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Geestelijke verzorging... geef... acht 
In het oktober-nummer van het maandblad van de 
VOKL schrijft luitenant-kolonel I. Dekker onder 
bovengenoemde aanhef een uitgebreid artikel over 
de geestelijke verzorging binnen het leger. 
Ofschoon de humanistische geestelijke verzorging 
slechts zijdelings wordt genoemd en er bovendien 
een aantal problemen in worden aangeroerd, die 
geen betrekking hebben op onze dienst, zijn er 
toch een aantal opmerkingen gemaakt, die mij uit-
nodigen tot reactie. 
Eén van de kritische vragen uit het artikel luidt 
als volgt: 

„Wanneer de G.V. zich kennelijk in toenemende 
mate gaat bezighouend met actuele en sociale 
vraagstukken is de grens tussen G.V. en bijv. de 
algemene voorlichting/vorming zoals deze thans in 
de Landmacht wordt gegeven, uiterst vaag en rijst 
terecht de klemmende vraag... 
Bestaat aan de G.V. zoals deze thans wordt gege-
ven (nog) wel behoefte?" 

Naar mijn idee dreigt hier begripsverwarring te 
ontstaan. Het is inderdaad juist dat de vormings-
activiteiten binnen de Landmacht steeds meer van 
de grond komen en zich ook verder zullen ontwik-
kelen. Er zijn evenwel nuanceringen aan te bren-
gen, nl. vormingswerk onder verantwoordelijkheid 
van militaire autoriteiten en hun kommandanten, 
maar daarnaast bestaat er ook nog een breder 
kader t.a.v. de vorming dat duidelijk en direct 
gericht is op de ontplooiing van de menselijke per-
soonlijkheid in zijn totaliteit en op dit gebied func-
tioneert de geestelijke verzorging terecht vanuit 
een onafhankelijke positie met eigen achtergronden 
en een eigen verantwoordelijkheid. 
Uiteraard zijn er raakvlakken en mogelijkheden 
tot communicatie, mits men onderkent, respecteert 
en rekening houdt met de verschillende doelstel-
lingen. 
Daarbij is het duidelijk dat onze generatie zich ook 
en vooral richt op de maatschappij en de daarmede 
samenhangende problemen. De suggestie van de 
overste Dekker om met betrekking tot de G.V. 
terug te keren naar de traditionele taken van ver-
kondiging en individuele zorg lijkt mij volledig 
achterhaald. Natuurlijk blijft de individuele ver-
zorging essentieel, maar daarnaast gaat het in de 
geestelijke verzorging om begeleiding van mensen 
bij veranderingsprocessen met als doel een mense-
lijker samenleving. 
Wat dat betreft is er m.i. sprake van een gelukkige 
ontwikkeling. Een belangrijk gedeelte van de 
jongere mensen wil het christendom en humanisme 
wel eens testen op zijn theoretische waarden. 
Anders geformuleerd: Filosoferen alleen is niet 
voldoende, het gaat er vooral om fundamentele 
normen en waarden in daden om te zetten. Mens 
en maatschappij zijn daarbij niet te scheiden. 
Geestelijke verzorging hoort zich te richten op 

mens èn maatschappij, anders verloochent zij haar 
taak. 
In uw slotbeschouwing stelt u t.a.v. de humanis-
tische geestelijke verzorging het volgende: 

„De humanistische G.V. is nog in sterkere mate 
dan de Protestantse en Katholieke G.V. een om-
streden instituut. Ook voor deze G.V.ers zou ik een 
militaire opleiding en in elk geval een onder de 
krijgstucht stellen willen bepleiten. Ik meen dat 
door een onder de krijgstucht stellen de thans 
regelmatig „deraillerende" raadslieden de kenne-
lijk onmisbare basis (inclusief dwarsliggers) onder 
hun „vermaatschappelijkingslocomotief" krijgen." 

Het zal overste Dekker niet verbazen dat het onder 
de krijgstucht stellen voor ons onaanvaardbaar is r. 
Geestelijke verzorging in de krijgsmacht wordt` 
niet gegeven namens de Minister van Defensie of 
namens de militaire autoriteiten, maar namens 
buiten de krijgsmacht staande instituten, voor wat 
ons betreft dus het Humanistisch Verbond. 
Overigens lijkt het mij een illusie te veronder-
stellen dat uw suggestie ook maar één probleem 
zou oplossen. Zo simpel liggen de zaken niet. 
En wat de „deraillerende" raadslieden betreft, voor 
het jaar 1974 zijn wij gematigd optimistisch. In de 
dagorder van de Minister van Defensie, gedateerd 
20 december 1973, lees ik met genoegen het vol-
gende: 

„De defensieleiding heeft een aantal plannen in 
voorbereiding die passen in het democratiserings-
proces dat we overal om ons heen zien. Modernise-
ring van het militaire straf- en tuchtrecht, com-
pensatieregelingeh voor extra werk, versterking 
van de inspraak via onderdeelsraden, maximale 
beleving van persoonlijke vrijheidsrechten". 

