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Dienstbevel

Het dienstbevel is voor de militairen een voortdurende bedreiging van
de persoonlijke vrijheid. Wie als gewoon burgerman wat langer rond-
kijkt in de militaire samenleving gaat zich steeds meer verbazen over
"het dienstbevel" en over alles wat daarmee geregeld kan worden.

Ik herinner me nog hoe in het begin van de Rinus Wehrman-affaire bij
allerlei diskussies over lang of kort haar (en de vrijheid om daar zelf
over te kunnen beslissen) beroepsmilitairen mij meedeelden dat het
daar eigenlijk helemaal niet over ging, Rinus Wehrman had geweigerd
een dienstbevel op te volgen en daarvoor zou hij moeten boeten. En het
valt niet moeilijk om andere voorbeelden aan te voeren waarin dat
dienstbevel zijn magische werking uitoefent.

In Twintig (het blad van de V.V.D.M.) wordt daarvan, als het waar is.
wel een heel mooi voorbeeld gegeven: een kommandant die een mindere
het dienstbevel geeft elk te verspreiden geschrift eerst aan hem te tonen
en een veronachtzaming van dit dienstbevel dan ook prompt met zes
dagen verzwaard bestraft. En dat terwijl het H.M.G. heeft uitgesproken
dat niemand gestraft kan worden wegens het verspreiden van een ge-
schrift zonder daar tevoren toestemming voor te hebben gevraagd.
Door het H.M.G. werden deze zes dagen verzwaard veranderd in vier
dagen licht.

Zo kan een dienstbevel dus blijkbaar zelfs worden gebruikt om de be-
staande rechtsorde op de kop te zetten.
Het hoeft niet te verbazen dat dienstplichtige militairen vaak het gevoel
hebben in een sfeer van willekeur terecht gekomen te zijn. Nu is dat
dienstbevel de uitdrukking van wat in het Reglement op de Krijgstucht
nog altijd genoemd wordt de "ondergeschiktheid" van de militair aan
zijn meerdere. Dat is voor deze tijd al een weinig passende term maar
als we het even losmaken van de emoties die men aan zo'n ouderwets
woord zou kunnen verbinden dan betekent het de uitdrukking van het
feit dat tijdens gevechtshandelingen het dienstbevel en de daaraan ver-
schuldigde gehoorzaamheid beslissend zijn.

Ik denk dat niemand, het bestaan van strijdkrachten eenmaal geaccep-
teerd, tegen deze werking van het dienstbevel bezwaren heeft. En waar-
schijnlijk evenmin tegen bepaalde oefeningen in vredestijd waarin mi-
litairen wordt geleerd op grond van het dienstbevel hun werk te ver-
richten.

Maar men overtrekt de zaak natuurlijk volledig als men in vredestijd
het gehele dagelijkse leven van de militair op de basis van het dienst-
bevel gaat regelen. Wat redelijk leek voor oorlogstijd en oefeningen
wordt dan onredelijk en weerzinwekkend.

Daarom zal zo spoedig mogelijk moeten worden vastgesteld dat het
dienstbevel alleen in bepaalde omstandigheden, b.V. tijdens oorlogshan-
delingen en bepaalde oefeningen van kracht is, en dat overigens ook
voor militairen normale verhoudingen gelden.

Kunnen deze dan verder doen wat ze willen?
Dat is onzin, ook in het normale bedrijfsleven gelden huishoudelijke
regels en werkopdrachten die niet ongestraft kunnen worden veronacht-
zaamd. Dat alles kan geregeld worden zonder dat de militaire rechter cr
aan te pas behoeft te komen.

Als ik de sfeer goed aanvoel dan lijkt het mij dat de laatste tijd de ver-
houdingen in de militaire dienst zich wat beginnen te verharden. Laten
we uiterst voorzichtig zijn met deze ontwikkeling! Eer men het weet is
men beland bij een zeer gespannen toestand.
Een werkelijke ontspanning zou bereikt kunnen worden door het schep-
pen van een leef_ en werkklimaat waarin iedere militair het gevoel
krijgt dat hij als volwaardig mens wordt erkend en behandeld.

RED.

2

ego
Maandblad van de humanis-
tische geestelijke verzorging
voor militairen

Nr. 9, september 1971
lOde jaargang

Redacteur: H. Lips, Hoofd-
raadsman

Adres redactie en adminis-
tratie:

Bureau Hoofdraadsman.
Coornherthuis, Hoofdstl'. 84.
Driebergen
telefoon 03438-- 2878

Vaste medewerkers:

Jan Haasbroek
Wim Jesse
Peter J. 1\iorêe
Rien Robijns
Bert Vuijsje
Tom Weerheijm
Dick Zaal

Abonnementsprijs f 6,-- per
jaar, te storten op postgiro-
rekening 480414t,n.v. Hoofd-
raadsman Humanistische
Geestelijke Verzorging te
Driebergen

Militairen ontvangen het blad
op aanvraag zonder betaling.

Bij de voorplaat:

Barton van Flymen -- enige
jaren geleden uit Zuid-
Afrika geëmigreerd -- maak-
te deze foto in Belfast.
Engelse soldaten brengen
versperringen aan tijdens de
onlusten tussen katholieken
en protestanten.



Drie dagen in Driebergen

Voor dienstplichtigen bestaat nu de
mogelijkheid 2 maal in je diensttijd 3
dagen één van de drie vormingscentra
te bezoeken, te weten protestants-, ka~
tholiek- en humanistisch vormingscen-
trum. (Hoe kan het ook anders in ons
NederlandjeL Eerder had ik reeds
deelgenomen aan de vormingsdagen
op de ••Vlasakkers" (katholiek), wat
me ondanks de tocn al merkbare pro-
blemen wel was bevallen. Helaas is dit
centrum zowat ter ziele. De vormings-
leiders werden ontslagen en de leger-
aalmoezeniers proberen het christelijke
clement weer op de voorgrond te
plaatsen; m.i. niet terecht omdat vor.
mingswerk levensbeschouwelijke vra-
gen op kan roepen en er niet van uit
moet gaan.
Daarom koos ik voor het Coornhert-
huis en ook niet voor het protestants
centrum aangezien ik de indruk heb
dat daar helemaal het geloof centraal
staat.
Bovendien om eens lekkc.r uit de
grauwe passieve sleur te zijn.
De groep her en der uit het land van~
daan komend (zelfs ook van in Duits-
land gelegen kazernes) stelde het pro-
gramma voor de 2% dag samen, na een
wat te lang inleidend praatje van Wim
Bey, één van de twee vormingsleiders
van het Coornherthuis. Aan de hand
van een lijst waarop een ieder een 5~
tal onderwerpen kon aankruisen werd
na onderling overleg het volgende
programma opgesteld: (De groep kon
kiezen uit allerlei maatschappelijke
problemen, ook levensbeschouwelijke.
maar ook zich kreatief bezighouden),
Maandagavond: Film "Z"; de voorge-
schiedenis van de totstandkoming van
de staatsgreep in Griekenland op 21
april 1967.
Dinsdagochtend: - Film "The war-
game", welke handelde over de gevol-
gen van cen atoombom.
- gesprek over "Z",
Dinsdagmiddag: - gesprek met een
Turkse tolk over gastarbeiders.
- een klein groepje voelde meer voor
een dagbladenonderzoek, dan voor het
onderwerp gastarbeiders.
Dinsdagavond: bezoek aan Turkse
6astarbeiders in Driebergen.
Woensdagochtend: - de resultaten
van het dagbladenonderzoek werden
besproken.
- nakaarten over de 2%dag.
De Film ,,2" bleek een aangrijpende
film te zijn, want iedereen had er dins-
dag nog de mond vol van. We hebben
deze film dan ook uitgehreid doorge-
sproken cn ons enigszins trachten te
verplaatsen in de situatie die zich in
Griekenland heeft voorgedaan.
De film "The war-game", een afschu-
welijke, beangstigende film die voor
zich spreekt.
Dinsdagmiddag wist Wim Bey een
Turkse tolk, llhan Karaçay, te "strik.
ken" voor een gesprek over de probIe.

matiek rondom de Turkse gastarbei-
ders.
Voordat hij kwam hadden wij ons
eerst verdiept hierin met behulp van
uitgeknipte krantc~artikelen uit aller-
lei dag- en weekbladen, waaruit we
vragen destilleerden zoals:
• In wat voor omstandigheden leven
de Turken hier
• wat voor werk doen ze
• hoe worden ze geworven in Turkijo
en welke selectie past men toe
• hoe is de houding van de Nederlan.
der t.o.v. de Turk
• waarom komt hij naar Nederland.
Dhr. Karaçay, correspondent voor een
grote Turkse krant in Nederland, is uit
hoofde van zijn funktie goed bekend
op dit terrein vooral ook omdat hij
landgenoten heeft geworven voor Ge.
valo, een conservenfabriek in Drie.
bergen, waar overigens de Turken bij.
zonder goed worden opgevangen.
Hij wist ons o.a. te vertellen dat het in
de meeste gevallen getrouwden zijn
die naar Nederland komen; bovendien
heeft het gros in eigen land tot op hel
moment dat ze hier kwamen gewerkt.
Het door hen verdiende Nederlandse
geld is in Turkije 4 maal zoveel waard,
Een auto waar wij bv. 5000voor beta~
len kost bij hun 20 mille. De Turkse
plattelandskultuur verschilt aanzien.
lijk van de onze. Dit blijkt o,a. uit het
feit dat Turkse vrouwen nog steeds
uitgehuwelijkt worden.
Het gevolg is dat de meeste hier wer~
kende Turken vooral in de beginfase
nogal wat aanpassingsmoeilijkheden
hebben, om dan nog maar niet te spre~
ken van de taalbarrière.
's Avonds bezoehten wc op uitnodiging
van Ilhan Karaçay het verblijf van de
bij Gevato werkende Turken, waar we
tot onze grote verrassing bijzonder
gastvrij werden onthaald. In hun eet-
en rekreatiezaal zaten :!: 35 Turken
aan verschillende tafeltjes waar wij
met onze Turkse gastheren een ge-
sprek probeerden aan te knopen. Ze
waren nog maar kort in Nederland,
wat weliswaar 't communiceren met
elkaar niet eenvoudig maakte, doch
via Fenerbahce en Cruijff was het in
ieder geval al mogelijk een begin to
maken.

