
de mens nu moet ontdekken of die hem
geopenhaard 7.a1 worden geen sprake
zijn.

Zekerheden
Kan de mcns md deze 0PV;l tting van
waarlll'id Icven l'n werken? ~I.i. lIitste-

kendo Het lijkt me onjuist om te hewe-
ren dat de mens hehoefte heeft aan
absolute zekerheden.
In dit proces van waarheidsontwikkeling
ontstaan altijd voldoende voorlopige ze-
kerheden om de menselijke samenleving
in stand te kunnen houden en om elkaar,
ondanks alle twijfel en tegenctellingen,
nog wel te kunnen begrijpen en
waarderen. In dat proces hebben de ei-
gen groeiende opvattingen en meningen
nu juist de iwtekenis dat ze ons inscha-
kelen in het pmce:;, ons tot communi-
catie lllet anderen in staat l'tellen, ons
confronteren met die anderen, en daar-
door die anderen en onszelf tot verder-
gaande ontplooiing voeren. Op die wijze
ontstaat een inter-subjectivisme d.w.z.
een begaanbare weg tussen het absolu-
tisille van het overtrokken ohjectivisme
en de vergmizeling van het te ver door-
gevuerde subjectivisme,
Hmnanisme is in mijn ogen nu juist het
zoeken van voor mensen begaanbare
wegen. In mijn opvatting blokkeren dié
levensovertuigingen die de mensen ver-
pletteren met absolute zekerheden haast
altijd de lIlogelijkheden tot verdere men-
selijke ontplooiing. Zo 7.al het christen-
dom in deze tijd slechts voor mensen
een werkelijke stimulam tot verdergaan
kunnen zijn als het zijn verlangen naar
absolute waarheid en zekerheid weet in
te tomen. Het moderne christendom is
m.L in verschillende variaties een poging
daartoe.

11. UPS
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Butch Cassidy and the
Sundance Kid

non'IJ: Het i1/1ntcre drietal: Robert Rl'dfurl1
a/ius tllI: SlIIHltmce Kid, KalJlerilU' I~o.~.~.
Puul .\'CtCmllll a/UH Buld, Cll,~,,'id!J.

Ouder: .\fAD'". jtdl'h'/"ic I'crsiflu/!c v/, Butel,
Cassitl!/. tll(:l"',I,\T/i;k omj.!l'Civvl't tot 'Botch
Cfisuall!J (lmJ til(' SOI/Wc1'l1lee Kid'.

Ree/lts; Dit IWW! dilll ('Cl' IUllllOri.di,\'c/w
scèuc t:oMstelll'll: K(/tJwrill/: 1ff)S~ 1111'/ 1'(11//
.\'{'l/.-'//Wtl Ol' .k (Tr.dl' lids nm Iwt U'ilde
\l'{'~'I('u.
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It says here
that the .posse
has swom ta

chase you until
they kill you!
What are you
gonna do?

I can
SEE
why

Batch
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brains!

Idiot!
They
speak
Spanish

;n
Bolivia!

I know!
But we

may want
to make
a side
trip to

Argentina!



FILM

liet 11lOd \\"('1echt de spuigakll uitlopen
als het :\llH'rikaall~{, satiri~.che tijdschrift
\1:\)) zijn tanden in l'ell onderwerp zet.
lil het IlH't'St recente IIUlIllllt'r lH'hhen
\IAOs tek(,llaar \lort DruckeT ('n scllrij-
H'r Arnie Kogcil zich met veel succc,s en
,l.Wlloegen gestort op het 1aablt' kassucces
uit lIolJywood: Buteh Cassidy anJ tilt'
Sundancc Kid van de hier onhckt'lldl'
l'.>;-te!evisieregissl'ttr Ccorge R,)y Hili. De
persiflage die het \IAD-t\\"edal :laB hUil

tijd"chrift ht'l'ft tc)('H>rtrou\\"d is ('CI1 hril-
jante en ridiculisefemh. \\Tt'rga'.-e \-an dl'
film. \Vant ik heb BleeT j!('llOh'n van dl'

:\IAD-\\'('crgavl' dan V,-Hl dl' hel(, film.
\Iet steeds groter wordt'mle ergf'rnis heh
ik gpkt'kell naar het drit'tal :\ f:'Wm,Ul~
Hedford-Hoss. dat onder dl' zwakke n'gif'
van GeoTi-!:l'Hoy Hill hlijk j.!;edt allt,s ;11
te w('tf'n \.1Il dl' tOlledtcrm 'sc1l1nierell',
But<:h (;assidv ('tc, ('te. is ('('n lIolhwood-
western, dit' -het predicaat kOlllisdl hCl'ft
Jllf"t'gekregen. Dt' film werd vorig jaar in
H'eord-tempo gemaakt, dak nadat Ahra4

ham Polonsky's Tell Tiwm Willie Boy b
HEre geH'cd was gekomen. ~Ien durfde
het toen niet aan 0111 ('t'rst Polonsky"s
weskm lIit te hrengl'n - dit' o\"f'rig('ns
\'an iwtt'r gehalk is en reeds ('l'reler door
mij op deze plaah is hesproken - rc,den:
hd puhliek \"flOr te bereiden op de pres-
taties van Hoiwrt Redford, dil' in \\'illit'
Boy zo'n duidelijke hoofdrol w-'r\'ulde.