In alle ernst, het uitgangspunt van uw artikel is 
juist, de geestelijke verzorging worstelt met pro-
blemen, die overal en altijd betrekking hebben or,' 
de mens in zijn situatie en dat verklaart dan ook 
onze aanwezigheid binnen de krijgsmacht. Con-
frontatie met dit instituut geeft voor zelfbewust 
levende mensen problemen, het is struisvogel-
politiek daar omheen te draaien. 
Problemen, die enerzijds te maken hebben met 
het feit dat wij een krijgsmacht hebben en ander-
zijds voortvloeien uit de wijze waarop het instituut 
functioneert. 
Ik heb helaas geen boek waarin een oplossing 
wordt gegeven voor al deze problemen, maar wel 
een suggestie. 
Vanuit onze gemeenschappelijke verantwoordelijk-
heid jegens de mens binnen deze structuur, func-
tioneel werkend vanuit een andere invalshoek en 
elkaar daarin respecterend, moet het m.i. mogelijk 
zijn tot een betere communicatie te komen om 
langs die weg in ieder geval een aantal problemen 
op te lossen. 

Red. 
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Geen meningsverschillen meer 

De 
waarheid 
is in 
beweging 
,.De mens vraagt, maar de 
wereld zwijgt op een onre-
delijke wijze." 

I-  is een kernachtige uit-
„aak

/  
van de Franse 

schrijver Albert Camus. Als 
de wereld zwijgt, moet de 
mens zelf antwoord geven 
op de vragen, die hij stelt. 
Dat is een onontkoombare 
konsekwentie, omdat nie-
mand anders het doet. 
De mens vraagt. De mens is 
mens geworden op het 
moment, dat hij de eerste 
vraag stelde. Eens heel diep 
in het verleden moet dat 
gebeurd zijn. Achteraf ge-
zien een belangrijk moment 
in de evolutie van de dode 
en de levende materie. Op 
dat tijdstip namelijk begon 
de wereld in en door de 
mens weet te krijgen van 
zichzelf. 
Het begin van de bewust-
wording; tegelijk het begin 
van de menswording. Dat 
moment intrigeert me. 

Ik
moedelijk was het geen 
ent maar een heel 

tijdperk waarin, binnen de 
orde van de hoogstontwik-
kelde dieren, de primaten, 
bij één soort iets begon te 
schemeren van, die ver-
wondering die we nog 
kunnen lezen in de grote 
verbaasde ogen van een 
kind, voordat het de be-
schikking heeft over het 
woord. 
De eerste vraag en het 
eerste woord. Ze moeten 
tegelijk ontstaan zijn. Want 
de vraag kan pas gestalte 
krijgen in het woord. Het 
woord krijgt pas een funktie 
met de vraag. Taal en 
denken horen bij elkaar als 
buiten- en binnenkant. Men 
zon dus ook kunnen zeggen: 
De mens is mens geworden, 
toen hij het woord uitvond. 
Ik bedoel niet een emotio- 

nele kreet van vreugde, pijn 
of angst. Zulke kreten geven 
dieren ook. Maar een kom-
binatie van klanken bedoeld 
als teken om iets aan te 
duiden, dat daardoor los-
gemaakt wordt uit de 
voordien ondoordringbare 
massiviteit van al het be-
staande. 
Door het woord kreeg de 
vraag een zelfstandig be-
staan. En die vraag eiste een 
antwoord. Door een vraag te 
stellen, werd de mens 
plotseling in de ruimste zin 
verantwoordelijk. Hij moest 
antwoord geven. Natuurlijk 
had hij kunnen weigeren, 
want verantwoordelijkheid 
veronderstelt ook vrijheid. 
Hij had kunnen weigeren 
mens te worden. Maar ge-
zien de verdere geschiedenis 
heeft hij dat blijkbaar niet 
gedaan en zijn lot aanvaard. 
Die eerste vraag had be-
trekking op de wereld, 
waarin hij leefde. Zijn 
antwoord was een uitspraak 
over die wereld. Was dat 
antwoord waar? Of anders  

gezegd: Was dat antwoord in 
overeenstemming met de 
werkelijkheid zoals die 
werkelijk is? Wie zal dat 
zeggen? Naar mijn mening 
toen: Ja. Naar mijn mening 
nu, kan het niet anders dan 
pure fantasie geweest zijn, 
want er was immers geen 
enkele mogelijkheid om dat 
te toetsen. Een meer direkte 
weg naar de werkelijkheid, 
dan via vraag en antwoord 
bestaat niet. 
De homo sapiens van het 
eerste uur zal toen wel het 
gevoel gehad hebben, dat hij 
het wereldprobleem voor 
eens en altijd had opgelost. 
Een gelukkig makend gevoel 
Van trots, tot ... hij de 
volgende dag merkte dat hij 
minstens vier nieuwe vragen 
moest stellen. Ja, zo gaat 
dat. Een antwoord roept in 
de regel meer problemen op 
dan het oplost. Hij moest 
opnieuw aan het werk. En 
hij kon nu niet meer luk-
raak te werk gaan. Hij 
moest nu eisen gaan stellen 
aan zijn antwoorden. Door  