Later werd het kontakt wat verge-
makkelijkt door de aanwezigheid van
reeds langer in Nederland verblijven~
de Turken die toen a.h.w. als tolk gin~
gen fungeren.
Al snel kregen we hrul kamers te zien,
welke voor de militaire autoriteiten
als voorbeeld kunnen dienen hoe ze
"hun" dienstplichtigen zouden kunnen
legeren.
Na deze "excursie" werden we ont-
haald op Turkse thee, muziek en dans.
Van ons groepje waagden zich ook en-
kelen op de vloer, dit tot groot ver.
maak van iedereen. Het frappeerde
mij dat een Turk in het gesprek, dat
wij toen met elkaar hadden, vele voor
hem nieuwe Nederlandse \voorden in
z'n woordenboekje noteerde.
De muziek werd voortgebracht met
behulp van typisch Turkse instrumen-
ten door een paar Turken.
Om pakweg half elf werden we helaas
gedwongen ons bijzonder geslaagde
bezoek te beëindigen. Twee jongens
hadden die avond ni. een afspraak.
Volgens Ilhan Karaçay voelt de Turk
zich beledigd als je eerder vertrekt
dan de rest van de groep. Dus besloten
we gezamenlijk te vertrekken, nadat
Wim Hey de Turken hartelijk dankte
voor de bijzonder gastvrije wijze waar-
op we de avond met onze gastheren
hadden doorgebracht. Ilhan vertaalde
deze dankwoorden van Wim, die extra
benadrukte dat eventuele vooroorde-
len door deze avond grotendeels weg-
genomen waren. Dat de Turken ons
bezoek bijzonder op prijs stelden bleek
overduidelijk bij het afscheid. Onge-
veer vanuit het midden van de zaal tot
de buitendeur ontstond een lange rij
van handjes schuddende Turken,
waarbij één Turk me zelfs tot 3 keer
toe roadste met een handje en een
schouderklopje.
Eén ding was me na deze avond vooral
duidelijk geworden: dat wij ons als
Nederlanders diep moeten schamen de
Turk, die wc tenslotte zelf hier naar
toe halen in een hoek te trappen. We
zouden zelfs nog eens het een en ander
kunnen leren van hun ontzettend
spontane gastvrijheid en zeker hun
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Er zijn de laatste tijd voortdurend uit-
spraken te beluisteren die, hoewel van
zeer verschillende richtingen komend,
toch allemaal uitmonden in de vraag:
"Waarom vandaag nog geestelijke ver-
zorging binnen de strijdkrachten?" Ei~
genlijk wordt die vraag al enige jaren
gesteld binnen de strijdkrachten zelf
en dan voornamelijk van de kant van
sommige vrijwillig dienende militairen
die tot hun verontwaardiging hebben
gemerkt dat een aantal geestelijke ver-
zorgers niet langer bereid is als mo-
reelsofficier te functioneren, ja zelfs er
niet voor terugschrikt zijn kritiek te
uiten op de militaire samenleving en
bepaalde situaties daarin, en zich op
grond daarvan afvraagt: wat doen we
eigenlijk langer met die kerels binnen
de strijdkrachten, we hebben er meer
last dan gemak van!
In het rapport van de V.V.D.M.over
de vorming wordt een tegengestelde
motivering gehanteerd die overigens
tot een soortgelijke conclusie voert: de
geestelijke verzorging heeft zich teveel
gecompromitteerd met het militaire
apparaat en heeft bovendien te zeer
een verkondigend karakter waardoor
het beter is het vormingswerk aan de
geestelijke verzorgers te onttrekken.
De individuele verzorging kan dan
eventueel als een soort vrije tijdswerk
blijven bestaan.
In het laatste nummer van G 3 (dat
zich ondertussen heeft ontwikkeld van
een blad van de katholieke geestelijke
verzorging, via een door Pax Christi
gesteund blad naar een uitgave van de
uitgeverij Gooi en Sticht en op grond
daarvan voor de laatste maal onder de
naam G 3 is verschenen) komt de re-
dakteur Hylke Tromp nu met de me-
ning naar voren dat de categorale
geestelijke verzorging voor militairen
beter geheel kan worden opgeheven
en worden vervangen door een paro-
chiale zielzorg, hetgeen, als ik het goed
begrepen heb, er op neer komt dat de
aalmoezeniers uit de strijdkrachten
zouden verdwijnen en dat de militai-
ren met hun problemen zich maar
zouden moeten wenden tot de pastoor
van hun parochie of van de parochie
waarin hun onderdeel gelegerd is.
Hylke Tromp komt tot deze stelling-
name n.a.v. de ontwikkeling in het ka-
tholieke vormingscentrum de Vlasak-
kers. De kern van zijn uitspraak geef
ik gaarne weer in zijn eigen woorden
"(men vindt het hele artikel trouwens
in nummer 6 van G 3, juli 1971):
"Waar het om gaat is of vormingsv.•..erk
binnen en door die organisatie (de
krijgsmacht> moet, worden bedreven,
en of de geestelijke verzorging nog
steeds zó moet worden ingebouwd in
de militaire organisatie als nu het ge-
val is. Het antwoord op beide vragen
is nee. Vormingswerk - in de authen-
tieke. niet ideologische zin - kun je
niet binnen een of andere organisatie
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bedrijven. Het loopt dan altijd uit op
indoctrinatie ten gunste van de orga-
nisatie, of op een conflict met de orga-
nisatie; en als het tot geen van tweeën
leidt, slaat het nergens op."
Ik. heb in het bovenstaande meningen
van drie verschillende zijden gememo-
reerd. Daar ik weet dat tussen de
geestelijke verzorging en de V.V.D.M.
nog gesproken wordt over de vorming
in de strijdkrachten wil ik dat punt
dus hier, voorlopig, buiten beschou-
wing laten. Wel wil ik mij in het vol-
gende duidelijk uitspreken over wat
door sommige vrijwillig dienende mili_
tairen en door Hylke Tromp wordt ge_
zegd. Dat zal dan mijnerzijds hier en
daar tot kritiek leiden maar het wordt
m.i. tijd dat we elkaar zeggenwaar het
op staat. Mag ik beginnen met Hylke
Tromp?
Hij doet het voorkomen alsof een onaf-
hankelijke stellingname van geestelij-
ke verzorgers binnen de strijdkrachten
onmogelijk is! De voorbeelden die hij
dan geeft zijn: in de protestante gees-
telijke verzorging het conflict Dieker-
hof van enkele jaren geleden (met
daaraan voorafgaand het kernwapen-
rapport van de hervormde synode), in
de katholieke geestelijke verzorging
het conflict tussen de (inmiddels afge-
treden) staf van Vlasakkers aan de
ene kant en het bestuur van Vlasak-
kers en de hoofdlegeraalmoezenier aan
de andere kant. Hij zou daaraan uiter-
aard hebben kunnen toevoegen
het conflict van enige tijd terug in de
katholieke geestelijke verzorging tus-
sen de redaktie van het toenmalige G
3 en de toenmalige hoofdlegeraalmoe-
zenier (inbegrepen degenen die achter
de hoofdlegeraalmoezenier stonden).
Wel, het is m.i. een onjuiste stellingna.
me! De genoemde conflicten waren
geen conflicten tussen de geestelijke
verzorging en de leiding van de strijd-
krachten maar conflicten in de protes-

tante en katholieke goestelijke verzor-
ging zelf! En daar ligt m.i. de kern van
de zaak die ik hier duidelijk wil uit-
spreken: een onafhankelijke stelling-
name van de katholieke en protestante
geestelijke verzorging in de strijd-
krachten is niet onmogelijk omdat de
leiding van de strijdkrachten dat ver-
hindert maar omdat men dat binnen
de katholieke en protestante geestelij-
ke verzorging zelf niet wil! De prak-
tijk is heel gewoon dat die lieden bin-
nen de protestante en katholieke gees-
telijke verzorging die zich onafhanke-
lijk en kritisch willen opstellen op
korte termijn in de eigen kring tot de
orde worden geroepen. De katholieke
en protestante geestelijke verzorging
heeft zich van oudsher aanvaardend
opgesteld t.a.v. de strijdkrachten. Ook
vandaag vindt men het bij de gods-
dienstige geestelijke verzorging van-
zelfsprekend dat een geestelijk verzor-
ger die in de strijdkrachten werkt zich
bij voorbaat positief opstelt t.a.v. de
strijdkrachten. Daar komt dan bij dat
men voor alles in de strijdkrachten
komt om het evangelie te verkondigen
en meent dat dat het best kan geschie-
den in een situatie, waarin conflicten
worden voorkomen.
Natuurlijk is daar wel verzet tegen ge-
komen. men is zich onder de druk der
omstandigheden wel wat vrijer en kri-
tischer gaan opstellen maar als men de
uitspraken beluistert die vandaag nog
domineren in de godsdienstige geeste-
lijke verzorging dan komt men tot de
conclusie dat de wil tot verkondiging
en begrip voor het apparaat toch
nog duidelijk de nadruk hebben. Dat
werd in eigen kring de laatste jaren
niet meer overal genomen. Er waren
er die zich onafhankelijker opstelden
en hun kritiek, ook op de strijdkrach-
ten, niet onder stoelen of banken sta~
ken. Diekerhof, G 3, de Vlasakkers!
Daar tussen door liepen dan een aantal
aalmoezeniers en dominees die op een
zachtaardige manier, en oprecht!, wel
verandering wensten maar die daar-
voor een conflict in eigen kring toch
niet over hadden of niet verstandig
vonden. Want op die conflicten liep
het natuurlijk in deze situatie uit. En
iedereen heeft kunnen zien wat er
steeds weer gebeurd is! De te onafhan_
kelijken en de te kritische (in de ogen
van de leiders) werden uitgerangeerd.
Het gevolg? Dat daarna de uitgeran.
geerden komen vertellen dat de gees-
telijke verzorging beter uit de strijd-
krachten kan worden gelicht omdat
een onafhankelijke en kritische gees-
telijke verzorging toch niet wordt
geaccepteerd door de leiding van de
strijdkrachten. Het mocht wat. Waar-
om de schuld schuiven op de militaire
autoriteiten? Het tekortschieten in on-
afhankelijkheid en kritische instelling
van de godsdienstige geestelijke ver-
zorging vindt vóór alles zijn oorzaken



in de opvattingen die in deze kringen
bestaan t.a.v. de geestelijke verzorging.
Tracht ik in het bovenstaande de mili-
taire autoriteiten in bescherming te
nemen? Wie mij wat beter kent weet
wel beter. Ik ben voorstander van een
onafhankelijke en kritische geestelijke
verzorging en ik heb dat nooit ver-
zwegen. Ik heb ook getracht om daar
in woorden en daden uiting aan te ge-
ven en ik denk dat dat in de toekomst
nog in toenemende mate het geval zal
zijn. Niet als een soort spel maar om-
dat m.i. de menselijke situatie in' de
strijdkrachten een toenemende kritiek
vraagt. Om één punt met name te noe-
men: van de democratisering binnen
de strijdkrachten komt weinig of niets
terecht. Ik meen dat het in deze situa-
tie bijzonder gewenst zou zijn als de
geestelijke verzorging de leiding van
de strijdkrachten op dit punt tegenspel
zou leveren en daar ook openlijk mee
voor de dag zou komen. De geestelijke
verzorging behoort m.i. in het geweer
te komen als aan de menselijke situa-
tie te kort wordt gedaan.
Het spijt mij bijzonder dat het op dit
soort punten niet tot een samenwer-
king van de verschillende richtingen
in de geestelijke verzorging kan ko-
men. Als dat het geval was dan zouden
we wellicht de militaire autoriteiten
kunnen toetsen op hun werkelijke ge-
zindheid. Er zou dan bovendien een
samenwerking kunnen ontstaan tussen
geestelijke verzorging en belangenver-
enigingen (de V.V.D.M. ingesloten),
waarbij toch ieder zijn eigen terrein in
de gaten zou moeten houden. Indien er
in zulk een situatie ooit een conflict
zou ontstaan tussen geestelijke verzor_
ging en militaire leiding (waarnaar
overigens niet gestreefd zou moeten
worden) dan zou dat behandeld moe-
ten worden op een wijze die voor ons
land vanzelfsprekend is, het conflict
zou moeten worden overgebracht naar
de burger-samenleving om daar in een
beslissing van regering en parlement
zijn oplossing te vinden. Zo zou dat
behoren te gaan! Ik ben er overigens
van overtuigd dat als de gehele geeste_
lijke verzorging tot werkelijke kritiek
zou komen zulke conflicten weinig 01
nooit aan de orde zouden komen. Ook
de militaire leiders zouden dan ge-
dwongen zijn tot gesprek en overleg
Voor zover mij bekend hebben ze
trouwens nog nimmer blijk gegeven
dat niet te willen.
Nogmaals als Hylke Tromp teleurge-
steld is in het gebrek aan onafhanke-
lijkheid en kritiek bij de geestelijkEl
verzorging (en in dit artikel blijkt wel
dat ik die teleurstelling met hem deel>
laat hij dan niet de schuld daarvan
gooien op de militaire leiders maar de
schuld zoeken waar ze ligt nl. bij de
geestelijke verzorging zelf en uitein-
delijk bij die instituten die de geeste-
lijke verzorging in stand houden.