Duidelijke Rooi
Een zo dllidelijke j.!ooi naar dl' gUllst \'an
het publiek wekt hij mij altijd een lichte
\\'Tt'\'l'1. Zeker, het risieo dat l'en maat-
sehappij ealculet'rt bij het nitbH'nj.!l'Jl
\'an eeu nieuwe film is groot. vaak tdt
alleen het geluid 'kassa", Jllaar het ge-
tuigt V,lIl weinig artistiek inzicht \',Hl
zo'n maatschappij om een betel'{' film iJl
dit geval \ViIlie 130)' aehter te houden
om de smaak en de gunst \'an het pu-
bliek tt' testen aan de hand van Butch
Cassid)' en zijn hoofdrolspelers.
Enfin, in ieder geval krijgt deze film,
ook \\'l'l h(~"dlfe\'en als 'de originele cn
fraai gl',l(:tel'rde ondergang \'an tWI't'
onwaarschijnlijk angstige H'\'oh-erhelden'
toeh de nodige aandacht.
\Vaarom? Zeker in de eerste plaats \"oor
de meeskrlijkt' fotografie en het nu al
wereldhekende deuntje Haindrops keep
falling from my head (in ï2 uit\'tleringen
of daaromtrent). Aandacht ook \'oor het
r('('d.s eerder genoemde dril'tal Pall!
:\l'wlllan, Rohert Redford en hathcrine
Ross. Slechts in ongunstige zin: :'\l'W-
man, die ik hogelijk hewonder \'ooral na
zijn \Vinning en zijn regiedehuut met
zijn \'TOIlW Joan \Voodward in Hachel,
Rachel, knoeit maar wat aan, \'crliest
zich zelf \'oortdurend lIit het oog bij de
platvloerse dialogen; Hobert Redford
heb ik zelden zo slim geld zien \"cHlie-
nen als onbenullige anti-held en ten slot4

k Katherine Ross, het \"rouwdijke deel
van dit illustere drietal, die nodig haar
schoolgeld hij Actor"s Studio moet
tt'nlg1Jalell.

Ik hoop door dit korzelige geschrijf nie-
mand \',UI eell gang naar de bioscoop af
te houden. Inkgclldl'ei. zelf Lijken naar
dit g('stuntel kan geen kwaad. \Vel e\"l'n
hedenken dat dl' inhoudsloze spaglll'Ui-
westerns \-an dl' Italianen aanmerkelijk
frissl'r l'n miger over het witte doek
doeit'n, dan dit zeurderige wefkje.

Wood stock
Kijk- en luish'rspul \"an de hov('ll~k
plank hiedt de laatste (?) popfilm Wooo-
stock van regisseur ~Iic:hat'l \Vadleigh,
Huim drie lllLr lang tovert hij md kleur,
heeld en geluid, opgevangen en \'l'f-
werkt door een p(lllipe van tadltig man,
waarondl'r 12 eamcramcnSI'n. De film
werd vorig jaar opgenomen op de hel-
lingen rond Bethd in de staat i\ew York,
waar zo'n 400,000 hippies waren samen-
ge:-.troomd om te komen kijkt..:n. lllaar
vooral luisteren naar de heste pop!-.'Toe-
lwn die Amerika vandaag de dag kent.

\Vadleigh lid 120 uur film schieten,
gooide 40 uur als minder hmikhaar weg
CII lid nit de rest l'en film monteren, Hij

hanteerde kwistif.( het zogenaamde split.
sereen, echter zont1t'f irritatie te wek-
ken. Vaak verkreeg hij hierdoor zeer
contrastrijke heelden die vol alillf(' op je
af komen.
Dl' helangstelling voor \Voodstock is
('norm, llt~ mare van dit grootst' popft'sti-
val heeft elke lieRll,hber reeds herl'ikt:
de chaos op de wegen, de voortdurende
Ilt'l'rgutsende regen, de Ion", de openlij-
ke handel in soft l"n in mindert' mate
hard drug ..•, de ht"-;.orgde agenten die tot
l'igen v('fhijstering geen l'nh'l incident
constatt'erden, kortom \Voodstock i.s l'en
f.(roots feest.
Zo reageerde het festi\'alpuhliek in Can-
IH'S ook toen daar de film als openings-
spektakel w('rd aangekondigd. Dl' bood-
schap die \\'adll'if.(h in zijn film vlocht
kwam duidelijk naar voren: dit is het
bdl'rt', niot agressieve Amerika {!at óbk
hestaat. De voornamelijk politiek getinte
songs van Country JOl', Joan BaE'z en
Hîchic lI:wens he\-estigt'Il dl' indruk.
\\'oocistock is ('('n kijkkast vol vaart, pop
('n mensen en veel sfeer.

PETEH ~IOHEE.
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Ingezonden brieven

Koncepta
Ik ben, dat is een zekerheid.
Ik voel me bewust celdeling tucpa<;sen
en vernietigen in mijn lichaam. T\\;jfel
("crst aan je:r.elf voor je aan mij twijfelt.
Tegen iedereen zeggen: \Vitte \oge1s die
laag over de kazerne vliegen. Ik hen
binnen onder het dak van datzelfde huis.

De nacht voor de witte vogels.
En het licht brandt hier de hele naeht.
Brandt de lueht weg.
Leven sterft, clan de planten, rest nog
beton.
\Vitte blokken voor het land.
Hihfluwelen jasje, bril, snor, sik, ik verlo.
ren hui ten, hinnen deze hel.
Dan waait de groene lucht binnen, bij.
tend aan mijn geest.
De ster rookt filter sigan:tten. In zijn
kop kruit.
Hij ontploft. :":U.
Lichaamsdelen vall('n stuk op straat.
\Va~achtÎge gL>ZÎ<:hten zien niet. ~UIl1-
meTS \Vl'ten in de dui,.,;tl'mis, ik zit' de
vogels vannacht.
flij staat voor de groep, zijn BJOndis als
het gehouw, hel, een sin'IW.
Een volle maan, die laag over het kamp
in de hossen hangt.
Denk aan wat je ziet. Vergl'l,f de oor-
sprong in de stofwolk van het vt'rleden.
Een denkbeeldige ruimt<', voor witte en
gele duiven.
's l\acht •• starend naar het plafond. Af-
stand oog-plafond steeds minder. ~fil-
joenen hadl'rii5n, levens tussen mij en
het plafond.
Ik zie ze in de schaduw. Ml'n schrijft.