ze onderling met elkaar te 
verbinden moest hij ze sa-
menvatten in één struktuur, 
tot eenheid brengen. Zolang 
dat niet mogelijk is, deugt er 
iets niet met de antwoorden. 
Het moet kloppen. Dat is het 
eerste criterium waaraan we 
de waarheid, laten we het 
iets bescheidener zeggen, de 
juistheid van onze uitspra-
ken kunnen toetsen. Als het 
ergens niet klopt, zit het 
fout. Als het wel klopt, wil 
dat echter nog niet zeggen 
dat deze antwoorden teza-
men nu een beeld van de 
werkelijkheid verschaffen, 
dat objectief is. Het zou 
immers mogelijk kunnen 
zijn dat er meer dan één 
kombinatie van antwoorden 
te bedenken is, zonder in-
nerlijke tegenstrijdigheid. 
De wereld is blijkbaar voor 
meer dan één uitleg vatbaar; 
op verschillende wijze te 
interpreteren. 
Overigens: Ik denk niet dat 
onze eerste homo sapiens dat 
al in zijn overwegingen 
heeft betrokken. Hij zal wel 
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als een pannekoek, wordt 
omspoeld door een wereld-
zee, die in het midden ver 
naar binnendringt: De 
Middellandse Zee. Daarbo-
ven een grote blauwe koe-
pel, rustend op de uiteinden 
der wereld. Elke dag stuurt 
de zonnegod Helios zijn 
vurige paarden, die de 
zonnewagen trekken van 
oost naar west langs de 
hemel. Het model, zoals men 
weet, dat in de Griekse 
wereld eeuwenlang bevre-
digend heeft gefunktioneerd. 
Tot een heel slimme Griek 
opmerkte dat men van een 
schip dat de kust nadert, 
eerst de mast ziet en daarna 
pas de romp, en zei: Maar 
dat kan niet, als de aarde 
plat is en de zee vlak. Dat 
valt onmogelijk met elkaar 
te rijmen. Natuurlijk hadden 
anderen dat ook wel eens 
gezien; wel gezien, maar 
nooit opgemerkt en in ver-
band gebracht met de 
overgeleverde en gevestigde 
opvattingen. Pas door die 
verbinding wordt een feit 
een feit, d.w.z. krijgt het 
betekenis. 
Het oude wereldbeeld was 
toe aan een revisie, aan een 
grondige revisie, want alle 
tot dan toe gegeven ant-
woorden werden mee in de 
twijfel betrokken. Men 
moest op zoek naar een 
nieuw wereldbeeld dat niet 
alleen de oude, maar ook de 
pas opgemerkte verschijn-
selen kon verklaren; zonder 
tegenstrijdigheid kon sa-
menvatten. Dat lukte door 
de aarde een bolvorm te  

geven. Maar niet iedereen 
was daar gelukkig mee. Er 
waren n.L mensen voor wie 
dat oude wereldmodel zo 
vertrouwd en zo heilig was, 
dat ze letterlijk de grond 
onder hun voeten voelden 
wegzakken bij de gedachte, 
dat de aarde een bol zou 
zijn. Het door de voorouders 
overgeleverde antwoord, in 
de schriften der ouden 
vastgelegd, was de absolute, 
eeuwige en onveranderlijke 
waarheid. Die waarheid is 
ons door de goden gegeven, 
zo zeiden ze. 
Tegenover deze dogmatici 
stonden en staan nog de 
mensen die bereid zijn alle 
eens gegeven antwoorden als 
voorlopig te beschouwen en 
te herzien, als er nieuwe 
verschijnselen in zicht ko-
men bij het voortgaande 
denkproces. Niets is heilig, 
niets helemaal zeker. Den-
ken is mensenwerk. Iedere 
gedachte mag daarom be-
twijfeld worden en aan 
kritiek onderworpen. Niets 
staat vast, alles is in bewe-
ging. 
Zolang we niet alwetend 
zijn, weten we hoogstens 
wat niet waar kan zijn, maar 
nog niet wat wel waar is. 
Ondertussen was de oude 
eenheid verbroken. De  

mensen gingen daarna langs 
verschillende wegen voor-
waarts met behulp van oude 
en nieuwe denkmodellen, 
die elkaar soms wel eens 
aanvulden, maar veel vaker 
elkaar volkomen uitsloten. 
Het resultaat is een brok-
kelig mozaïek van ant-
woorden; daarbuiten en 
daartussen een groot aantal 
vragen dat op antwoord 
wacht. Rondom die vragen 
een diepe duisternis, waar 
nog geen vragen gesteld 
kunnen worden die aan-
sluiting vinden bij de rest. 
De oude Germanen konden 
nog moeilijk vragen stellen 
over het spanningsverschil 
tussen een wolk en de aarde, 
voordat de bliksem inslaat. 
Zij konden hoogstens vragen 
naar de hitte van Donars 
hamer, als hij die gramstorig 
uit zijn bokkewagen naar de 
mensen beneden slingerde. 
De vraag naar het span-
ningsverschil lag voor he 
nog volkomen in het duf 
Toch heeft dit duister 131b,.-
baar altijd een eigenaardige 
aantrekkingskracht op de 
mensen uitgeoefend. Men 
vermoedde daar krachten die 
het leven beheersen, zowel 
ten goede als ten kwade, 
geheimzinnig en angstaan-
jagend. Alle 