Toch heb ik zelf in het begin van dit
artikel gesteld dat er onder de vrijwil.
lig dienende militairen zijn die de
geestelijke verzorging liever kwijt dan
rijk wilden zijn. Dat is ongetwijfeld
waar! Men moet in ieder opzicht voor-
zichtig zijn met generaliseren. Er i~
geen sprake van dat de officieren en
onderofficieren één grote homogene
groep vormen met dezelfde meningen
op allerlei gebied. Dat is waarschijnlîjk
nooit zo geweest en het is zeker op dit
ogenblik niet zo. Er zijn er onder de
beroepsmilitairen velen die zelf t01
een zelfstandiger en kritischer oordeel
t.a.v. de krijgsmacht komen dan ooit
het geval is geweest en die dat ronduit
uitspreken ook. Er zouden reeds ver-
schillende markante voorbeelden van
te noemen zijn. Maar daarnaast zijn er
natuurlijk ook nog de mensen die ie-
dere kritiek reeds bij voorbaat ver.
dacht vinden. En die menen dat een
geestelijke verzorging die zich onaf-
hankelijk en kritisch opstelt toch ei.
genlijk in de krijgsmacht niet thuis
Ihoort. Eerlijk gezegd ben ik bij de
hoogste krijgsmachtleiding deze me-
ning nog nooit tegen gekomen. Het
zou ook in tegenstelling zijn met wat
zich in het algemeen in de maatschap.
pij ontwikkelt, steeds meer wordt een
zelfstandige en kritische stellingname
van personen en groeperingen niet al.
leen geaccepteerd maar ook noodzake...
lijk bevonden en bij de algemene wens
om tot verdergaande democratisering
te komen is een andere opvatting ook
niet goed mogelijk.
Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat
men blij is met iedere 'Vormvan kri.
tiek maar het recht tot zelfstandig en
kritisch denken en het uiting geven
daaraan wordt toch tegenwoordig al.
gemeen erkend. Strijdkrachten die beo
zig zijn met een vermaatschappelij-
kingsproces zullen daaraan dan ook
niet kunnen ontkomen. De mensen die
zich zo krampachtig opstellen tegen-
over de mogelijkheid van kritiek zul-
len wèl moeten bedenken dat als zij
hun zin krijgen de strijdkrachten zich
steeds verder van de burger-maat.
schappij zullen isoleren en dat lijkt me
het laatste waaraan de strijdkrachten
behoefte hebben. Natuurlijk zullen er
altijd een aantal mensen in Nederland
zijn voor wie de aanwezigheid van
strijdkrachten verwerpelijk is maar los
daarvan hangt de acceptatie van de
strijdkrachten in ons volk mede af van
de vraag of men in de strijdkrachten
de maatschappelijke vernieuwingen
die zich in de burgermaatschappij vol-
trekken kan bijhouden. Dat behoeft
nog niet te betekenen dat men willoos
achter alle maatschappelijke nieuwig-
heden moet aanlopen maar het houdt
wel in dat het democratiseringsproces
dat zich in de maatschappij tegen al-
lerlei weerstanden in aan het voltrek_
ken is ook in de strijdkrachten een

werkelijke kans moet krijgen. En dat
houdt voor alles in de bereidheid om
zelfstandig en kritisch denken te aan-
vaarden.
De titel van dit stuk luidt: g.v. in ge-
vaar.

Wat bedoel ik daarmee?
Drie dingen:
1. Dat de g.V.onder druk van hen die
zelfstandigheid en kritiek zo veel mo-
gelijk willen weren vrijwillig afstand
doet van haar kritische functie. Na-
tuurlijk zal de geestelijke verzorging
nooit kritiek kunnen gaan beoefenen
louter terwille van de kritiek maar
daar waar het menselijk noodzakelijk
is zal de geestelijke verzorging er niet
voor moeten terugschrikken om haat
kritiek te uiten. Misschien is dat
woordje "uiten" in deze zin nog wel
het belangrijkst want ik kom de me-
ning nogal eens tegen dat kritiek van
de kant van de geestelijke verzorging
wel geoorloofd is maar dan langs de
lijnen van de interne hiërarchie. Zon-
der te ontkennen dat dit een enkele
keer wel eens de aangewezen weg kan
zijn zou ik toch met nadruk willen
stellen dat kritiek eerst werkelijk zin
heeft in het democratiseringsproces als
ze openhartig en openlijk wordt geuit.
Eerst dan krijgt ze een opbouwende
werking voor allen die bij het proces
betrokken !Zijn.
2. Dat door de kritiek van hen die te-
leurgesteld zijn in de huidige gang van
zaken in de geestelijke verzorging een
stroming veld zou winnen die de gees-
telijke verzorging geheel uit de strijd-
krachten zou willen lichten. Ik denk
dan aan Hylke Tromp en anderen. Ik
ben van mening dat de geestelijke ver-
zorging, mits onafhankelijk en kri-
tisch. een belangrijke steun voor alle
militairen kan zijn in hun persoonlijke
ontplooiing en zou het dan ook ten
zeerste betreuren als het ooit zo ver
zou komen. Laten we het er niet naar
maken!
3. Dat, en dat acht ik het grootste ge.-
vaar, de geestelijke verzorging door
gebrek aan zelfstandigheid en kriti-
sche houding, ongeloofwaardig zou
worden in de ogen van de militairen
zelf. Het rapport van de V.V.D.M.is in
deze een teken aan de wand. Wie zijn
oor te luisteren legt bij dienstplichti-
gen (en toch soms ook bij vrijwillig
dienenden) weet dat de uitspraken in
het V.V.D.M.-rapport niet uit de lucht
zijn gegrepen. De gedachte dat, om het
met een lelijke soldaten-uitdrukking
te zeggen: "de geestelijke verzorging
geen moer voorstelt" kom je tegen-
woordig overal tegen. Ik denk dat een
aantal geestelijke verzorgers het daar-
naar gemaakt heeft. Alleen, meen ik.
door een zelfstandige en kritische op-
stelling kunnen we duidelijk maken
dat we wel wat voorstellen.

H. LIPS
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De macht van de New Vork Times

Zonder de NEW YORK TIMES zou de
wereld cr anders uitzien, zegt men wel
eens. Ze wordt gevreesd door staats-
hoofden en ministers in de gehele wc-
reld. ze is geen sensatiekrant, maar ze
zorgt voor meer sensaties dan alle
boulevardbladen bij elkaar. Alle A::ne-
rikaanso presidenten hebben in de
loop der tijden om de gunst van deze
krant gestreden - meestal zonder suc-
ces - en het is geen loze kreet, wan-
neer men zegt dat de macht in Ameri-
ka in handen is v.J.n vier personen en
instituten: de president, het hoogge-
rechtshof, het parlement en - juist, de
Now Vork Times.
Aanleiding tot het schrijven van deze
ietwat opgewonden regelen is het feit.
dat deze krant cie laatste maanden
meer dan welk periodiek ter wereld
ook voor nieuw journalistiek vuur-
werk heeft gezOTgd en de aandacht op
zich heeft gevestigd met de publikatie
van het geheime Pentagon Rapport,
waarin meedogenloos naar voren
kwam hoc Amerika betrokken rankte
bij de oorlog in Vietnam en waaruit
zonder meer bleek dat ex-president
Lyndon Johnson de wereld al die ja-
ren op dat punt had voorgelogen. Het

Wijlen president Kennedy

is het tot nu toe laatste geruchtmaken_
de wapenfe~t in een oneindige reeks
van stunts, waarvoor de Ncw York Ti-
mes, in de wandelgangen de Times ge~
noemd, in haar dit jaar 120-jarig be-
staan heeft gezorgd.
Ziehier: toen in het begin van de zesti-
ger jaren van de vorige eeuw tijdens
de Amerikaanse burgeroorlog de ge-
confedereerden bij F~'anltlin in Ten-
nessee verloren werd dat in dl' Ncw
Vork Times al gemeld \'ier dagen
voordat de regerL'lg er officieel iets
van wist. De Times was de eerste
krant die de opmars van generaal
Shennan van Atlanta naar de zee pu-
bliceerde, een onthulling die voor de
noordelijken fataal had kunnen zijn,
ware het niet dat de verspreiding van
de NYT in het zuiden langzamer ver.
liep dan Shennans opmars.
En zo wordt de ganse geschiedenis van
dit blad, zoals onlangs beschreven is in
het boek The Kingdom en The Power
van de hand van de journalist Gay Ta_
lese, gemarkeerd door de meest verba-
zingwekkende primeurs waarop de Ti-
mes sinds haar bestaan onder het mot-
to "All the News that's Fit to Print"
(al het nieuws dat gedrukt kan wor-

den) heeft kwmen bogen. En waarmee
men zich de naam heeft verschaft van
de krant, •.die altijd een beetje meer
weet dan alle andere."
"Ik kan nog niet geloven," zei redac-
tiechef Abe Rosenthal na do indruk-
wekkende primeur van het Per:.tagon
Rapport, "dat krantenmensen zowaar
hun mond dicht hielden, bijna drie
maanden lang tijdens ons onderzoek.
Je ktU1t aUe veiligheidsmaatregelen
treffen die je wilt, maar 't is onmoge~
lijk ze op te leggen, tenzij mensen niet
willen praten." Vijf on zeventig men-
sen ongeveer wisten wat er gaande
was. Geen woord is uitgelekt.
De publikatie van de Pentagon Papers
is het waard om wat te vertellen over
de achtergronden: over hoe de New
Vork Times werkt, over hoe - vooral
- deze primeur gekoesterd is.
Het begon allemaal eind maart met
een eenvoudig seintje aan redacteur
buitenland Gerald Gold: "We hebben
een grote zaak in handen, 't heeft iets
te maken met de oorlog. Je gaat eraan
werken met NeB Sheehan."
Gold en Sheehan namen in Washing-
lon, waar Sheehan het rapport in han-
den had, de intrek În het Jefferson
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Drie dagen in Driebergen

Hotel en bestudeerden de documenten.
Na twee weken stelden ze de hoofddi-
rectie in New York op de hoogte van
de omvang van het project. Het werd
overgeheveld naar New York, omdat
daar meer hulp voorhanden was. Gold
en Sheehan huurden een drie~persoons
kamer in het Hilton Hotel, omdat ze in
dat enonne complex goed anoniem
konden blijven. Typemachines, brand-
kasten, bureaus en opbergkasten wer-
den binnengebracht. Weldra barstte
men uit die ene kamer, nadat meer
hulp kwam opdagen. Negen kamers in
totaal werden ten slotte gehuurd om
het karwei te volbrengen. Er werd
drie maanden lang 12tot 15uur in ge-
werkt en wanneer men niet aanwezig
was werden speciale bewakers naar
Hilton gestuurd. Het resultaat: 42 pa-
gina's tekst.
Een nieuwe moeilijkheid doemde op,
toen deze onnoemlijke hoeveelheid
kostbare kopij gedrukt moest worden,
wat in de meest absolute geheimhou-
ding moest gebeuren. De oplossing
werd gevonden in ecn lege ruimte op
de negende verdieping van het NYT-
gebouw, die voor deze gelegenheid in
een complete drukkerij werd omgeto-
verd. Timmerlieden versterkten vloc-
ren en muren, electriciens legden lei-
dingen aan, een bewaker werd neerge_
zet. Vanaf die tijd stroomde de kopij
van Hilton naar deze veste. Vijftig tot
zestig mensen werkten in ploegen aan
het zet- en drukwerk. Het lukte: zon-
dag 13 juni verscheen het eerste uit-
treksel uit de bijna 7000pagina's tel.
lende Pentagon Papers, een publikatie,
die de wereld zou schokken.
Met de Times hebben alle Amerikaan-
se presidenten overhoop gelegen. Nu is
Johnson woedend, vroeger waren het
Eisenhower, Truman, Kennedy en
vooral Roosevelt. die bijna har!aan.
vallen kreeg van het werk van Arthur
Kroek, de man die (voor James Reston
nu) een leven lang chef van het bu~
reau Washington was. Krock was de
best geïnfonneerde journalist in Wa.
shington gedurende vele decennia. Hij
was het die in 1933de primeur bracht,
dat Amerika de gouden standaard wil.
de afschaffen. Rooseveldt ging Krock
om zijn primeurs zo hartgrondig ha.
ten, dat hij bij de uitgevers van het
blad, de Sulzbergers, er diverse malen
op aandrong deze journalist te ont-
slaan. Men is op deze verzoeken nooit
ingegaan.
Zo zijn de verhalen legio. Over Harri.
son Salisbury bijvoorbeeld, die ge-
schiedenis maakte eind 1966door
schokkende verhalen over Vietnam te
publiceren. De Amerikaanse regering
had steeds beweerd dat in Noord.Viet-
nam uitsluitend zuiver-militaire doe.
len werden gebombardeerd. Salisbury
toonde aan, dat de regering loog. Hij
schreef, dat hij met eigen ogen had ge.
zien, dat hele steden door de Ameri.