Bijschrift redactie
'Fe plaarsen hierbij oJ1nieuw tlL'ee
"ervaringen' t:llll militaire'l. 'Fe
zijn (1tmkbaar dat de inzendillf,!eu
doorgatIn en u:e nodij!.en Mi deze
ook graag atlClere'l flit om 111111
l'rGtzrinf.!Cuop 1)(//'ier Ie zetten en
ze itl Ie :.turen.
Toch krijgen u:e ;uist op dit soort
artikelen t:cd kritiek.
Teu eersic: 'Ze zotteleH ('('lIzijdig
:;i;lI, er besra(J11(Jok lHl(lere ('rr:a-.
ringen'. .\laar natuurlijk! l~aat
men die (Hu/ere err:ari'lgen dan
ins'turen, 1I:ij zul/en ze plaatsen.
Ten tu:eede: 'Ze bet:attcll vaak
kritiek 01' (ll/paraat en lJCrsoncll'.
Dal i,~';uL~t. .\laar mll;.!.dat 'liet?
ludjen men Ilit z;;" err:aringen
cle hiriek ZO" ",oeteH late" cer-
calleu dan k",wen ze beter nid
u:orden gepubliceerd. lIel (1(/11-
trekkdiike van deze artikele" is
'111 juist dil! men er uit kest Iwe
de scllriivers de militaire dienst
elt de l'erSOlleli daarin ervaren.
Of de lezer.\' dat alti;d leuk d'l-
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~iemand sprak over mijn dood als bur-
ger.
J let was een film van de straat, 16 dikke
hOlnen met takkl'n.
De bladeren uitdagend reflekterend in
de zon. Er is geen leven huiten de vlieg-
tuigen meer.
Nu weer wel. Ik mis je,
liet heeld is doorzichtig, zonder wannte
in de dode ruimte.
Donker geurig haar, zachter als het
mijne.
:\iets hlijft me in f'en \'erloren straat.
~la('ht('loosheid is gevaarlijk, ze eindigt
in onn:,rschilligheid.
Ik luister, alsof brrallllllofoonpiaten hloe-
den.
liet vlees van de tekst gegroefd in
rouwklerelI.
De leugen in de riolering nrpest de
wortels in mijn straat, groene, gele, brui-
ne, zwarte hOlllen vervliegen in de wind,
maar de ti/'den veranderen, ik GOk.
Jij en ik, ( e mist slokt ons op.
Onze hartstocht kondenseert de nieuwe
nwns, goud met roze lippen hlauw en
zacht.
De "tannte is, als Ill't blad valt.

~IC. ]. C. V. ZO(\"

.Je moet Ie maar aanpassen"
Helaas heeft de tijd ons ge1ee!'d, dat we
nog steeds niet in staat zijn zonder leger
te Il'ven. Het leger heeft als .••tatussym-
hooI in de staat afgedaan, maar als ko-
ning in hl't politieke schaakspel viert het
hoogtij.
\Vaarom dan word ik mij de verantwoor-
delijkheid van mijn taak niet bC\vust? En

den is "iet ter ulkc dOC'llde.
Teil derde: 'l" deze artikelcll
lI:orclen vaok plaats (!Il perSOllCIi
zo n(Wu:kellriJ!, olllschrecell dat
de perSOI/{;'Ilt:{)or (/Iu!erell te her-
ke/lllen zii" cn daardoor ill 111U1
olllgedllg ill een piinlijke sitl/atie
gemkcII. .Dat hUltsie is zcker niet
Ollze bedoeling cu chwmm ZIJl/eli
lL'Cer ill het t;CTl:o/g II([1111:k('uri-
ger op toczÎlm dat 1'1aars-en l,cr-
WlO'IS(ICUU!llidiugniet ;:0 ziill dat
t/aClfuit herkcnning door (JIj(!eren
1/I0'.!,eli;kis.. \fen moet OI;erÎgcns
:ieh:elf en (JIl(leren "iet te gal/tc
u:iIlen herkent/eli.
Ten"lol(c: liet i8 een miSI:Cf.'itll1ld
te menen dat de redakrie illstnllt
met alles Iwt i" deze artikelen
staat. \Fe geren dl' cTl;aringen
VClU c/nderen weer. De redaktie
is slechts rer(IIlIIL'oon!e!i;k Goor
het feit dat ze gCJl!mllSr zi;". \Vii
stef/en (l(1Il artikelen in Ego uiet
cle ei-<;dat lI:i; het met de illliOlu!
('rGIIII eells moetelI ziilL

waarom word ik door mijn kommandant
hetiteld als 'een eigenwijze en zich
Illoeilijk aanpassende jongen', als ik toch
van het hoven gestelde op de hoogte
hen?
In de eerste vraagstellinl-( liggen tWl'C
stelregels, die het militaire apparaat in
zich draagt, ten grondslag, namelijk
- ) De taak van ons leger.
- ) De verantwoorddijkheid jegens die
taak.

De taak van ons leger, lijkt mij, is het
land te he::cheonen tegen vijandelijke
invloeden van huitl'naf en dit in salllt'Il-
werkinl-( met landen van gelijke ideolo-
gie, hetgeen geheurt in :\AVO-verhalJd.
De verantwoordelijkheid jegclls die taak
moet mij, dienstplichtig militair, in de
opleiding door het hogere kader hewmt
worden gemaakt, maar het enige wat mij
werd ingestampt was onder andere: hoe
mijn hed op te maken, hoe miJn kast in
te pakken, IHw mijn schoenen te poetsen.
hoe te groeten en 'last hllt not least',
hoe nii,t te denken.
lid meest \••..erd op prijs gesteld, dat ik
helemaal nkt dacht en alles maar ge-
woonweg deed l'tl aksepteenle. Dit sluit
al een redelijk en positief ant\\'oord op
de vma,\.! 'waarom word ik mij de \'er-
antwoordelijkheid van mijn taak niet
bewllst" bij voorhaat uit.
\Vanneer ik uit'preek, wat ik tot nu tOl'
heb aangevol'nl, hen ik uiteraard eigen-
wijs, want 'ik heb gedacht' .. \Is ik dan
ook noJ.{fout zou zitten in miJll hcwe-
rinl-(, maar hlijf zl'ggen dat 'zolang het
tl',\.!l'ndeelervan mij niet voldoende dui-
delijk is gemaakt, ik op mijn punt hlijf
staan', is er gl'l'n spaander hekhout op
de dam overgebleven.
Krijg ik moeilijkheden met het kader,
omdat ik me niet mt'teen neerlegde hij
een gege\'en hen.J en hij de \\ijze waar-
op het me gegevell werd, omdat dit niet
strookte met de situatie van dat ogen-
hlik, komt de sterke drÎl'stl'rrcn!land in
aktie om me 'een douw tl' verkopen', die
llIij in de disciplinaire hanen moet temg-
leiden. Als vaderlijke wenk krijg ik dan
!log te horen: 'Jongen, waarom doe je
dat toch, want het is nergen.s voor nodig
en je maakt het alleen maar Illoeilijker
voor j('zelf.' "Of ik het Illol'ilijker maak
voor lllf'ze1f is mijn zaak. maar zolang ik
!let nodig acht, hlijf ik ageren tegen
zaken, die mij niet zinnen.'
En het is wcl nodig: immers talloze
leidinggevende figuren lopen in ons le-
ger mnd, die in penloonlijk ovef\\'icht en
takh'ol optreden lll'paakt niet IlithJinken,
Illaar tronend op hun rang en ge\'ang('n
in het net V:lU starre regels, schittpn'lI in
klakkeloos machtsvertoon. Daar de aan-
dacht op vestigen, lijkt me gezonder dan
huilend hij de psychiatl'r gaan zitten om
latt-r thuis van l'en afstandje te kunnen
vertellen 'hoe goed ik het allemaal door-
zien heh', terwijl mijn tranen amper ge-
droogd zoudl'n zijn.