"De mens is mens geworden 
op het moment dat hij de 
eerste vraag stelde" 

tevreden geweest zijn met 
de eerste kombinatie die hij 
kloppend kon krijgen. 
Zoeken naar alternatieve 
mogelijkheden is een graad 
van perfectie, die we van hem 
nog niet mogen verwachten. 
Maar... weer een dag later, 
stonden er om zijn model 
van de wereld in de vorm 
van vijf keurig geïnte-
greerde antwoorden een 
twintigtal nieuwe vragen 
klaar, waarvan sommige 
begonnen met het woordje 
„maar", daarmee zijn eerste 
antwoorden in twijfel 
trekkend. 
Op dat moment zag hij het 
hopeloze van zijn pogen in. 
Hij moest de uitdaging die 
er in besloten lag, wel 
aanvaarden. Hij kon on-
mogelijk vrede hebben met 
onopgeloste vragen. Die 
vraten gewoon aan zijn pas 
geboren ziel, n.L zijn ant-
woorden, zijn wereldbeeld. 
Dit was duidelijk geen 
eenmanswerk meer. Ge-
lukkig had hij in datzelfde 
woord, waarmee hij zijn 
vragen en antwoorden had 
vastgelegd ook een middel 
om de kommunikatie met de 
ander, de soortgenoot tot 
stand te brengen op een 
redelijk niveau. Hij kon 
door middel van het woord 
zijn antwoorden en zijn 
problemen meedelen. Vra-
gen stellen en antwoord 
geven werd nu een sociaal 
gebeuren. Door het woord 
werden hersenen naast en 
achter elkaar geschakeld als 
batterijen. De ontwikke-
lingsgeschiedenis van de 
kommunikatie markeert 
sindsdien de geschiedenis 
van de mensheid. Met het 
woord begint de mens; met 
het geschreven woord de , 
geschiedenis; met de boek-
drukkunst, de onbeperkte 
vermenigvuldiging ervan, 
treedt de mens een nieuwe 
tijd binnen. 
Ja, helemaal alleen, op z'n 
eentje komt een mens niet 
ver. Bewustwording is een 
sociaal gebeuren, van sa-
menwerking en konflikt. Als 
resultaat daarvan ontstaat 
een kompleks geheel van 
antwoorden, een kollektief 
wereldbeeld, een model van 
de werkelijkheid waarbin-
nen alle opgemerkte ver-
schijnselen hun plaats 
krijgen, waarmee men 
voorspellingen kan doen en 
waarop men plannen kan 
bouwen voor de toekomst. 
Een klassiek voorbeeld: Hoe 
zit de wereld in elkaar? De 
grond onder onze voeten, de 
hemel daarboven, de lichten 
aan de hemel? 
Antwoord: De aarde is plat 
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godsdienstige riten worste-
len in dit donker. Als hu-
manist volg ik hier liever de 
raad van Wittgenstein: 
Waarover men niet spreken 
kan, daarover moet men 
zwij gen. 
Komt er ooit een eind aan 
dat zoeken, doodlopende 
wegen inslaan, terugkeren 
en opnieuw beginnen? Ik 
denk het niet. De situatie 
van de mens wordt hier, 
meen ik, het best getekend 
door het illusieloze wor-
stelen van de tragische held 
Sisyphus die, voor straf in 
de onderwereld, een grote 
steen tegen een berg op 
moest rollen, zonder hoop 
ooit de top te bereiken. 
Wat zou die top kunnen 
zijn? Een situatie waarbij 
we niet meer behoeven te 
vragen en dus ook geen 
antwoord meer hoeven te 
geven, omdat we alles met 
zekerheid weten, volledig, 

11 	}r en duidelijk. Geen 
meningsverschillen meer, 
alleen een zich gezamenlijk 
verlustigen in absolute 
eensgezindheid bij het 
aanschouwen van de 
waarheid. 
In theorie zou dat het geval 
zijn als we samen een we-
reldbeeld ontworpen hebben, 
waarbinnen alle vragen, 
zonder tegenstrijdigheid een 
antwoord kunnen vinden. 
Dat zal op hetzelfde moment 
zijn, waarop we de wereld 
dusdanig hebben veranderd 
dat er niets meer te wensen 
overblijft, de ene mens geen 
macht meer uitoefent over 
de ander, en de orde in de 
wereld geheel berust op de 
verantwoordelijkheid van 
ieder voor allen en van allen 
voor ieder afzonderlijk. Dat 
tijdstip zal wel weer sa-
menvallen met het punt in 
amuimte, waar de twee 
Wawijdige lijnen elkaar 
snijden. Niettemin zijn er 
mensen, die de hoop en de 
verwachting koesteren dit 
nog mee te maken. Som-
migen nog in dit leven en op 
eigen kracht; anderen in een 
leven hierna door een bo-
vennatuurlijk ingrijpen. 
Humanisten gaat het niet om 
dat einddoel, waaraan zo 
vaak mensen zijn opgeof-
ferd. Zij leven wat dat be-
treft zonder illusies. Hu-
manisten gaat het om de 
stap vooruit, hier en nu, op 
de onafzienbare weg naar 
bewustzijnsverruiming en 
-verrijking. Dat is een 
moeizaam worstelen, vragen 
stellen en antwoord geven in 
denken en in doen. Daarin 
ligt een levenstaak besloten, 
die een levensvervulling kan 
zijn. 	S. van der Belt 