Lyndon Johnson

kaanse luchtmacht met de grond ge-
lijk waren gemaakt. Zijn reportages
zijn van grote invloed geweest op de
vredesbewegingen in Amerika daarna.
Voor de regering werd 1967een ramp-
jaar, leidend in 1968tot het vroegtijdig
verdwijnen van John:son.
"All tbe News that's fit to print" - do
New York Times heeft zich er niet al-
tijd - bij hoge uitzondering - aan
gehouden, zoals in 1961tijdens de mis-
lukte invasie in de Varkensbaai op
Cuba. Toen beïnvloedde de krant de
Amerikaanse geschiedenis door juist
niet te publiceren.
Onder president Eisenhower had zich
een felle vijandschap tussen, Cuba en
de Verenigde Staten ontwikkeld. De
CIA trainde een geheim leger Cubaan-
se ballingen om Cuba binnen te vallen.
Toen Kennedy in 1961premier werd
waren de voorbereidingen te ver om
cr nog mee op te houden, hoewel de
president dat eigenlijk wel wilde.
Enkele dagen voor de invasie in do

vervolg van pagina 3

horfelijkheid. Als ik bv. mijn pijp wil.
de aansteken zat een Turk reeds met
zijn lucifers gereed, terwijl ik nog be-
zig was deze uit mijn zak te friemelen.
Overigens zouden. alle dienstplichti-
gen, die 's avonds uit hun neus zitten
te vreten of van verveling tegen el-
kaar op zitten te zuipen, zich, indien
centra voor gastarbeiders in de buurt
van de kazerne aanwezig, op kunnen
werpen om hen wat Nederlandse taal
te leren.
Woensdagochtend kreeg het groepje
dat zich dinsdag had beziggehouden
met een dagbladen-onderzoek de gele-
genheid ons hun bevindingen tc ver-
tellen. Daartoe hadden zij de Tele-
graaf, de Volkskrant, Trouwen het
.\.lgomeen Dagblad uitgekozen, en met
elkaar vergeleken.

vroege ochtend van 17 april 1961beo
gon, wist de New York Times precies
wat er zou gaan gebeuren. Tad Szulc.
expert in Latijnsamerikaanse zaken,
had alle feiten beschreven. Maar pu.
blisher (een soort superhoofdredac-
teur) Orvi! Dryfoos wilde het artikel
niet gepubliceerd hebben. Hij besloot
hiertoe na persoonlijke interventie
van president Kennedy zel1 en op ad.
vies van James Reston. Deze beslissing
leidde tot een geweldige ruzie binnen
de redactie, maar het hielp niets: het
stuk kwam er niet in, omdat het natio-
naal belang volgens Dryfoos geschaad
zou worden bij publikatie met de
precieze gegevens van de invasie.
Het algemeen belang werd inderdaad
geschaad, maar juist omdat het ver.
haal niet werd. gepubliceerd. De inva.
sie werd een fiasco. En later erkende
president Kennedy, dat het veel beter
was geweest als oe New York Times
inderdaad gewoon de reportage had
afgedrukt. De invasie, die in een bloe.
dige mislukking eindigde, zou dan
venneden hebben kunnen worden.
De New York Times is een ramiliebe-
drijf, geleid door de Sulzbergers, maar
deze familie heeft steeds een goede in-
vloed op de krant gehad: zij hadden
altijd meer belangstelling voor het
m",ken van een goed blad dan voor
geld, waardoor soms miljoenen aan
advertenties verloren gingen.
De huidige oplaag ligt tussen de
850.000en 900.000.Op zondagen, als bij
de krant een dikke bijlage wordt ge-
voegd, stijgt het aantal lezers tot bo-
ven de miljoen. RIEN ROBIJNS

Hun bevindingen gaven aanleiding tot
een stevige discussie over de kommer-
cie die de objectieve berichtgeving
beïnvloedt maar vooral over de vaak
sensatie schrijvende Telegraaf en de
gevolgen hiervan voor de meningsvor~
ming.
Tenslotte hebben we gezamenlijk nog
wat nagekaart over de aan bod geko-
men onderwerpen. Iedereen sprak de
wijze, waarop we de dagen doorge-
bracht hebben, nogal aan ook al is de
tijd die beschikbaar is erg kort.
Ik ben blij dat ik 't Coornherthuis be-
zocht, vooral vanwege die ervaringen
met de gastarbeiders, maar ook omdat
op een frisse aanspreekbarc manier de
onderwerpen aangepakt worden.
Ik hoop dan ook dat velen mijn voorw
beeld zullen volgen. TON JOORE
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De Boodschap (van Joseph Losey)

Hoewel de zomerperiode de meest
fnuikende tijd is voor de filmliefheb-
ber (nietwaar, de zoveelste reprise van
The Sound of music. !t's a mad mad
world en You only live twice brengen
weer geld in het laatje en er zijn toch
nog altijd mensen die deze films niet
hebben gezien), zijn er een paar film-
verhuurkantoren die het aandurven
om juist in deze periode een behoorlijk
brok filmkunst te laten zien. Als alles
naar verwachting loopt zal als dit ter
lezing ligt het Amsterdamse Kriterion
met Tbe Go-Between van Joseph Lo-
sey de achtste week ingaan. Het heet
dan dat de (Amsterdamse) rechten
voor de vertoning van de film er uit
zijn, men zegt ook wel dat zo'n respec_
tabel aantal weken vertoningsduur
een zeker mode- eu/of would-hc-ver-
schijnsel niet uitsluit, maar men - en
ik sluit me daarbij aan - verklaart
ook dat deze laatste Losey-film een
dergelijke langdurige vertoning toe-
komt. Want niet voor niets kende de
internationale jury van het 25stc Film-
festival in Cannes hem de Gouden
Palm toe en niet zoals iedereen dacht

aan Luchino Visconti voor zijn Dood
in Venetië.
Joseph Losey (geboren in 1909in de
Amerikaanse staat Wisconsin) heeft
een merkwaardige carrière achter de
rug. Hij studeerde medicijnen en lite-
ratuur, bereisde in de jaren dertig Eu_
ropa, krijgt wat geld van de Rockefel-
Ier Fonndation en maakt in 1948zijn
eerste film: Tbe boy with green hair.
Door zijn kameraadschappelijke ban-
den met auteur Brecht en componist
Eislel' belandt hij op de zwarte lijst
van de commissie van on-Amerikaanse
activiteiten. Zoals zo velen van zijn
collega's neemt Losey de wijk naar
Europa waar hij onder pseudoniem
zich verder bekwaamt in het regisse-
ren van films. Pas in 1957treedt hij
weer in het openbaar met Time
without pity.
In 1962 heeft hij een vluchtige ont-
moeting mel de Britse toneelschrijver
Harold Pinter, die na het voltooien
van drie toneelstukken genoeg heeft
van de bühne en zich tot de film
wendt. Losey en Pinter besluiten tot
samenwerking, want beiden zijn er
van overtuigd dat de bewerking van

Robin Maughams roman "Tbe Ser~
vant" een succes kàn worden. "Maar',
aldus Losey, "na ampel overleg mis~
lukte alles. Het werd zelfs een fikse
ruzie over van alles en nog wat. Ten-
slotte verscheurde ik alle op- en aan-
merkingen, maar we begonnen toch
opnieuw".
De wat serviele Dirk Bogarde werd
door Losey benaderd om de rol van
bediende te spelen en Bogarde werd
onder de handen van Losey van piet-
luttige "lady-actor" een krankzinnig
goed acteur. De Pinter-Losey-Bogar-
de-combinatie in Accident bereikte
een tweede hoogtepunt (Losey maakte
tussen The Servant en Accident ook
nog eventjes het anti-oorlogs-pleidooi
King and Country en de thriller Mo-
desty Blaise). Maar ondertussen was
Dirk Bogarde het lange wachten op
een derde P&L-film beu geworden
en stapte over naar Visconti, daarmee
de kans missend om opnieuw te schit-
teren in het derde meesterwerk van de
heren: The Go-Between.
Het moge voldoende bekend zijn dat
(tonccl- en filmscenarioschrijver Ha-
raId Pinter er behagen in schept alles
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Filmroddels

P.J.M.

IN DE LAATSTE AFLEVE-
RING van Films and filming
een imposante schouw van wat
Europa en dan met name Italië
en Duitsland vermag op het ge-
bied van de westerns. De op-
somming is niet gering (172
films) en Sergio Corbucci prijkt
met negen rolprenten bovenaan
de lijst van regisseurs. Sergio
Lcone is een goede vierde, maar
die heeft ook de beste op zijn
naam staan (The good, the bad
and the ugly).

•
ALLES WAT ROLLS ROYCE
voor Engeland heeft betekend
en nog betekent, komt op het
witte doek. Voor dat doel is in
Engeland de Silver Lady Pro-
ductions opgericht die Edward
Dryhurst een scenario heeft la-
ten schrijven over het wel en
wee van deze roemruchte Britse
firma. Ook de grondleggers van
het RoUs Royce-imperium zul-
len niet worden vergeten.

•

•

ALFREDHITCHCOCKheeft de
eerste opnamen achter de rug
van ,Frenzy', zijn eerste film in
Engeland sinds 21 jaar. Frenzy
is een thriller rond de figuur
van een voormalig RAF-vlieger
die van een aantal moorden -
inclusief die op zijn vrouw -
wordt verdacht. De cast bestaat
bijna helemaal uit Engelsen.
J ohn Finch speelt de titelrol.

BERNARDDE VRIES, die ooit
nog eens een rol van betekenis
heeft gespeeld in de allang ter
ziele gegane Provo-beweging,
speelt de rol van frater Egidio
in Franco Zeffirelli's ,Brother
Sun, Sister Moon'.

•

EX-SUPREME DIANA ROSS
zal de rol van Billie Holiday
vervullen in de nieuwe Para-
mount-film ,Lady sings the
hi.ues'over de eerste jaren in de
carrière van de in 1959overle-
den blueszangeres. Sidney Fu-
rie, die al naam heeft gemaakt
met The Ipcress File en The
Appaloosa, heeft de regie.
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Redgrave situeren tegenover een sterk
vergrijsde Marian, wachtend op een
nieuwe boodschap ...
Loseys gevoel voor kleur en ritmiek is
met The Go-Between nu duidelijk
naar een hoogtepunt gestegen. Het zit
allemaal verrassend goed, thematisCh,
ja wiskundig exact in elkaar. Zo sterk
heeft hij zijn anti-Britse houding doen
blijken dat velen dit is ontgaan en
men dan ook een indruk krijgt van
een wat zoetige, niet zo gelukkig gelo-
pen liefdeshistorie.
Niets is minder waar, want de opmer-
kelijke toeschouwer ziet "Het werke-
lijke Einde" niet. Dat bepalen alleen
Joseph Losey en Harold Pinter.