BEHT VAN BEOAF



Ernst Happel:
'Ik wil die wereldbeker'

De sigard bllllge!t altijd achteloos in zijn
mondhoek. :\iJlIllI('r zit, je de traincr '.1Il
Ft'ijl'IIOOnl in l'eH amlt'J"(' gedaante als
hij de }lefS te woord staat. En tijdells de
('t'rste PCl"scollfl'l"('ntie nlll dl' !lit'HWl'
Europese kampioell stdt Ernst lIappd:
'hijk 'IIS ik heh het hier hij Feijenoord
llitstekpnd Haaf mijn zin. AusgezeÎcilnet.
liet is ht'el plezit'rig werken met ('('n
plocg dil' Ellropcl's kalllpiOl'1l lS gcwor-
den. En daarhq kan ik hl'I,1 goed met de
jOllgt'ILS ()\"l'r\\'l'g,'

Ernst lIappel, de \Tit'IHI \.1Il de Fl'ijl'll~
oord-spelers, kortom dl' man aan wil'
!l(' HotterdalllS(' forlllatil' ZO\Tel te dan-
k('1) h('dt, maakt in dit vroege stadiulll
van dl' uit'uwe cOllipditi(' {'('n ontspan-
lwn indruk. flij is opgl'l"lIimd. Dl' hc-
.sIOllllllcringl'1l vall <1(' Europa Clip Ii~-
geil n'r achter hem. De \'akantie zit er
op. Eell llIa,Uld lang heeft Ilappel met
.c;l'zin in zijn .c;t,hoorteland Oosknrijk
H'rtoefd. :\Iaar langer kon hij nid weg-
hlijn'II .. lIet spul .c;aat ,n'l'r beginnen.
TrollwCIl~ Ilappel zal dc laatsll' ziin om
dat nid te onderschrijven. l'l'iienoonl
llloet ogenhlikkelijk tot op dl' hodelll "an
zijn kUIlIH'n gaan. In augustus t'Jl hegin
septl'mher staat hd :\rgentijuse E~tlJ(li-
anks \"Oor de dl'ur. Dl' strijd om dl'
wereldhl'ker de furicuze iJl/.et tussen de
Enrop,,--se C;l Zuid-Amerikaanse kalllpi.
oen gaat beginnei!.

VeijellOoni en min of Illeer Aja:\: hebbell
het :\"1'<1er1alHlsevoetbal op dl' wereld-
markt gebracht. Een ongekende w('elde.
\Vant hd is toch nog nid zo hed lang
geled"'11 dat wc zaten tl~lekkerhekken als
dl' shijd Olll de wpreldheh'r. llitgezon-
t1cnl dan die vall vorig jaar tussl'n dat-
z",lfde E.studiantes en AC .\lilan zich op
het sl'!lt'nll ontwikkeldt,. Dat ll'ek n)()r
lH't ;'\f'(ler1aJl(lse \"(wthal ecn sehÎl'r on-
haalhare zaak . .\Iaar 1lI1. nog geen jaar
nadat .\ja.s zich in de filiale Oll1 dl'
Europa Clip \"l'r.slikte in het bikkelharde
1'11 goed spelendl' AC .\lilan" joeg Feil-.
l'llOoni Cdtic over de kling en haal( e
met groot .lJ;t'mak de Europa Cup naar
dt, \Vatel"\,'eg.
Ilappt'l OH'r de kOlllende striid om de
\\'ereldl)('kt'r: 'lIet is toeh ('('11 logische
zaak dat we dil' wedstrijden gaan spelen.
./1' wilt als speler, maar ook als trailler
altijd hl't allerhoogste hl'l"eih-n. Toen hel
hl";tUur aall\'ólnkelijk weigerde, omdat
hd vorig jaar zo uit (Jp hand is gelop('11
\"Ill'lde ik al dat WI' hl'! zcmden docII.
Dat was ('('n spelletje. Cewoon om de
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men.sell vall de UEFA t'n de FIFA te
laten voden dat wc niet onder alll' Olll-
stalllligheden gaan spelen, \Vant ik wil
Illijll spders niet laten \'ennool"den. De
:\ederiantlse cOlllpetitie cn (Ie Ellropa
ClIp tdlen ook lilt 'I' . .\Iisschien zelfs "ind
ik dit' h('1angrijkel". XII dl' wereldbe;'('r
winnen ell g('el1 :-':ed('r1ands kampioen
worden is ('('n onlogische zaak. Dat zou
het puhliek niet pikken.'
llappd 0\"('1' zijn \'ernieuwde ploeg:
'Kijk 'n.s (dat is !lil eenmaal eCll gcwoon-
te '"'lil hem om ied{'re zin met dl'ze
inleidillg te beginnen), 'Kijk 'ns we had-
den graag de ZweL't.I .\Iagnllsson willen
aantn'kken. Di(' ZWI't'd is een voet hal-
down. Die had het hij het Feijenoonl-
puhliek goed gedaan. ~Iaar zijn eisen
waren belaehelijk hoog. Kijk 'liS als je
dat dan aan een speler gaat betalen
komt ('r onrust. !Jan willen die andere
jongens ook. Do(' je dat liid, dan is er
heihd in de tt'nt. Daarom hebben we
heltl laten vallen . .\Iet het kopen \'an
Diek Se!lIll'id('r \"tlll Go Ahead en het
terughalen \'an Boskamp (uitgeleend aan
IloJlalld Sport) en Cl'ilnlan lllitgclt'end
aau E.scdsior) is mijn team danig ver-
jongd. \Vallt Vddhoen, Haak Cll Pieters
Craafland spelell niet mccr. ~Iet deze
jonge ploeg gok ik up de Xederlandse
titel. Dat Ill'lJ ik hij Feijenoonl Jlog nooit
lI11'egelllaakt. C(,lllkkig gaat het dit sei-
zoell niet mcer alleen -tussen Aja:.: ('n
Feijeuoord. PS\' zit ongl'twijfeld tegen
dl.' top aan ell md Fe Twente \\'eet je
Iwt gewoon niet.'
Ernst Ilappel is zo iJl lH'l gesprek l'l'n
gemoedelijk man. Altijd luistert hij; al-
tijd ook staat hij klaar. Dl' Wl'I1('r - 45
- die in de periode \"all 19-1Î tot HJ57,
,~l maal in de Oostemijk.sc ploeg speelde
ell praktisch alll' werelddelen bezocht
ziet zijn toekomst toeh in Oostenrijk lig-
gen.
IJij wrtelt: 'Kijk 'ns ik hen het hij Feij-
(,Iloord nog lang nid zat . .\taar ecn trai-
lIl'r staat of \"<llt llld de successen. :\"11
kon het dit seizoen niet misgaan. \Ve
wl'nlen EllWpt'eS kampioen ('11 dan valt
l'r llÎt'ts te kankeren. Toch hlijf ik erbij
dat ('('11 trainer niet langer dan drie jaar
hij een elftal lIloet hlijven. Wat dat he-
trdt hedt Hinus },Iidwls gelijk als hij
zPgt: 'ik Ill'h geen l.:ontal.:t meer met dl'
spelers' Dat kri\'g je. Ach l'n als het dan
geen Feijenoon tlIl'l'r is zal het w('1 l'en
Oostl'nrijkse duh wonIt'II. Rapid \Vil'u,
de duh waar\"oor ik \T(wger speelde
heeft me ft,(,(ls zeer vaak aall lid jasje
gl'lrokkl'n . .\lijn hart trekt naar Oostl'n-
rijk. Dat is logisch. Ik speelde er als
kind. En als ik dan met trainell gestopt
lH'n "'il ik ecn \Vl'instuhe m \\Tl'nen
hehhen. .\fijn vader had er ook l'(,Il.
Jeugds('ntilllent zegt mijn \Tllll\\', Kan
hest zijn. Illaar als ik zestig 1)('11wil ik
Ilid meer in ('('11 trainingspai.: OH'r dl'
H>lden hollen. Ook al zouden ze lIle
gouden her gen heloven.'