Humanistische militaire 
tehuizen 
Bij het overgrote deel van de Nederlandse kazernes, legerplaatsen, vliegbases 
en andere militaire vestigingen, evenals bij die in Duitsland, liggen militaire 
tehuizen. Een heel klein aantal daarvan wordt geëxploiteerd door het 
Humanistisch Thuisfront, een stichting met een langere naam, en, wat veel 
belangrijker is, met een idealistisch doel. Om dat doel is het deze keer 
begonnen, want het is voorstelbaar, dat iemand zich afvraagt waarom er ook 
nog een Humanistisch Tehuis moet komen, waar er al andere zijn. Op die 
vraag is het praktische antwoord, dat de humanistische raadslieden nog steeds 
geen toegang hebben in de huizen van Pro Stege. 
Natuurlijk mogen ze er wel koffie kopen, maar het woord richten tot 
militairen is hen niet toegestaan, laat staan het geven van 6.'17-lessen. Laat 
mij, ter voorkoming van alle misverstanden hier duidelijk zeggen, dat het niet 
te wijten is aan de militaire predikanten. Die zijn zeer duidelijk in hun 
uitspraak, dat er wat hen betreft geen bezwaar is tegen gebruik van een 
lokaal of kamer in het P.M.T. 
Het is het hoofdbestuur van Pro Rege dat ons afwijst. In de K.M.T.'s 
daarentegen kunnen alle raadslieden hun gang gaan. Soms werken ze daar 

samen met collega's, soms helemaal alleen, en de ontvangst vanwege de 
tehuisleiders is altijd meer dan hartelijk. 
Toch aparte humanistische militaire tehuizen? Ja, want wij heben eigen ideeën. 
Als we die ideeën nu eens kwijt konden in een militair tehuis met andere 
opzet? Dan hoeven we niet zo nodig meer, en dan is er met ons te praten, 
ook als we niet al onze ideeën kunnen realiseren. Maar voorlopig worden we zo 
bruut terzijde geschoven, dat we ons gewoon beledigd voelen. Zal ik de 
feiten nog even op een rijtje zetten? Toen het militaire tehuis in Hohne ter 

sprake kwam, waren wij aan de beurt. 
Er kwam een PMT. Toen we mopperden kregen we van de toenmalige 
minister van Defensie een brief waarin hij ons beloofde dat wij het volgende 
tehuis zouden bouwen. 
In Witzendorf zou dat zijn, bleek ons. maar er komt een KMT. Toen we boos 
werden kregen we niet eens antwoord op onze vragen. En uu lezen we 
dat in Nieuw Milligen een KMT gebouwd gaat worden. Op vragen over deze 
gang van zaken hebben we nog geen antwoord ontvangen, terwijl op een 
aanvraag tot een kleine uitbreiding van ons tehuis in 't Harde ook al een 
weigering binnenkwam, zonder dat daarbij ingegaan werd op onze argumenten. 
Neen, we wilden geen extra keuken bijbouwen om dan te kunnen komen 
tot de verkoop van maaltijden, wij wilden een extra studiezaal en een 
vergaderruimte met wat extra toiletten. Zouden dan onze ideëën zo verkeerd 
zijn? 
Wat zijn die ideeën? Wij willen een tehuis waar de militair rust vindt om te 
lezen, te studeren, te ontspannen, te recreëren. Wij willen praten, TV kijken, 
potten bakken, emailleren, debatteren, informeren. Daarbij mag koffie, 
pils, koek, soms een hapje worden gekookt, natuurlijk, graag zelfs, Maar dat 
moet volgens ons een service blijven, en niet hoofdzaak worden. Hoofdzaak 
blijft de actieve en passieve recreatie van de bezoeker. Daarom verkopen we 
in Seedorf goede Nederlandse boeken, daarom geven we veel geld uit 
voor tentoonstellingen van kunstenaars op elk gebied, daarom houden mensen 
lezingen over allerlei problemen. Doen wij verkeerd? Ik geloof het niet, 
want belangsteling is er genoeg. Bovendien is de democratische opzet van 
het stichtingsbestuur een poging om ook de gebruikers van de tehuizen direct 
in de gelegenheid te stellen mee te praten over het beleid van de stichting. 
Wij verdienen een betere behandeling. 

H. J. van Sandwijk 
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Sam Peckinpah, 
regisseur 
„Bij mij gaat het altijd over 
de agressie. Ook de agressie, 
die het politieke denken op 
deze wereld beheerst. Ik wil 
door het laten zien van die 
agressie een schokeffect 
teweeg brengen en wel zo-
danig dat men bij zichzelf te 
rade gaat: „wat is er in 
hemelsnaam met me aan de 
hand". Ik wil de begrippen 
medelijden en angst laten 
botsen". 
De naam van de in 1926 in 
Californië geboren Sam 
Peckinpah heeft onder de 
filmkenners nu al een le-
gendarische klank. Zijn 
negen bioscoopfilms zijn 
zonder uitzondering ju-
weeltjes van vakmanschap. 
De benadering van het on-
derwerp in al zijn films is 
haast griezelig perfect; zijn 
houding ten opzichte van 
acteurs en actrices is bot, zo 
bot dat menig karakter op 
punt van kraken stond, ware 
het niet dat hij ook de be-
minnelijkheid zelve kan 
zijn. Het publiek tenslotte 
vergaapt zich aan of verguist 
hem om zijn films. En ge-
lukkig is Peckinpah niet de 
man die filmpubliek zo 
nodig heeft. 
Ver in de negentiende eeuw 
vestigde zich een familie in 
het onherbergzame westen 
van het prille Amerika. Die 
familie koos Peckinpah uit 
als woonstee en verbond 
direct de grond aan de eigen-
naam. 
Sam Peckinpah kreeg als 
kind de verhalen te horen 
van zijn grootvader over het 
ruige westen, de heldenda-
den, de mislukkingen, de 
decepties van de mens die de 
natuur wil trotseren. 
Sam deed er drie jaar over 
om een graad in drama te 
halen aan de universiteit van 
Southern California. Dat 
was in 1950. Vlak na de 
oorlog deed hij dienst bij de 
mariniers, maar zat tussen 
twee gevechtshandelingen 
(nota bene: WO II en de 
Koreaanse oorlog) zijn twee 
jaar diensttijd uit en be-
landde na de universiteit 
bij een plaatselijk televi-
sie-station als hulpje. Zijn 
graad gaf hem voorsprong 
op anderen die ook acteur of 
toneelregisseur wilden wor-
den. Beide beroepen oefende 
hij uit. 