PETER J. MOREE

•..--0:.: •
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rian echter voorbestemd is om te trou~
wen met graaf Trimingham (Edward
Fox) kan deze liefde niet lang stand
houden. Doordat er een schoolvriend
van haar broertje komt logeren, lukt
het Marian toch regelmatig de pachter
te ontmoeten. Want het logeetje Leo
(Dominic Guard, een grandioze rol
van deze veertienjarige) wordt willens
en wetens ontstuimig verliefd op Ma-
rian en is bereid alles voor haar te
doen. En dat "alles" bestaat alleen
maar in het wegbrengen van simpele
briefjes met een volgende ontmoe-
tingsdatum. Als de moeder van Marian
achter de ruige waarheid komt is de
film bijna ten einde. Slechts de slotscè.•
ne laat zien hoe het allemaal gelopen
is.
Want Losey heeft zeer kundig het ver-
haal weten te vertellen in langdurige
flash-backs die het logeetje Lco
op oudere leeftijd beleeft (Michael
Redgrave). Hij wil nog eens eenmaal
de plek opzoeken waar hij vroeger zijn
eerste en zoals later blijkt enige liefde
heeft gevonden. Tenminste als je Lo-
seys laatste beelden mag geloven die

",. .,

-

Linksonder: Ted zingt een bal-
lade, begeleid door zijn lief
(Julie Christie). Boven: Ted
(Alan Bates) ontvangt het zo-
veelste briefje van Leo. Onder:
Marian (Julie Christie) doet lief
tegen Leo (Dominic Guard).

te kritiseren wat Brits is. Somerset
Maugham had daar al een handje van,
maar Pinter durft meer. Hij kritiseert
genadelozer en daardoor bitterder dan
Somerset Maugham. Zo ook in Thc
Go-Between waarin hij de besloten-
heid van de Engelse landadel (de bui-
tenwereld mag niet zien en horen wat
er in huis gebeurt en afspeelt> aan de
kaak stelt. Daarbij wordt Pinter duel-
listisch terzijde gestaan door Losey
die zijn tekst op magnifiekewijzeweet
te visualiseren.
The Go-Between (vrij vertaald Het
Boodschappenjongetje) verhaalt de
liefdeshistorie tussen de beeldige juf-
frouw Marian (Julie Christie) en haar
pachter (Alan Bates). Daar miss Ma-
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Ans Schut

schaatskoningin
zonder titel

Het is voorbij. Ans Schul heeft defini-
tief afscheid genomen van het ijs. De
26-jarige Apeldoornse - sinds begin
juni mevrouw Boekema - stuurde de
KNSB vorige maand een zeer plezierig
briefje waarin zij haar besluit kenbaar
maakte. Nu zegt ze: "Ik kan het ge-
woon niet meer opbrengen. Ik zie me
al weer in de zomer duin op en duin
af. Nee hoor mijn besluit is definitief.
Vorig jaar speelde ik reeds met de ge-
dachte ermee te stoppen. Ze hebben
me toen overgehaald het alsnog ccn
jaartje te proberen. Maak je slechte
beurt in West Allis goed. Revancheer
je. Ik heb het geprobeerd. Mijn in-
stelling was niet meer honderd pro-
cent. Ik ben gewoon een jaar te lang
doorgegaan."
Een Koningin van het ijs neemt af-
scheid zonder titel. Want zo lang er
over schaatsen zal worden geschreven
zal Ans Schut naar voren worden ge-
haald als de enige rijdster die wel in
staat was om records - denk aan de
3000 meter - aan do lopende band te
verbeteren, maar de eer van een zege
in een groot toernooi heeft ze nimmer
geproefd. Ans zegt de kernploeg vaar-
wel zonder een Europese, wereld, ja
zelfs zonder Nederlandse titel. Haar
grootste succes behaaldo- ze in Greno-
bIe waar tijdens de Olympische Win-
terspelen een gouden medaille voor
haar klaar lag. In de andere grote eve-
nementen lag het pechduiveltje altijd
op de loer.
In Uchelen, op de camping de Veldek-
ster waar het echtpaar Boekema-Schut
onderdak heeft gevonden omdat hun
drive-in huis in de Apeldoornse wijk
Zevenhuizen nog niet klaar is, prakki-
zeert Aus nog eens over haar tamelijk
ongelukkig verlopen carrière: "In
West Allis heb ik de klap van mijn le-
ven gekregen. Die slag 'ben ik gewoon
niet te boven gekomen. Toen At je
daar gehuldigd werd ben ik weggelo-
pen. Dat kon ik niet aanzien. Nee niet
omdat At je daar stond. Die wereldtitel
gunde ik haar best. Maar dat uitgere-
kend een landgenote dan goud pakt.
Dat is hard. Of begrijp je dat niet.
Toen ik in Nederland kwam ben ik
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gaan trainen als een gek. Ik wilde een
jaar later terug zijn."
Wel Ans Schut heeft die erkenning
nooit gekregen. Vorig seizoen. een
schaatsjaar dat al ongelukkig begon
omdat ze pas in augustus volop aan de
conditietraining van Holleboom kon
deelnemen, eindigde ze opnieuw in de
onderste regionen. In Leningrad ("dat
is do vervelendste en meest naargees-
tige reis die ik ooit heb meegemaakt")
viel ze. Gelukkig buiten haar schuld.
Een papiertje dat van de tribunes op
het ijs was gedwarreld stuitte haar
weg; en in Helsinki waar een weck la-
ter de WK zich ontvouwde was de ge-
hele ploeg nog dermate gedeprimeerd
dat een ereprijs voor haar niet was
weggelegd. Automatisch draaide ze
haar rondjes. Ze was een kansloze on-
jer de twaalf voor het eindklassement.
Ans Schut. beter Ans Boekema. durft
nu, nadat ze voor haarzelf de beslis-
sing heeft genomen om het schaatsen
aan de kant te zetten toch de hand op
eigen boezem te leggen. Ze vertelt,
terwijl tegelijkertijd een beangstigend
noodweer boven de camping losbarst:
"Ik ben mentaal ook te zwak geweest.
Veel te gespannen leefde ik naar de
wedstrijden toe. Ik kon me daar niet
tegen verzetten. Als ik aan de start
van een 500 meter verscheen was ik
eigenlijk al bij voorbaat verslagen. Ik
was doodsbang te vallen. Ik miste de
Ier om risico's te nemen. Niemand mag
ik verwijten maken. Dat was een te-
kortkoming van mezelf. Nee, echt na
Helsinki was het voor mij definitief
gebeurd. Toen al had ik deze beslis-
sing genomen."
Ans Schut neemt zonder een brok in
de keel afscheid van het schaatsen,
haar collega's en de KNSB. Ze voelt
zich opgelucht dat ze eindelijk die stap
heeft gedaan. Maar ergens blijft het
knagen. Zij namelijk was een van de
dames die voor dit belangrijke Olym-
pische jaar niet meer met trainer.
coach Broekman op het ijs wilde stap~
pen. Ze zegt: "Bij nader inzien ben ik
misschien iets te impulsief geweest.
Als je faalt ga je het accent verschui-
ven. Ik meende, en ook de anderen,

dat Kees Broekman de oorzaak was.
Die woorden neem ik terug. Niemand
is volmaakt. Broekman had vele goede
kanten. Ik geloof dat het langdurige
verblijf in de kernploeg je afstompt.
Je wordt blind. Je denkt alleen nog
aan schaatsen. Dat besef ik nu pas. De
KNSB doet er beter aan de trainingen
te decentraliseren. Trouwens de nieu-
we trainer, de heer Van der Ploeg,
speelt ook met die gedachte:'
De metamorfose die Ans Schut heeft
ondergaan (echtgenoot Sjaak: "Ze is
veel vrolijker geworden, zo kende ik
haar niet.") ervaart ze als zeer plezie-
rig. Bij het vertrek, wanneer hij mij
over de donkere camping langs diepe
voren met water loodst zegt hij: "Ik
geloof dat ze jarenlang in een roes
heeft geleefd. Nee, van mijn kant is er
geen enkele druk op haar uitgeoefend.
Van mij had ze Sappol'o nog mogen
meemaken."
Ans Schut zal Japan niet voor een
tweede keer zien. Haar naam zal nim-
mer meer in do uitslagen voorkomen.
Acht jaar lang vormde haar naar.1, sa-
men met die van Stien Baars-Kaiser
een begrip. Ze was een van de "Konin-
ginnen" op het ijs. Haar prestaties
werden, helaas. nooit met een titel ge-
honoreerd. En dat blijft pijn doen. Tot
in lengte van jaren. WIM JESSE

Ans Schut



Militaire dienstplicht en de wet gewetensbezwaren

Het is niemand geraden tegen zijn ge.
weten te handelen. Als het enigszins
kan tracht dan ook de staat de gewe-
tens van de mensen te eerbiedigen.
Daarom erkent de Nederlandse grond-
wet sinds 1922het recht op vrijstelling
van militaire dienst wegens ernstige
gewetensbezwaren. Dat recht is in 1923
uitgewerkt in de toenmalige dienst-
weigeringswet. die in 1964 vervangen
is door de wet gewetensbezwaren. Dat
betekent niet, dat nu het laatste woord
over deze kwestie gesproken is. Velen
zijn van mening en ik met hen, dat de
wet opnieuw op de helling moet, Die
velen zijn het echter nog niet eens
over de vraag wat er nu veranderd
moet worden. De discussie daarover
begint op gang te komen en de zaak
lijkt ons belangrijk genoeg om er een
paar artikelen in Ego aan te wijden.
Hier in dit nummer twee standpunten
tegenover elkaar. De lezers van Ego
worden uitgenodigd de argumenten te
vergelijken, eventueel te kiezen of hun
eigen mening te formuleren.

De ~anl;" van zaken nu
Gesteld. dat iemand een beroep wil
doen op de wet .gewetensbezwaren.
Wat moet hij doen en wat staat hem
dan te wachten? Heel in het kort dit:
Hij schrijft allereerst een brief aan do
l\1inister van Defensie, waarin hij dat
duidelijk to kennen geeft. Dit kan
voordat hij in dienst is en dat is zelfs
het meest voor de hand liggend. Hij
behoeft dan niet aan zijn oproep ge.
hoor te geven en kan rustig wachten
op de dingen die komen. Maar het
kan ook als hij al in dienst is en 7.elfs
nog als hij in dienst is geweest. Na
enige dagen krijgt hij dan ecn vmgen-
lijst toegezonden, die hij moet invul-
len. Daarna komt er ecn cnquêteur
van de Sociale Dienst van Defensie,
die een onderzoek instelt naar de
sociale achtergronden en tenslotte
krijgt hij een oproep voor ecn be-
zoek aan een psychiater.
Dat gaat natuurlijk allemaal niet zo
vlug als ik het hier nu neerschrijf. On-
dertussen zijn al een paar maanden
verlopen. zodat hij ruim de tijd heeft
zijn bezv.'aren zo goed mogelijk te for-
muleren en te motiveren. Natuurlijk
moet hij dat zelf doen, \•.•ant het zijn
zijn bezwaren cn zijn motieven.
maar dat neemt niet weg, dat het zeer
verstandig is om dat eerst met een
deskundige door te spreken. bijvoor.
beeld met de speciale raadsman voor
gewetensbezwaarden van het Huma.
nistisch Verbond. Als dat klaar is en
hij heeft zijn brief verzonden naar he1
bureau gewetensbezwaren van het
Min. van Defensie. dan komt na ver-
loop van tijd de oproep om voor de
commissie te verschijnen. Dat is een
commissie van dric heren, die zijn be-
zwaren en motieven op waarde en ge-
wicht gaat beoordelen. Dat beoordelen

kan natuurlijk ook oen veroordelen
worden. In dat laatste geval kan hij
nog een beroep doen op de kroon. In
de praktijk betekent dit op de Raad
van State.
Als die zijn bezwaren ook niet erkent,
kan hij twee dingen doen, zijn uniform
toch aantrekken of een veroordeling
tot gevangenisstraf afwachten. Maar
laten we hopen, dat de hoofdpersoon
van ons verhaal wel erkend wordt in
eerste of eventueel in tweede instan.
tie. Dan volgt tewerkstelling bij een
burgcrlijke staatsdienst, bijv. de Rijks-
munt, de Rijks Psychiatrische Inrich-
ting in Eindhoven, de Staatsdrukkerij
enz. En wel onder dezelfde financiële
en sociale voorwaarden als de dicnst-
plichtige militair, maar gedurende 21
maanden. Dat is dus nu nog 5 maan.
den langer dan de meeste militairen,
die een diensttijd hebben van 16
maanden. Militairen worden echter
daarna nog weer opgeroepen voor her-
halingsoefeningen. De gewetensbe-
zwaarde is na zijn 21maanden van alle
verdere militaire verplichtingen ont~
slagen. Men motiveert die 21 maanden
vaak zo: Het is ongeveer gelijk aan de
langst mogelijke diensttijd met daar-
bij de tijd voor herhaling.