wnl JESSE
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Democratisering en leefbaarheid
in de strijdkrachten
kderc lezer van dit blad zal het onge-
t\vijfeld IlR't mij eens zijn, dat onze
maatschappij in al zijn geledingen tOOllt,

dat vooral de jeugd uitillg geeft aan haar
ontcvwdt'llheid un'T de hllidige S<lIlH'nJe-
ving. 111 de-,le lllotll'rne sauwulcving zijn
vooral woorden als dcm()cra!i.~ering en
ilL"praak aan de orde van de dag. \Vil
men werkelijk 'in' zijn, dan moeten de
hierhoven door mij gehezigde woordt,tl,
als vanzelfsprekend en met l'cn hepaalde
gc..',"oe1swaarde geladen, dagelijks over de
lippen komen van degene, die aan l"en
gesprek of discussie deelneemt.
lIet gemak echter, waarmee iemand zich
van dergelijke 'kreten' bedient, dod hij
mij wel ('cns de vraag opkomen of men
de gebezigde uitdrukkingen wel Hllledig
hegrijpt op hun draagwijdte. ~Jaar al tc
vaak immers worden hegrippen als de-
mocratisering en inspraak voor cen zelf-
de doel gehruikt, tenvijl de steller l"rvan,
hij nader inzien, in feite nog gclH'c1 ieb;
anders hedoelde te zeggen. liet is dui-
delijk dat een dergelijk verschijnsel zich
lIid all pen voordoet in de civiele samen-
leving, dodl ook in onze militaire maat-
schappij. Onze krijgsmacht wordt \\'dis-
waar vaak heschouwd als een exclusieve
maat"chappij, die zich slechts kan OH'r-
ge\"en aan paternalistisc1le en I)ekroillpen
ideeën, tenvijl bovendien de strengl'
hiërarchil'ke opzet evenmin bevorderlijk
wordt gezien om invloeden van huiklIaf
te ondergaan.