Een betere leerschool kreeg 
hij bij Don Siegel die hem 
aan het werk zette als dia-
loog-regisseur. 
Allied Artists liet de aan-
komende regisseur in een 
jaar tijd dertien films na-
regisseren op het gesproken 
woord. Na televisie-werk 
(de serie Gunsmoke staat op 
zijn naam) kreeg Sam Pec-
kinpah in 1961 de kans om 
met Brian Keith en Maureen 
O'Hara (jongens, jongens, 
wat een stuk was dat) in 
1961 zijn eerste western te 
maken. The deadly com-
panions was de titel en het 
was voor velen een onop-
vallend debuut. Geen kri-
tiek, slechte kritiek, is een 
veelgehoorde uitlating. 
Peckinpah echter stoorde 
zich nergens aan en startte 
in hetzelfde jaar met de 
opnamen voor Ride the high 
country met o.a. Randolph 
Scott en Joel McGrea. Zijn 
cameraman werd hem toe-
gewezen: Lucien Ballard. 
Omdat de maatschappij 
naamsverwarring vreesde 
werd de film in Europa 
uitgebracht onder de titel 
Guns in the afternoon. Het 
westernprincipe van Pec-
kinpah zou met deze twee 
films bewezen zijn. Het 
zoeken naar de identiteit 
van zijn karakters typeerde 
ook de dramatiek in zijn 
films (ook de western-pro-
dukten), want hij liet de 
acteurs niet alleen ruimte 
zien, maar ook proeven en  

voelen (woestijn, kale rots, 
pijnbomen zijn van een 
harde realiteit en confron-
teren de acteur met die 
elementen die het toneel met 
zijn beperkte ruimte niet 
biedt). In 1964 kwam Major 
Dundee tot stand. Charlton 
Heston, Richard Harris, 
James Coburn, Warren 
Oates (ook te zien in High 
Country) en cameraman 
Sam Leavitt maakten van 
een brokje heroïsche ge-
schiedenis een fel realisti-
sche epos, dat de bioscopen 
ruimschoots haalde, maar 
Sam Peckinpah nog niet de 
naam gaf die hij verdiende. 
Na 21/2  jaar ogenschijnlijk 
nietsdoen kreeg The Wild 
Bunch in 1968 zijn defini-
tieve vorm. Peckinpah had 
voor de realisering van dit 
bloederige drama opnieuw 
de hulp van cameraman 
Lucien Ballard; verder liet 
hij de maatschappij onder 
meer contracteren: William 
Holden, Ernest Borgnine, 
Robert Ryan, Warren Oates, 
Ben Johnson, L. Q. Jones 
(voor de derde maal in een 
S.P.-film). De uiteindelijke 
speelduur van 145 minuten 
Was meer dan de maat-
schappij goed achtte voor 
vertoning, zodat alleen Eu-
ropa een copie kreeg met de 
bijna-originele versie. De 
Verenigde Staten bijvoor-
beeld moesten het stellen 
met een duchtig ingekorte 
versie. Maar voordat de film 
in roulatie kwam, waren er 
3500 cuttings voor nodig om 
van het ruwe materiaal de 
ons bekende Wild Bunch te 
maken. Sam Peckinpah 
echter was tevreden, ein-
delijk werd er een film- 

vertoond die bijna aan zijn 
ideeën beantwoordde. 
Wat Peckinpah noch zijn 
maatschappij hadden 
voorzien, gebeurde na de 
vertoning van The „Wild 
Bunch". Bijval van (me-
rendeels) jeugdige kijkers 
was enorm, maar de publi-
citaire reacties waren op de 
vingers van een hand te 
tellen. Vreemd genoeg kreeg 
de film wel een Academy 
Award en wel voor de ... 
muziek van Jerry Fielding. 
Maar Peckinpah had met 
zijn manier van filmen 
menig regisseur wakker 
geschud. Talloos zijn 
sindsdien de falsificaties die 
men het publiek wil voor-
schotelen. Maar gelukkig 
zijn er ook kritische kijkers. 
The ballad of Cable Hogue 
kreeg als premièrejaar 1969 
mee. Maar de maatscha 
waar de film uitkwam 
(Warner Bros) zag er weinig 
in. De raad van bestuur 
vond het een raar romantisch 
werkstuk en zodoende 
werd de film (bewust?) in 
de verkeerde theaters uit-
gebracht. Bovendien kreeg 
Cable Hogue onvoldoende 
publiciteit om een „kraker" 
te worden. In Amerika 
verdween de film spoorloos, 
maar niet voordat critici van 
Time, Newsweek en 
Los Angeles Times tot hun 
stomme verbazing moesten 
opmerken dat deze film nou 
misschien wel eens Pec-
kinpahs beste zou kunnen 
zijn. Navraag leverde niets 
op, de rolprent was gewoon 
van Amerikaanse bodem 
verdwenen. Europa echter 
was in de ban van deze 
goedaardige film (liefde 
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voor de aarde, liefde van de 
man voor een fijne vrouw, 
zelfs al heeft hij haar ont-
dekt in een bordeel) en Sam 
Peckinpah liet zich na de 
rushes al direct ontvallen 
dat deze rolprent zijn beste 
film zou kunnen zijn (die 
verklaring hield stand, ook 
na de première van Patt 
Garrett and Billy the Kid). 
Met The Wild Bunch lichtte 
Sam Peckinpah al een tipje 
van de sluier op hoe zijn 
films tot stand komen. Voor 
de rol van Cable Hogue bv. 
moest hij een ruige figuur  