Het geheimzinnige geweten
De vraag nu, waar alles om draait is
hier: Wat zijn ernstige gewetensbe-
zwaren? Dat is een heel moeilijko
vraag, maar gelukkig geeft de wet nog
een nadere toelichting: Iemand kan
een beroep op de wet doen, als hij
onoverkomelijke GEWETENSBEZWA_
REN heeft tegen de vervulling van de
militaire dienst, omdat zijn GODS-
DIENSTIGE of ZEDELIJKE overtui-
ging hem deelneming aan ELK
OORLOGSgeweld verbiedt. Ik heb
ecn paar woorden met hoofdlet-
ters geschreven, omdat daar de kri-
tische punten liggen. In de eerste
plaats oorlogsgeweld. Wie bij een me-
ningsverschil met zijn broer zijn vuis-
ten wel eens heeft gebruikt kan nog
rustig een beroep doen op deze wet.
Dat is wel geweld, maar geen oorlogs-
geweld. Vervolgens het woord elk. On-
derscheid maken tussen de ene oorlog
en de andere, bijvoorbeeld tussen be-
vrijdende en onderdrukkende oorlo-
gen, kan niet. Wie dat doet wordt niet
erkend. Ik vestig nog even de aan-
dacht op het woord zedelijke, want in
dat woord ligt de mogelijkheid voor
niet-godsdienstige mensen opgesloten
een beroep te doen op de wet. Nog
steeds bestaat het misverstal)".l, dat je
alleen met de bijbel in de hand je op
je geweten kunt beroepen.
Tenslotte het belangrijkste: Gewetens-
bezwaren. Politieke of gevoelsbezwa-
ren worden door de wet niet erkend.
Naar mijn mening ten onrechte. omdat
dit niet van elkaar te scheiden is. Vol-
gens de bekende definitie van de filo-

soof Karl Jaspers is het kenmerk van
een ge\•...etensbeslissing, dat zij wordt
genomen met inschakeling van de hele
persoon. Zij komt tot stand, doordat de
mens alles wat motiverende kracht
heeft op zich laat inwerken. Daarbij
behoren ook gevoelens. Het gaat in
een gewetensbeslissing dus niet alleen
om rationele. maar ook om emotionele
beweegredenen. Juist die laatste geVen
vaak de niet verder verklaarbare,
maar beslissende doorslag, als alle ra~
tionele motieven tegen elkaar zijn af-
gewogen. Daarom zijn iemands gewe-
tensbeslissingen niet door een ander to
beoordelen, laat staan te veroordelen.
Dat politieke bezwaren niet erkend
worden is voor mij even onaanvaard-
baar. Politiek zonder geweten is een
gewetenloze machtsstrijd. Weten van
goed en kwaad, dus het geweten, heeft
altijd betrekking op de verhouding tot
de ander. Welnu waar gaat het in de
politiek anders om? Daarom is mijn
conclusie: De commissie. die in een ge-
sprek de waarde en de geldigheid van
de bezwaren moet beoordelen staat
niet alleen voor een moeilijke, maar
voor een principieel onmogelijke taak.
Die commissie moet verdwijnen. En
ieder. die beweert bezwaren te hebben
tegen de vervulling van de militaire
dienst. dient op zijn woord te worden
geloofd. Is daarmee dan niet het hek
van de dam? Natuurlijk niet. Als ie-
mand bereid is vijf maanden langer
vervangende staatsdienst te verrich-
ten. dan is het duidelijk, dat het hem
ernst is. Daar is geen verder onder~
zoek voor nodig. Overigens is de com-
missie als het er op aankomt een
waardeloze zeef. Wie in feite geen ge-
wetensbezwaren heeft. maar wel ande.
re, die niet door de commissie aan-
vaard zouden worden. kan als hij een
beetje slim is de wettelijke formule
gewoon gebruiken om de commissie te
passeren. De vergelijking met de grote
leugen in de voormalige echtschei-
dingsprocedure ligt hier voor de hand.
Maar, hoor ik als tegenwerping, daar-
mee wordt de langere duur van de
vervangende staatsdienst gerechtvaar-
digd. Is het dan billijk op deze wijze
de gewetensbezwaarde te discrimine-
ren. Waarom niet gewoon gelijke mon-
niken, gelijke kappen? Waarom geen
alternatieve dienstplicht, zodat men
kan kiezen tussen militaire dienst en
een andere vorm van vervangende
staatsdienst? Dat zijn schijnbaar voor
de handliggende vragen. maar met
zeer verstrekkende en mijns inziens
onaanvaardbare gevolgen. De wet ge-
wetensbezwaren is een correctie op de
dienstplichtwet. Het gaat om de mili-
taire dienst.
Als men de prioriteit van de militaire
dienst opheft voert men iets heel an-
ders in, nl. een verplichte arbeids-

vervolg op pagina 12
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Vervangende dienst is niet te rechtvaardigen

Wanneer er gesteld wordt dat andere
dan gewetenshez\varen tegen vervul-
ling van militaire dienst, bijvoorbeeld
politieke of emotionele bezwaren,
eveneens zouden moeten gelden om
vrijgesteld te worden van de militaire
dienstplicht, dan ben ik het daarmee
eens.
Wanneer aangevoerd wordt, dat een
commissie-onderzoek naar deze be-
zwaren afgeschaft zou moeten worden,
dan vindt men mij ook aan zijn kant.
. Ik sta namelijk op hetzelfde standpunt
als Van der Belt, dat de ene mens niet
kan oordelen over het feit in hoeverre
gewetensheslissingen of politieke op-
vattingen van de ander juist zijn of
niet.
Men zou dit alleen kunnen wanneer er
absolute waarheden in het spel zouden
zijn. En niemand kan beweren, dat
"het moeten verdedigen van je land"
of "je leven overhebben voor de vrij-
heid" of •.een dam opwerpen tegen het
communisme" uitspraken zijn, die ab-
solute geldigheid bezitten en waaraan
ieder moet voldoen en waarvoor ieder
zich moet inzetten. Het is gelukkig en
niet toevallig een verworvenheid van
onze kultuur, dat ieder het recht heeft
zijn eigen mening te hebben en te ui-
ten over vragen als:
• "Werkt de mening, dat we ons moe_

ten verdedigen de ontspanning in de
wereld in de hand of verhoogt het be-
staan van verdedigingssystemen de
spanning op onze aardbol?"

• "Moeten vrijheid en vrede gewapen_
derhand verdedigd worden of maakt
het bestaan van machtsblokken ons
steeds onvrijer?"

• "Is het communisme een gevaar
voor de wereld of is het een oplossing
voor het opheffen van de ongelijkheid
die in de wereld bestaat?"
Geen van deze vragen is met een abso-
luut ja of neen te beantwoorden.
Het beamen of ontkennen van deze
vragen is immers afhankelijk van de
wijze ' ••..aarop iemand de mens en de
wereld waarin hij leeft, beoordeelt,
welke beoordeling sterk afhangt van
de informatie waarover men beschikt
en de wijze waarop men deze informa_
tie verwerkt. U begrijpt dat bij dit
laatste bijvoorbeeld iemands tempera-
ment, opvoeding en levensomstandig-
heden een belangrijke rol spelen en
dat, omdat deze faktoren- bij ieder
mens verschillen, de mensen tot ver-
schillende conclusies komen. Deze ver_
schillen van mening kunnen uiterst
klein zijn, maar het komt ook voor,
dat de meningen lijnrecht tegenover
elkaar komen te staan.

In de kring der raadslieden is de
laatste tijd de kwestie van de
"gewetensbez'waarden militaire
dienst" nogal aan de orde ge-
weest. \Ve zijn er niet helemaal
uitgekomen en het ook niet he-
lemaal eens geworden. In de bÜ-
gaande artikelen van de raads-
lieden v. d. Belt en Krips vindt
men een gedeeltelijke weergave
van de besprekingen.

In mijn ogen is dit een uiterst gewen-
ste en gezonde toestand. Het zou "on-
menselijk" zijn wanneer we allen ge-
lijk over hetzelfde vraagstuk denken.
Dit zou immers alleen mogelijk zijn in
een wereld, waarin alle mensen gelijk
zouden zijn. in zoverre, dat ze na gron_
dige indoktrinatie en konditionering
allen tot precies hetzelfde oordeel ge-
bracht zouden kunnen worden.

Dit zou de angstwekkende wereld zijn,
waarin de robot-mens zijn intrede zou
hebben gedaan, het ontmenselijkt we-
zen, dat, als een computer geprogram-
meerd, verstoken zou zijn van iedere
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dienst, die eventueel ook als militaire
dienst vervuld kan worden. Dan is er
geen enkele reden meer dat te beper-
ken tot de 35 of 40 pct. van de manne~
lijke bevolking, die nu ongeveer wordt
opgeroepen om in de personeelsbehoef_
ten van onze krijgsmacht te voorzien.
Dan is alleen een algemene dienstplicht
voor jongens èn meisjes redelijk. Dan
behoeft ook bijna niemand meer afge-
keurd te worden. Ik zie het al voor
me, een ontzaglijke organisatie met
een zware top, een reuze administratie
en een ontstellende leegloperij. Vind
voor iedereen maar eens nuttig en zin-
vol werk. Het kost nu al de grootste
moeite voor die paar erkende dienst-
weigeraars iets te vinden, waardoor ze
niet volkomen gefrustreerd raken.
Maar het allerergste zou nog zijn het
onvermijdelijke dwangsysteem daar-
achter. Wat doe je met de onwilligen?
Ontslag geven kan niet. Een geldboe-
te? _ of een stelsel van licht, ver-
zwaard en streng arrest en eventueel
een depöt voor arbeidsdiscipline?
Zoiets is alleen denkbaar in een totali-
taire staat, waar bevel en gehoorzaam-
heid, kenmerkend is voor de onderlin-
ge betrekkingen tussen mensen. In een
land op weg naar enigszins redelijke
democratische verhoudingen echter
uit den boze.
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Die vijf maanden langer mogen dan
niet helemaal billijk zijn, ze zijn onver_
mijdelijk om de prioriteit van de mili-
taire dienst te handhaven. Uit de vele
kwade keuzemogelijkheden nog de
minst kwade. Of dat nu vijf maanden
moet blijven is een kwestie van passen
en meten. Het mag echter niet zo wor-
den, dat men voor de vervangende
staatsdienst kiest om andere redenen
dan ernstige bezwaren tegen de mili-
taire dienst. Is het dan niet vC€1 een-
voudiger de gehele dienstplicht af te
schaffen? Die opmerking kan men van
twee kanten horen. In de eerste plaats
van de dienstweigeraars zelf, die het
hele leger willen afschaffen. Maar
vreemd genoeg ook juist van de an-
dere kant. Namelijk van de mensen,
die zoals dat heet onze krijgsmacht een
goed hart toedragen. Ook voor hen is
de dienstplicht een probleem gewor-
den, omdat de mondige zelfbewuste
jeugd van tegenwoordig met een veel
hoger opleidingspeil dan vroeger de
autoritaire verhoudingen binnen de
krijgsmacht steeds slechter verdraagt.
Dat is natuurlijk zeer begrijpelijk. Alle
menselijke verhoudingen veranderen
zeer snel. In de gezinnen, de scholen,
de bedrijven. Niemand kan verwach-
ten dat zoiets halt houdt voor de ka-
zernepoorten. Maar vooral veel oudere

leden van het beroepskader ervaren
dit als de ineenstorting van hun oude
vertrouwde wereld. Zij zoeken nu de
redding in de vorming van een vrij-
willigers leger. De plannen daartoe
zijn al uitgewerkt. Deze beide alterna-
tieven vallen buiten het kader van
mijn onderwerp. Zij eisen beide poli-
tieke beslissingen met verstrekkende
konsekwenties. Ik wil er alleen dit nog
van zeggen. De volledige afschaffing
van de krijgsmacht zie ik voorlopig
nog niet gebeuren, zolang verreweg de
meeste mensen van alle gevaren, die
hen bedreigen water, wind, wil<;le die-
ren, bacillen en virussen, de dreiging,
die uitgaat van de andere mens nog al-
tijd het schrikwekkendste vinden.