Geen eigen visiel
l':ich is l'Çhter minder waar, omdat het
groot"k gl,dl."e1te van die zogenaamde
cxdusicve groepering hestaat uit dienst-
plichtigen, die juist op deze leeftijd vol-
op gemoeid zijn in de prohk'l\lcn en
llloeilijkheden in de vele schakeringen,
die onze hurger-samenleving kent. E('n
samenleving immers, waar zij tot voor
kort nog deel van uitmaakten. Zou een
dergelijk iemand I)ij zijn in(liensttreding
dan plotseling s,wen eigen \"isie meer
hd)hen en derhalve geheel zonder kri-
tiek zijn op zijn nieuwe OIngeving? Ik
dacht van niet, hdgcen mijns inzit'ns
Illaar gelukkig is, want zonder kritiek,
mits deze positil,f.collsmu-,tief is ge:-teld,
ZOIIcr geen dialoog meer a:Ul\\ezig kun-
lil'" zijn. Onze militaire \H'reid zou dan
in een vacuüm terechtkolllen, waarill
slechts H'rstarring mogelijk ZOIIzijn. En
heeft er niet eens iemand gl'zegd dat
stilstand in feite aehteruitgang hetekent?
Alvorens ik eehter aandacht ga hesteden
aan een aantal zaken binnen onze krijgs-
macht, lijkt het mij echter nuttig enige
begrippen nader te omschrijven, zodat
\vij er zt'ker van zijn 'op dezelfde golf-
lengte' te werkell.
Ollder DE.\IOCHt"\T/SERING van onze
samenleving Vl'r.-ta ik een opeenvolj..,ring
van een aantal op zichzdf staande a.'\-
pecten en gebeurtenissen, die ik afzon-
ek.r1ijk hieronder ZOIi willen wl'l'rgeven.
1e fa c: INSPRAAK
Dit alom zo \"l"t"lvuldig gehczigde en fel
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hegeerde hegrip, is in feite slecht" de
et'rste wankele stap op weg naar ("en
totale d('lIlocratisering. In.~praak wil ei.
genlijk niets meN zeggen, dan Ill't
sclll'ppen van de Illogelijkheid om zijn
\\'l'II""l'1Inaar voren te hrengen. alsmede
mededelingen doen over datgene, wat
de mens("n \wl.ig houdt, op welke plaats
of ni\"l'<lIldat ook moge zijn. Kan zulks
op een ("(.'rlijkemanier plaatsvinden, dan
\'l'rkrij61: degene, die een dergelijke in-
spraak toclaat ('('11 machtige hron van
informatie.
Tlc('(~dc fase: OVEIH ..l~G
Deze al iets grotere stap in het dl'lIloera-
tisl'ring."proces vl'rschaft de hetrokkene
de lliogelijkheid Iwtrokken te worden in
het procedé van aandachtig hek ijken en
hestuderen van de divl'l"Se mogelijkhe-
den, alsmede het ge\"l"Uvan zijn JIlening
hieromtrent, zonekr zich echter H'rder
uit te spreken O\"l']"("en al dan niet te
aanvaarden heslissing.
Derde fa<;e: ,\1EJ)E-ZEGGI~.vSCHAP
Deze fase in het pro('l'S is er ('en van
grote betekenis. In fl'ite wordt degl'lle,
die hierin hetrokken wordt met l'en
maehtig stuk hek"hl helast, Voor \wt eerst
werkt men eigl'lllijk daadwerkl'1ijk mee
aan l'en stuk planning, als d(,el nlll hl't
leiding-gl'\"("nde element.
Vierde fase: MI.;nl';.HESLlSSl.\'GS-
RECI/T
Dl'Zl' eindfast~ in 011, proces is de Illl"Lost
vi"rgaande op de weg naar l'en totale
democratisering. Op dit niveau namelijk
dient Illen hewust zdf ook f'en he'ilissing
te nemt'n, ... md alle kOlhekwentie~
daaraan verhondelI van het medc.vcr-
iUltwoordelijk zijn!
Schelnatisch zllIHlen we \)(IVl'nstaandt~
als volgt kUllnen W('l'rg('n"n;
DE.1tOCIlATlSEmNG
Fast~ I: Inspraak
Fas(~ 2: On"rleg
Fase 3: .\froe-zl'ggeuschap
Fase 4: :-"Iede-\ll'siissingsrecht

IJELEIIJ
Fase 1: Informatie
Fase 2; .\logdijklwden
Fase 3: Planning
Fase 4: Be:-lis,,,en
De aandachtige lezer zal wellieht opgl'''.
merkt hd)hen .• dat in fase een en hn"e
nog geen sprake is vall l'en eigl"n \'er-
antwoordelijklH'h1. In de d()(lr mij aan-
g('geven fase drie en vier kan men niet
al1('('11'mee pratl'n", doch gaat zulks ,~l'-
paard met een daaraan verbonden eigen
stuk vcr:ultwoordelijklldd.
Anders gezegd: ('l'n beslissin!! nemen
hehoeft op zich zelf niet moeilijk te zijn,
doch kan het wel worden als Illl'n ook
de verantwoordelijkheid mol't gaan dra-
gen, welke aall (Ic gellomen lwslissillg
gekoppeld is, .\Iaar al te vaak komen wij
immers in onze sallll'llleving mensen te-
gen, die een hepaalde trede op de maat-
schappelijke laddl'r niet lwtr('<1en, omdat
zij temgschrikkell voor de verantwoor-

delijkheid, die zij moeten ga..lIl dragen,
indien zij een functie op een ids hOg("I
niveau moekn gaan hekleden . .\I("dc ook
d()()r dit \'()()Theeld hen ik van mening,
dat er geen sprake mag zijn van een
i..:'llrichting~,,,v("Tkl'er',doch dat men van
heide kanten moet proheren elkaar daar
te brengl'll, \vaar Illell in gezamenlijk
overleg datgene kali hl':o.1)rek('n ('11 he-
T('iken, wat redelijkerwijs g('sprokt.'1l tot
de mogelijkheden hehoort.

Pittig duwtje

Tijdens l'en dergelijk proeedé zal het
dan wellicht eens nodig en gewenst zijn,
dat cr \.un heide kanten eens l'en pittig
duwtje in de gOl'tie richting wordt gege ..
\Tn, liet is derhaIYe duidelijk dat l'en
democratisering, die alleen van heneden
af gestalte wordt gegeven, evenZl'er te
verfoeien is als een eenzijdig opgelegde
democratisering van hovenaf. In dit ver-
hand behoef ik slechts de in het leven
geroepen ('"I)J llpah'll ie-con tact -eomm issies
te noemen. Voor tal van commandankn
nog stl'l'<.ls f'en niet-welkome opgc1egde
commissil'. Een dergelijke commandant
zal sleehts een hepaald aantal keren in
de voorgeschre\'l'n tijd met deze com-
lIlissie..~ \'l'rJ,(aderen, en zil,daar ... dc
democratie is weer gen'd.
Xog g(,heel los overigens van de vraag
of zulks hij bJ"Ot'dwillendecommandanten
wcl enig resultaat zal opleveren, omdat
immers deze (',(lJllJlHmdanten op hUil ni-
veau als cOInpa!,.rnies-collllnandant llij-
zonder weinig beslissingen kunnen ne-
men, die een verandering ten goede zou
betekenen. De heslis.~ingell, die deze
cOlllmandanten zelf kunnen nemen, be-
hdzen men'n<leds zulke onhenullige za-
ken, dat het effect van de eontactcolll-
missil"'i bijna geheel verloren gaat.
Laten \vij ons niet afvral-(en, of misschien
juist wd, wat er terl,(,ht moet koml'n van
al (Il'ze democratiserende Illaalregelen
hil1l1en on7.e krijgsmacht, indit.'n er nOl-(
steeds t,()lllmandanten zijn, die zelf nog
niet 0lwn staan v()()r el'n democratisering
van Jll't militair apparaat. .\Iaar al te
nwk hehhen dergelijke commandanten
l'en te hehoudende instelling en hebben
zij ("t'n te grote sdlToom om met hun tijd
mee te gaal}. Dikwijls is zulks een g('volJ-(
van ('('n ".lt \.erouderde politieke COI1-