perlatieven waren ook niet 
van de lucht. Eindelijk ging 
het publiek zich interesseren 
voor en bemoeien met het 
werk van Sam Peckinpah. 
Men herkende het thema in 
Straw Dogs: agressie, het 
eeuwige sinistere Leitmotiv 
in alle Peckinpahs films. 
In heftige bewoordingen 
werd de film veroordeeld: 
zedenkwetsend, schunnig, 
onterend, krenkend. In 
Engeland met name had 
geen enkele filmcriticus een 
goed woord over voor de 
strekking van de film. Men 
was wel van oordeel dat 
fotografie, kleur, kadrering 
en montage uitzonderlijk 
goed waren, maar de mo-
raal ... ! Niettegenstaande 
de afbrekende kritiek werd 
het onderwerp Sam Pe-
ckinpah een geliefd tijd-
schriftverhaal. 
Amerikaanse publicisten 
waren van oordeel dat deze 
film een meesterwerk was. 
Zij betwijfelden of Sam P. 
na Straw Dogs nog een be-
tere (lees ook: aanvecht-
baarder) film zou kunnen 
maken. Peckinpah wachtte 
het rumoer niet af. 
De gemoederen waren 
nauwelijks bekoeld, of hij 
zat al tot zijn oren in de 
produktie van Junior Bon-
ner. Eindelijk had hij 
daarvoor de juiste man te 
pakken: Steve McQueen. 
Uiteraard deed direct de 
gossip de ronde dat Sam P. 
elke minuut van de dag 
slaande ruzie zou hebben 
met de latere Getaway-ster. 
Die contactarmoede zou van  

• Hiernaast: Jason Ro-
bards en Stella Stevens 
in „The ballad of Cable 
Hogue" 
• Links: Borgnine en Ro-
bert Ryan in „The wild 
bunch" 
• Linksonder: Charlton 
Heston in „Major Dun-
dee" 

Junior Bonner een warrige 
film maken, zei men. Helaas 
voor die mensen, gelukkig 
voor ons, beantwoordde de 
film Junior Bonner geheel 
aan de verwachtingen van 
Sam P. Als een toetje voor de 
kritikasters bleek Steve 
McQueen ook de rol te 
kunnen spelen van perfecte 
verliezer. Een rol die Sam 
Peckinpah op het lijf ge-
schreven lijkt. 
The Getaway met Steve 
McQueen en Ali McGraw,  
volgde in 1972 (zie ook EGO 
van november 1973). Half 
1973 kwam klaar Pat Garrett 
and Billy the Kid, de zesde 
Western van Sam P., opge-
nomen op locatie in Mexico. 
James Coburn en Kris 
Kristofferson zijn resp. Pat 
Garrett en Billy. L. Q. 
Jones is opnieuw een vak-
kundige outlaw (overigens 
een acteur die in alle wes-
terns van Sam P. heeft ge-
figureerd). Cameraman John 
Coquillon kreeg de taak dit 
dualistische verhaal te 
verfilmen. Vooruitlopend op 
een bespreking dit ter af-
sluiting: wat doet Bob Dylan 
in deze film?? P. J. MOREE 

hebben: Jason Robards was 
de aangewezen persoon. De 
wat hoerige vrouw, die 
voldoende kracht en te-
genspel zou bieden om de 

fi
rsenzinnige Cable Hogue te 

rstaan, ja zelfs te ver-
le den, vond Sam P. in de 
persoon van Stella Stevens. 
(Voor mij altijd een dijk 
van een vrouw, Peckinpah 
was de regisseur die haar op 
de juiste wijze „gebruikte"). 
Begin 1970 werd Peckinpah 
overgehaald om van het 
boek „The siege of Tren-
chers farm" een film te ma-
ken. David Goodman schreef 
na aanwijzingen van Pec-
kinpah het verhaal, dat re-
sulteerde in Straw Dogs, de 
eerste niet-western. Opna-
men werden gelocaliseerd in 
good old England; Dustin 
Hoffman, Susan George en 
Sam Peckinpahs vriend 
David Warner speelden de 
belangrijkste rollen. Toen de 
film uitkwam, werd-ie 
ogenblikkelijk verguisd door 
talloze critici. Edoch de su- 

VOORMALIG zanger 
Jacques Brel is gestart 
met zijn derde film: „The 
whale with a toothache." 
Eerder regisseerde en 
speelde hij in Franz en 
Far West. 
GODSPELL heeft van 
Godpoll, een Italiaanse 
regeringsinstantie een 
prijs gekregen als zijnde 
de beste film in '72-'73. In 
het jury-rapport onder-
meer de karakteristieke 
woorden: „liefde, aan-
bidding, sociale recht- 

vaardigheid, vrede en 
tolerantie." Nietwaar... 