Een leger van uitsluitend vrijwilligers
lijkt mij gevaarlijker voor onze demo-
cratische wijze van leven, dan alle
denkbare buitenlandse vijanden bij el-
kaar. Voor mij moreel en politiek on-
aanvaardbaar. Zolang wij menen een
militaire beveiliging nodig te hebben,
'Zullen we die met onze eigen zonen
moeten bemannen. Dus dienstplicht,
maar met de mogelijkheid als hierbo-
ven beschreven tot vrijstelling als men
onoverkomelijke bezwaren heeft.

S. v. d. BELT



Informatie-Centrum Humanistisch thuisfront

Maatschappelijke vraagstukken I sexuele
problemen I drugs I militair en burgerlijk
recht I en beroepskeuzevoorlichting

Teneinde tot een verantwoorde informatie te komen door burger-
deskundigen, terdege bekend met de verschillende terreinen van de
genoemde problematiek, is samenwerking gezocht en reeds ver.
kregen met de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk
Humanitas en met de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Her.
vorming, terwijl voor de overige gebieden samenwerking met andere
organisaties in voorbereiding is.
Met het nemen van dit initiatief verwacht het bestuur van het Huma-
nistisch Thuisfront in een bestaande en nog steeds toenemende
behoefte te voorzien in het belang van vele militairen.

De maatschappelijke ontwikkeling bevindt zich in een stroomver-
snelling. Technologisch, economisch, sociaal, politiek en in nog tal
van andere cultuurpatronen manifesteren zich - in de eerste plaats
en vooral bij de jonge generatie - nieuwe levensvormen en ge-
wijzigde normen. Een deel van de jongeren loopt daarbij - met
een min of meer bewust gedane keuze - voorop; vele anderen
weten met de uit die ontwikkelingen voortkomende vraagstukken
en moeilijkheden niet of nauwelijks raad. Dat doet de behoefte
ontstaan aan talrijke instanties, verenigingen en stichtingen, die
onze jonge mensen willen helpen een weg te vinden in, of liever
uit, dit doolhof van problemen.
Zijn er in de burgermaatschappij aldus vele adressen, waar elk jong-
mens terecht kan om informatie, voorlichting, advies of hulp, in de
militaire maatschappij mankeert op dat stuk nog wel het een en
ander. Dit heeft bij het bestuur van de Stichting Humanistisch
Thuisfront de gedachte doen postvatten, dat in het belang van onze
jonge dienstplichtige landgenoten deze lacune in de militaire samen-
leving zo spoedig mogelijk dient te worden opgevuld. Het gaat
daarbij waarlijk niet alleen om de problematiek waarmee de dienst-
plichtige in de militaire maatschappij wordt geconfronteerd. Die
militaire diensttijd is een voorbijgaande, hoewel veelal belangr[jke,
levensperiode in zUnbestaan. Maar ook daarná moet hij voort: zijn
terugkeer in de burgermaatschappij eist vóórzorg!
Het zijn deze overwegingen die het bestuur van het Humanistisch
Thuisfront ertoe gebracht hebben om die informatie, waarover de
burger (en dus ook de jonge burger) beschikt, ook beschikbaar te
stellen voor de jonge dienstplichtige. Met andere woorden: die in-
formatie toe te brengen naar de militaire samenleving.
Daartoe zal het Humanistisch Thuisfront, om te beginnen in het
Humanistisch MilitairTehuis "De Woldberg" in 't Harde, een infor-
matiecentrum openen. Vanaf begin september a.s. kunnen militairen
daar alle mogelijke informatie krijgen op het gebied van

kreativiteit. En is niet kreativiteit het
wezenskenmerk van de mens en blijkt
niet deze kreativiteit uit het feit, dat
we in staat zijn zelfstandig een oor-
deel te vellen dat afwijkt van dat van
vele anderen?
Daarom wijs ik een dergelijke robot-
wereld niet alleen af, ik meen ook, dat
een dergelijke wereld onmogelijk is,
omdat er dan geen mensen meer zou-
den bestaan en het kan nimmer de op_
zet van de mens zijn z'n eigen bestaan
op te heffen.
Deze, wel wat lange, maar voor mijn
standpuntbepaling essentiële inleiding,
brengt mij nu tot het punt, waarin ik
duidelijk met Van der Belt van me-
ning verschil.
Van der Belt stelt, dat een grote meer-
derheid van ons volk van mening is
dat de wereldsituatie ons noodzaakt
een leger met dienstplichtigen op de
been te houden. Het bestaan van de
dienstplichtwet bevestigt dit. Deze wet
heeft prioriteit en daarom gaat het
niet aan de keuze tussen militaire
dienst en vervangende dienst gelijk-
waardig te maken. omdat dan het kon_
tingent militairen zo klein zou worden,
dat we niet aan onze verplichtingen
zouden kunnen voldoen. Daarom stelt
hij dat, als rem op het leeglopen van
het leger, de vervangende dienst lan-
ger zal moeten zijn dan de militaire
dienstplicht. Hij acht dit zelf, dacht ik,
wel onbillijk, maar een onvermijdelij-
ke onbillijkheid. Ik deel deze opvat-
ting bepaald niet.
Het vraagstuk: wel of niet een leger,
wel of niet deelnemen aan dit leger, is
zo verweven met het wezen van de
mens, die hierop een antwoord moet
geven, dat een beslissing bij meerder-
heid van stemmen hierop niet van toe-
passing verklaard kan worden. Dit
meerderheidsstandpunt is namelijk,
omdat het geen absoluut waar stand-
punt is, niet algemeen geldend en ie-
dere afwijkende visie - in dit geval
die van de minderheid - is gelijk-
waardig, in die zin, dat het evenmin
algemeen geldend is en uitsluitend
geldt voor degenen, die daarvoor ge-
kozen heeft. Als zodanig dient deze
minderheidsvisie volledig gerespek-
teerd te worden.
Dit volledig respekteren houdt in. dat,
als iemand zegt, dat bepaalde voor
hem doorslaggevende argumenten het
hem onmogelijk maken deel te nemen
aan het militaire bedrijf, hij zonder
meer hiervan vrijgesteld zal moeten
worden.
Het is mij volmaakt onduidelijk waar-
om in dit geval vervangende dienst
opgelegd zou moeten worden. We kun.
nen stellen, dat de bezwaarde tegen
militaire dienstvervulling tengevolge
van zijn geestelijke, zedelijke, emotio-
nele of politieke konstitutie niet in
staat is als militair op te treden. Hij
bevindt zich in dezelfde situatie als
degenen die als gevolg van een mcdi-

sche beslissing afgekeurd zijnde, niet
in staat is, als militair op te treden. En
als wij voor de ene kategorie het niet
nodig vinden hem vervangende dienst
te laten verrichten, dan is het een dis-
criminerende maatregel dat van een
ander die zich, al is de oorzaak ver-
schillend, in dezelfde situatie bevindt,
wel te eisen.
Ik weet wel dat het moeilijkheden zou
opleveren wanneer mijn suggesties
werkelijkheid zouden worden. Een
groot gedeelte van de dienstplichtigen
die nu opkomen. zou vrijgesteld moe-
ten worden en men zal voor een veel
groter gedeelte van de te bezetten
plaatsen een beroep moeten doen op
vrijwilligers. Maar dit is nu net de toe.
stand die naar mijn oordeel juist is.
Degenen die, al of niet na een oproep,

besluiten zich voor kortere of langere
tijd aan de krijgS1l1'achtte binden, zul_
len daar zelf voor gekozen hebben, al-
thans volledig in de gelegenheid zijn
een eigen weloverwogen keuze te
doen.
En ik dacht, dat een maatschappelijk
apparaat (vergelijk politie, brandweer,
onderwijs) waarvan de deelnemers uit
vrije wil en uit overtuiging zelf de be_
slissing hebben genomen dat ze eraan
willen meewerken, beter zal funktio.
neren dan wanneer het voor een groot
gedeelte bestaat uit mensen die nega-
tief of onverschillig staan tegenover
dat funktioneren en wie het niet dui-
delijk is of gemaakt kan worden, dat
hun aanwezigheid voor het voortbe-
staan van dat apparaat noodzakelijk is.