fessionde opH)ed.ing. Anderzijds zijn
kreten als mede-zeggenschap, inspraak e.
d. de idealen geworden van grote groe-
pen jongeren, Kreten, die eenvoudig zijn
te omschrijven als de alom bekende vin-
ger in de pap hij h('Slissingen op alle
niveaus.
Om deze vinger getroosten jongerl"n van
vandaag zich de moeite van het de-
monstreren, gebouwen hl •./.etten, op de
vuist gaan met de politie en harrikaden
opwerpl'n van auto's en andere voon".cr-
pen, die niet van hen zijn. Het komt mij
H)(lr, dat zoiet" 1111 net niet de hedoeling:
is van een totale democratisering. Helaas
komen dergelijke excessen, zij het geluk-
kig op niet al te grote schaal, ook in



onze krijgsmacht voor. Om nog lllaar te
zwijgell van een kh'in aantal sahotage-
daden aan wielmoeren van een aalltal
voertuigen, waarbij de dad('rs de huma-
ne gc~.1achtellaan hun mede-soldaten ge-
makshalve maar vergeten, als er onge-
lukken met dodelijke afloop zonden
voortvloeien uit dergelijke praktijken.
Gelukkig prevaleert ook nog hel ge'.I.onde
\'('rstand hij eell groot ).{("{Icdtcvan onze
krijgsmacht, zodat ik hoopvol blijf ge-
stemd 0111 binnen afzienbare tijd een
i(,der in ons leger, van :\lini<;ter tot sol-
daat, te zien deelnemen aan een gezonde
democratisering van de krijgsmacht.
"'anneer dit Iaal<;tehet geval is, dan is
er duidelijk sprake van ('en 'tweerich-
tiugs' verkeer.
Wellicht, geachte lezer, heeft het ho\'('n-
staande bijg(.uragen tot wat meer inzicht
in de prohl(,llIatiek van dl' democrati-
sering hinnen onze krijgsmacht, Dl'
vraag echter blijft: Zijn we er dan? Ik
nwen deze \Taag ontkellllt'nd te moeten
beantwoord('n en wel om een aantal re-
denen.
Het meedenken, mL"(le.I)('slissenen dl'
daaraan verbonden verantwoordelijkll(-
den op alle nh"eaus, zou eell go('(l func-
tioneren van onze gdH'le krijh'Slllacht
schier onmogL,lijkmaken. \Vanneer men
zuin'r aan het iwdrijfs-technische asped
van onze krijgsmacht denkt, dan doemen
prohlemen op over ge\'echtstaktiek in
het 0p('ratiegehied, het mah'n van ope-
ratieplallllen (vooral in oorlogstijd!), het
treffen van mobilisatie-voorbereidingen
en de instructies daaromtrent, e. d.
lIet aanpakken van dergelijke prohlemcn
vraagt zonder meer I-(()(,dopgeleide spe-
ciali'iten, die berekend zijn voor hun
taak Dat wil ('chter nog geenszins zt.'"l!;-
gen, dat alles dan Illaar braaf, om niet te
zeggen slaafs, uitgevoerd moet worden,
wat wij door deze specialiskn voorgezet
krijg('n. Ook hier gddt w('{'r, dat waar
maar enigszins mogelijk is, een t\n'e-
riehtinh'Sverkeer J,!;ehandhaafdmoet wor.
den, Aan de b;l'.~is~lient tnt'n dan tevens
te beseffen, dat de \Taag om inspraak,
me<.le-zeggenschape.d. lIid verder mod
gaan, dan men zelf vennllgl'lld is om te
omvatte)l.

Eigen draagkracht

\Vannt-'Crmen meer \\il OJll\'atten dan
zijn eigt'n draagkracht het toelaat, ko-
men wij lil. i. op het gevaarlijke tern'in
van het slaken van holle kreten zonder
enige I-(.fundeerde nlotivering. \Vanneer
ik spreek \Iit mijn ervaring al<>mmpag-
nies-commandant, dan kom ik tot dl'
l-'(mc!usie,dat in het algeme('n gesproken
de :-\('{ler1andsesoldaat dit ook eigenlijk
nid \vil.
Als officier van een verbindingsonder-
deel hlijkt mij maar al te vaak dat de
inspraak c. d. in het kchnischc vlak,
zoals bij nXJrheeld het kiezen van fn'.
(IUentie,<;en roepnamen, het ontwerpen
\"an code-namen e. d., de soldaat niet al
te zeer bezighouden, Zijn helangstelling

ligt m. i. m('('stal op ('('n ander terrein en
wel op het gehied van de sfeer en de
leeOlaarheid hinnen zijn eig('n onder.
deel. De sfeer, als exponent van de in-
t('nnenselijkt. verhoudingen hL<;senkader
en snldaat zijn \"(Xlrdeze soldaat en niet
alleen \'(Xlr hem (I) van inunense bete-
kt'nis.
D", 1eefl)aar!leid binnen de krijgsmacht
als totaal ('n van zijn eigen onderdeel in
het hijznnder zijn hepalend V(Xlr Iwt
antwoord op de Haag of hij er zich thuis
voelt. Vaak wordt het antwoord afllanke-
lijk gesteld van Iwt f('it, of hij zichzelf
als mens in deze militaire structuur kan
lierkenm'n.
Als een individu derhalve met zijn "'igen
goede en mindl:"rg:Ol,deeigensdlappen.
\VaJlIlE"eTllij gedragen wordt (llxJr !let
besd als mens henaderd te worden en
er derhal\'t.' 'bij te horen' in de got'<le
betekenis van het woord, dan weet hij,
dat hij meer is dan alleen maar een
naam en ('en rej.,>'Ïstrahenummerer ach-
ter. Als comlllandant van een compagnie
heb ik na gesprekken met minderen d(~
indruk gekregen, dat de afzijdigheid
voor ons leger hij de ~:ederlandse sol-
daat gelegen is in het f('it, dat hij niet
heschouwd wordt als e('n \"()lwaanlig
wezen, in staat tot zelfstandil-( denken,
met een eigen gevoels- en geloofsle\'en,
vaak afwijkend van die van zijn COJll-

mandant. \Vanneer een commandant, en
met hem het overige kader, niet alleen
hegrip kan ophrengen, do(;h tevens
waanlering en respeet voor zijn minde-
ren als m('ns, dali meen ik te mogen
stellen, dat dc sfeer in een dergelijk
omlt.'nleel heslist goed moèt worden.
\Vanll('{'r wij dit goed overdenkt'n is het
toch eig-(mlijk zo verwonderlijk te noe-
Jll('n, dat ('r nog tal V:HleOlllmandantpll
zijn voor wie bel-(rippen als: rt.'speet voor
de and('r, mede-menselijkheid e, d. nog
totaal \Tt.,<-'mdzijn.

Goede sfeer
En juist ~Ut is voor mij zo verwonderlijk,
omdat het hn,h'n van een goede sfeer,
de omgang lllet elkaar, kortom het
scheppen van een go('d leefklimaat één
van de primaire dingen vnor een COIIl-
mam1ant mod zijn, terwijl zulks bewikt
kan worden zomkr dat zoiel<;'vecl geld
kost', Ik moge zulk~ wellicht illustrewll
aan de hand van een enkd voorlx"('ld,
zoals ik bij mijn eigen onderdeel te
Schaarsbergen heb ervaren. Xadat wij
in staat waren g-esteld een mimte te TC-

s('n'eren voor ,,'('n zogenaamde compag-
nies-bar, d('("(l ("('n ieder van hoog tot
laag enthousiast mee. Er werd gt'zaagd,
gespijkerd en geverfd dat het een lieve
lust was. Sinds kort is de har nu klaar
met e('n eigen barbeshlllr, uit en d(x)r de
gehele eOlllpaj.,rniegekozen, en daarhij
een eigen barreglement (in gemeen-
schappelijk overleg opgesteld),
In mijn ogen nog sle('ds een machtig
stuk werk, door ('('n ideale samenwerkinI-(
tot stand gekomen en heslist iliet onder-

mijnent! voor de krijgstueht, waar vde
hekrOillpen en bdlOlldende l:lngl)ekle-
ders vaak zo hang voor zijn. Deze har
draagt er m. i. toc hij, dat ('r wat Illeer
onderling hegrip en vertrouwen wordt
gekweekt. In een ong('dwongen sfecr is
het nu mogelijk om eens (,<-'n'normaal'
gespn,k te voer('n, waarhij JllL'nrespect
heeft \"()or elkaars mening en overtui-
ging.
Is hd zo \Teellld, dat et'n compagnies.
elftal g,donneerd wordt uit de gehele
compagnie, waarbij niet gekeken wordt
naar rang of stand, maar meer geld
wordt op de voethalkunde van de be-
trokken('n? Ik zon nog tal van andere
voorheelden kunnen opsommen, maar in
feite loopt er a'n b'Totelijn donr al de.•w
voorhedden heen, uitkomend hij één
van de iwlanhrrijkste facdten in ons le-
n'n: de sfeer van onze werkkring. \Van-
neer de leef1)aarllt.'id birmen de kring
van hd onderdeel goed is, dan hehodt
('en soldaat nid bang te zijn onaan~e-
naamheden met zijn chef te krijgen, Olll-
dat hij als soldaat het toevallig eens een
keer niet eL'nsis met zijn ('hd.
:-\aar mijn bescheiden mening ligt hier
des poedels kern. Iloeveel soldaten zijn
er iJllIll('rs niet, die de weg van de
minste wt'erstand kiezeIl. d(x)r zich als
een hraaf soldaat te laten inkapselen in
het sysh'<-'Ill.De angst voor eventuele
krijgstuchtelijke gevolg('n spelen dan
vaak ('(m grote rol. Veel te veel heerst
lil. i. nog steL"(lsde opvatting bij solda.
kn: 'Als ze ids op mij hebben, pakken
ze me toch wel:

Uniek Individu
Deze instellin).{geeft dan vaak tijdens de
uren van bcwegin).{svrijlwid Illocilijkhe.
den tussen de betrokkt.'ne en zijn ouders
of verloofde. :-\iet voor niets zegt dan
zijn 'thuisfront', dat hij 1'.0 anders is
geworden. Dit wegnemen van iemands
eigen ik, zijn mens-zijn dll<;, is daarom
zo betreurenswaardig, omdat in feite
\"erg('tt.-'nwordt, dat ('en i(,der van hoog
tot laag dus, nu eenmaal een uniek in-
dividu op deze aardbol is. Individuen,
die al dan niet verplicht, geroepen wor-
den voor een taak waan'an in zijn hart
iedereen hoopt, dat deze taak nooit in
werkelijkheid \"en.uld zal llloeten wor-
deJl.
Daarom vind ik perslxmlijk het juist zo
belangrijk, dat wij in onze krijgsmacht
leu'n heseffen, dat wij met 'mensen' te
maken hebhen. :\1ensen, die zich in een
hannoniëlc samenwerking willen keren
tegen al datg('ne of diegenen, die opge-
nomen in een I)('paald systeem, een ge-
vaar hctekenen V(lorons aller bezit: de
vrijheid.
Zou een gezonde democratisering en een
goede leeflJaarheid hinnen onze krijgs-
macht een te hoge prijs zijn voor deze
vrijheid?
Ik dacht \'an niet!

c. UT,
Kal'iteiu cml de \'er1);'ldlrlgsdicust
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Iedere I1111CIIU{ is deze
(JchferpagilUl ger;uld met .
cartoolls. \Vjc ;:jin collectie
ook eens da EGO u;il
l)reSClltereu kan z;;n inzeil-
dil/!:cn sturen (1011
Het/tlctie EGO,
CoomhertilUÎS, lloo!(/.<;traat 84,
DrielJcrgcll.
/let spreekt 1;(1Ilzelf (lilt de
geplaatste cartOOIlS tcort1cll
hetaald,

PS, Er u:ordt ICel 011 ku:a/iteit
gelet.
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