TJ. KRIPS.
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Nederland heeft een nieuw kabinet.
Een bezuinigingskabinet wel te ver-
staan. Om dat te kunnen verkopen
heeft een nieuwe slogan opgang ge-
maakt: "Een goed beleid is niet altijd
synoniem met een duur beleid" of dui-
delijker maar minder aantrekkelijk:
"zuinig is niet hcfzelfde als slecht!" Bei-
de uitspraken zijn alleen waar. omdat
ze zo algemeen zijn. Ga je ze toespit-
sen op concrete wensen van de bevol-
king. dan ontstaan er snel meningsver_
schillen. Want dan rijst telkens de
vraag waarom op het ene wel bezuini_
gen en op het andere niet. Waarom
moet een bezuinigingskabinet meer
ministers en staatssecretarissen tellen
dan ooit te voren en waarom geldt
kennelijk wel dat een duurdere defen_
sie een betere defensie i.s en niet dat
duurder onderwijs ook beter onder-
wijs betekent? Ik zeg niet dat een re-
gering niet mag bezuinigen, maar ik
kan \•...el van mening verschillen over
de posten waarop bezuinigd wordt, of
met de beginselen die ter rechtvaardi-
ging van het beleid worden aange-
voerd. Zo is daar het profijtbeginsel.
Dat wil zeggen dat wie ergens van
profiteert, daarvoor ook maar finan-
cieel moet opdraaien. Dat lijkt eigen-
lijk heel logisch en daarom is het be-
ginselook zo oud als de weg naar
Rome en wordt het in vele sectoren
van de samenleving toegepast. Wie
iets wil kopen, moet daarvoor betalen.
Toch is de ondersteuning van het hele
overheidsbeleid met dit idee een alles
behalve vanzelfsprekende zaak.
Zo worden kunstenaars gesteund door
alle mensen en dus voor een belang-
rijk deel door mensen die niets van
die kunst hoeven te hebben, die het le_
lijk vinden of verspilling of nog erger.
Pacifisten betalen (via hun belasting)
mee aan de defensie. Mensen die wer-
ken staan een deel van hun loon (ook
in de vorm van belasting) af aan
werklozen. wie in Limburg woont,
gunt de Zeeuwen hogere dijken, en er
zijn mensen die jaren AOW betalen,
zonder daar ooit zelf van te kunnen
genieten. Je kunt je ook afvragen wie
de bouw van de Afsluitdijk moet beta_
len. Moet die last afgewenteld worden
op de generatie die leefde toen de dijk
klaar kwam of ook op mensen die in
2025nog dagelijks over de dijk rijden?
Wat hier maar gezegd wil zijn, is dat
het profijtbeginsel lang niet altijd zo
vanzelfsprekend is. als het op het eer-
ste gezicht wel eens lijkt. We kennen
het overigens ook in zijn omgekeerde
vorm. Verschillende wetten stellen bij~
voorbeeld dat de vervuiler betaalt. In_
dustrieën die de lucht of het water
verontreinigen, moeten in deze ge-
dachtengang zelf de kosten van zuive-
ringsinstallaties dragen. Dit alles lijkt
op een variant van het profijtbeginsel,
maar is het slechts in verwaterde
vorm. Want het is duidelijk dat de
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trekt buikriem
aan
aanschaf van genoemde installaties
wordt doorberekend in de prijzen van
de eindprodukten die meestal gebruikt
worden door mensen die van die ver-
ontreiniging geen weet, laat staan last
hebben.
Er bestaat een rechtstreeks verband
tussen het profijtbeginsel en de inko-
mensverdeling. Om degene die iets ge-
bruikt, daarvoor ook te laten betalen
zou heel eerlijk zijn als iedereen pre-
cies hetzelfde zou verdienen en dus
ook evenveel zou kunnen uitgeven. De
werkelijkheid is echter dat rijke men-
sen door het profijtidee nog meer be-
voordeeld worden en dat voor arme
mensen vaak moeilijk of onmogelijk is
voor alles te betalen waarvan ze profi_
teren. Daarom zijn er in dit land ge~
lukkig ook progressieve belastingen
(hoe meer je verdient, hoe meer belas_
ting je betaalt) en uitgebreide sociale
voorzieningen voor de minder draag-
krachtigen.

Ondoorzichtige regeringsverklaring
Op dinsdag 3 augustus presenteerde
het kabinet-Biesheuvel zijn regerings-
verklaring. Een stuk en een ritueel
waar praktisch niets mee te doen valt.
Onbegrijpelijk voor de leek, ondoor-
zichtig voor de ingewijden. Pas als de
rijksbegroting er is kunnen wc in hel-
dere cijfers zien wat er bedoeld wordt
met "dringende voorzieningen realise_
ren, door beperkingen elders" en "sti-
mulering ondersteunen door een meer
beheerste ontwikkeling elders!" In het
Haags jargon staan stimuleren, bevor-
deren, ondersteunen en doorzetten te-
genover ombuigen, beheersen, afrem-
men en beperken. Geen van die woor-
den heeft precies dezelfde gevoels-
waarde. Als er dus gesproken wordt
van een meer beheerste ontwikkeli;lg
elders, blijft de vraag levensgroot
overeind staan: Waar precies gaan de
klappen vallen (in welk gebied, in
welke sector, onder welke groep), hoe
hard zullen ze zijn en vooral hoe hard
zullen ze aankomen. Dit alles in aan-
merking nemende wachten we met
spanning op die parlementariërs die
niet langer vele kostbare uren uittrek_
ken voor het geven van overwogen te-
genspel aan de regering, maar dit ge-
woon zeggen: "Aan deze flauwekul
doen we niet mee. Het kost handen vol
geld en tijd, we wachten maar liever
tot de cijfers er zijn!"
Het dagblad "De Tijd" schreef: "Een
regeringsverklaring die meer verbergt
dan onthult, een debat dat (daarom)
bij voorbaat nutteloos genoemd kan
worden. kan beter niet gehouden wor_
den. Van polarisatie binnen de partij-
en valt minder te duchten dan van een
dreigende vervreemding tussen parle-
ment en kiezersvolk".
Uit vorige bijdragen is vermoedelijk
bekend, dat wat mij betreft die ver-
vreemding niet dreigt, maar al jaren

lang aanwezig is. Daarom is het jam-
mer dat de nieuwe partijen met het
veelbezongen nieuwe élan op een
praktisch dezelfde onverstaanbare ma.
nier mee zitten te praten, in plaats van
eens te zeggen dat ze schoon genoeg
hebben van het parlementaire spraak_
gebruik en ritueel.
:i\Ieerwoningen. minder studenten
Na al het voorbehoud dat hierboven
gemaakt is, is er natuurlijk toch wel
wat meer inhoudelijks over de plan.
nen van de nieuwe regering-Biesheu_
vel te zeggen.
• Opvoering van het woningbouwpn .•.
gramma tot 137.500 huizen per jaar.
Vier van de vijf regeringspartijen
hebben inmiddels met de oppositie
grote twijfel uitgesproken over de uit-
voerbaarheid van deze ambitieuze
plannen.
• Kleuter-, school_ en collegegelden
worden verhoogd. (een uitvloeisel van
het profijtbeginsel?)
• Actieve inflatiebestrijding door be-
perking van de bestedingen en hand-
having van de werkgelegenheid op
langere termijn.
• Verbetering van de oudedagsvoorzie_
ning, instelling van een volksverze_
ring tegen arbeidsongeschiktheid
• Beperking van het regionaal stimu-
leringsbeleid tot het Noorden en
Zuid-Limburg.
• Verkorting van de s~udieduur, tijde_
lijke beperking van de toelating van
studenten voor verschillende (o.a. me_
dische) studierichtingen.
• instelling van een ombudsman
• Aanpassing in de strijdkrachten aan
de maatschappelijke opvattingen daar_
buiten en voortzetting van het NA~
VO-veiligheidsbeleid. Inmiddels is de
PvdA met een bezuinigingsplan voor
Defensie gekomen, waarin voorgesteld
wordt geen nieuwe Starfighters te ko-
pen, geen atoomonderzeeërs in de
vloot op te nemen en het aantal van
zes brigades terug te brengen tot vier.
Het nieuwe kabinet zal een commissie
instellen om o.a. te bestuderen of een
verkorting van de diensttijd voor
dienstplichtigen mogelijk is.

Polarisatie
Een woord dat je de laatste tijd veel
in de krant tegenkomt is "polarisatie".
Aanzet tot een vernieuwde populari-
teit van dit begrip. gaf PvdA-fractie-
leider Den Uyl in het Hollands
Maandblad. In het algemeen zijn er
twee mogelijkheden om een beleid te
voeren of verbeteringen te bewerk-
stelligen. Je kunt daarbij uitgaan van
een harmonie-model of van een con-
flictmodel. Je kunt je onderhande-
lingspartnel' zien nis een vriend of als
een vijand. Zo zijn cr mensen die me-
nen dat als je bijvoorbeeld een politie_
ke partij wilt veranderen er het beste
lid van kan worden, terwijl anderen
menen dat je er beter van buiten af



tegen aan kunt boksen. De een gelooft
in overleg, samen om de tafel zitten,
de ander prefereert stakingen, demon-
straties, acties. laten zien dat het me-
nens is. Toen Den Uyl in het Hollands
Maandblad een pleidooi deed voor
grotere polarisatie in de Nederlandse
politiek bleek dat hij het meest ver-
wachtte van een zo scherp mogelijke
opstelling. De regering zou dan de ene
pool zijn, de oppositie in het parle-
ment en daar buiten de andere. Bies-
heuvel zei in zijn regeringsverklaring
•.polarisatie niet het passende woord te
vinden op de grote vragen waarvoor
wij in ons in dit land gesteld zien."
Het zou raar geweest zijn als het kabi_
net er alle heil van verwacht had. De
gevestigde orde houdt in het algemeen
minder van politiek dan de oppositie.
Zo is het altijd geweest.
Bruins Slot, de hoofdredacteur van
.,Trouw" heeft er op gewezen dat "po-
larisatie" in de grote politiek een
steeds minder goed bruikbare term is,
nu de politiek steeds meer individuele
machtspolitiek aan het worden is. Als
voorbeeld noemt hij het bezoek van
Nixon aan China terwijl de Verenigde
Staten en China toch traditionele vij-
anden zijn. Als Nixon en Mao dat
willen kunnen ze - vijanden of niet
- best bij elkaar op de koffie gaan.
Er zit wel iets in deze mening. De be-
hoefte van Den Dyl aan polarisatie
kon wel eens een vrij persoonlijke be-
hoefte zijn, die de meeste van zijn
partijgenoten nauwelijks delen. Als ze
dat al zouden willen, is het zeer de
vraag of ze het zouden kunnen, want
vijfentwintig jaar democratisch-socia-
lisme en vele jaren meeregeren zijn
niet de beste garantie en training voor
een polaire opstelling. De PvdA heeft
zich nu niet direct laten kennen als
een partij waar de behoefte aan pola-
risatie door de jaren heen is afgedro-
pen. En Den Dyl zelf was enige jaren
geleden nog minister, om nog maar te
zwijgen van zijn schaduw-premier-
schap. Daarom is het goed om aan de
angstaanjagende polarisatie gedachte
van de rode fractieleider niet te veel
aandacht te besteden, zijn bereidheid
kennende om op uitspraken. die wat
kras blijken uit te vallen terug te
komen. Op zijn best loopt Den Uyl in
de komende vier jaren nog wat vaker
naar de interruptiemicrofoon toe.
Wandelingen binnen de smalle marges
van een democratische politiek.

Impopulaire maatregelen
Een heel andere vraag is natuurlijk of
die polarisatie op andere plaatsen in
de samenleving de kop op zal steken.
Zullen de studenten de verhoging van
de collegelden en de studentenstops
pikken? Hoe reageert Brabant op het
feit dat het niet langer als stimule-
ringsgebied gezien wordt? Wat gaat de
groeiende groep werklozen doen? En

Barend Biesheuvel

hoe gaat het verder in de binnenste-
den met de afbraak van de verschil-
lende oude wijken? Zal het kabinet op
verstandige wijze eventuele stakingen
en protesten tegemoet kunnen treden?
Dat zijn open vragen, waarover in dit
stadium weinig te zeggen is. Als ik tot
slot wat speculeren mag. dan voorzie
ik voor het komend jaar weer een
stijging van de onrust bij de studenten
en ook een toenemende strijdbaarheid
in het noorden en zuiden van het land.
Daarbij kon het best wel zijn, dat
Biesheuvel het vier jaar gaat uitzin-
gen. Want de uiteindelijke konse-
kwentie van het polarisatie-idee is de
bereidheid om zelf het roer over te ne-
men, als je het falen van de ander vol_
doende hebt duidelijk gerr.aakt. En of
Den Uyl c.s. die bereidheid hebben. is
zeer de vraag.

De formatie van een schaduwkabinet
is voor sommigen een aanwijzing ge-
weest. Ik behoor tot degenen die nooit
geloofd hebben in de wezenlijke wil
van de progressieve concentratie om
te regeren. Want én moeten bezuini-
gen én collectieve voorzieningen wil-
len uitbreiden is niet makkelijk. Ik
ben geen supporter van het nieuwe
kabinet-Biesheuvel, maar moet tegelij-
kertijd toegeven dat ik geen alterna-
tief zie. Mooie Barend zal de verper-
soonlijking worden van een reek$ im-
populaire maatregelen die het gevolg
zullen zijn van de noodzaak om de in-
flatie stevig aan te pakken in een land
dat tot de welvarendste ter wereld
hoort, maar nog steeds te weinig van
haar burgers in die welvaart laat de-
len.

JAN HAASBROEK
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