DE EERSTE produktie 
van Hammer-gebroeders 
Shaw wordt verwezen-
lijkt in Hongkong. Onder 
regie van Roy Ward 
Baker wordt daar stevig 
gewerkt aan „De legende 
van de zeven gouden 
vampieren." Producent 
Don Houghton schreef 
ook het scenario, waarin 
voor Peter Cushing, Julie 
Ege en Robert Stewart 
een plaatsje is ingeruimd. 

DE SCHEPPER van de 
Pogo-strip, Walt Kelly, is 
overleden op 60-jarige 
leeftijd. Hij was een van 
de tekenaars, die Walt 
Disney tijdens de jaren 
dertig heeft helpen groot 
te worden. 

IN FILMS AND FILMING 
een excerpt uit het boek  

„The mar of the grease-
paint, etc." (een vre-
selijk lange titel, maar á 
la), dat een greep uit het 
leven van Paul Nicolas 
biedt. Nicolas speelde in 
de Londense produktie 
van Hair, en kreeg de 
titelrol in de toneelversie 
van Jesus Christ Su-
perstar (volgens kenners 
stukken beter dan de 
film die Norman Jewison 
maakte). In het in Films 
and filming gepubli-
ceerde hoofdstukje Ni-
colas' auditie voor JC 
Superstar. Hierdoor 
aangetrokken kocht ik 
het boek, wat natuurlijk 
de bedoeling is, en ge-
lukkig werd mijn opge-
wekte interesse niet in-
gedeukt. Extra leuk voor 
carrière-maniakken. Het 
is geschreven door Leslie 
Bricusse en Anthony 
Newley. 	 P.J.M. 
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Urs. F. Kluwer 
in gesprek met 

Dom 
Helder 
Camara 
Een klein mannetje is het. 
Maar de Braziliaanse 
militaire dictatoren houden 
elke keer de adem in, als 
als hij zijn mond opendoet. 
Dom Helder Camara grin-
nikt erom, hij weet de macht 
die hij in zijn loopbaan. als 
priester in Brazilië heeft 
opgebouwd, goed te ge-
bruiken. En hij heeft dat 
nodig want zelfs als aarts-
bisschop van Recife is hij 
nog erg kwetsbaar omdat de 
regering hem een opruier 
vindt. 

Hij werd geboren op 7 
februari 1909 in Fortaj 
leza, noord-oost Brazilië. 
Hij werd in 1931 tot 
priester gewijd, werd in 
1952, hulpbisschop van 
Rio de Janeiro, waar hij 
de strijd aanbond tegen 
armoede en onderdruk-
king. 
In 1964 werd hij benoemd 
tot aartsbisschop van 
Olinda en Recife, en 
organiseerde hij de eerste 
latijns-amerikaanse 
bisschoppenconferentie. 
Na 1965 kreeg hij in 
toenemende mate be-
kendheid door zijn ac-
tiviteiten in Zuid-Ame-
rika. 
Hij wordt beschouwd als 
de meest vooruitge-
schoven exponent van de 
progressieve stroming in 
de RK Kerk. die ernaar 
streeft de kerk los te 
maken uit de behoudende 
machts-strukturen. 

(Grote Winkler Prins 
1973 sv Camara) 

Dat vindt hij zelf ook, maar 
hij heeft goede redenen om 
het te zijn. 
Recife ligt in het noord-
oosten van Brazilië, veruit 
het armste deel van het 
land. Hier heersen nog 
middeleeuwse toestanden, 
bijna alle arbeiders zijn 
verkapte slaven, die eeu-
wenlang dom, arm en 
ondervoed gehouden zijn 
door de grootgrondbezitters. 
Dom Helder woont in een 
klein huisje achter een 
kerkje, zijn enorme bis-
schoppelijke paleis vindt hij 
geen woning voor iemand, 
die de armen wil helpen. 
Nadat hij me heeft bin-
nengelaten ploft hij op zijn 
stoel neer, achter hem in de 
kamer hangt een hangmat te 
schommelen en door het 
raam zie je palmen in zijn 
tuintje. 
Hij praat onafgebroken, 
kijkt afwisselend slim en 
verdrietig, woedend en na-
denkelijk en legt uit waar-
om de armen hier zo on-
menselijk arm zijn. Het 
zuiden van Brazilië, van Rio 
de Janeiro en Sao Paolo tot 
de zuidgrens met Uruguay is 
voor dit land zeer hoog 
ontwikkeld. Er is daar 
enorm veel industrie en 
veeteelt. 
Het noorden daarentegen is 
voor de rijke zuiderlingen 
een soort kolonie, waar zo-
veel mogelijk geld uitge-
haald kan worden. De re-
gering, die voornamelijk 
door mensen uit het zuiden 
gevormd wordt doet daaraan 
mee en de armen hier zijn 
er de slachtoffers van. Het 
geld verdwijnt naar het  

buitenland en hier gaan de 
mensen dood. 
De kerk heeft deze werk-
lozen en uitgebuitenen bo-
vendien altijd geleerd fa-
talistisch in hun lot te be-
rusten omdat armoede mooi 
is en door God gegeven. 
We zijn wijzer geworden en 
proberen ze nu te leren dat 
ze recht op scholen, eten en 
beter betaald werk hebben. 
Deze mensen moeten zich 
bewust worden van hun 
ellende en vechten. voor hun 
toekomst. Als ze dan tot de 

„De ontwikkelde landen 
mogen zich niet tevreden 
stellen met een mentali-
teitsverandering ten opzichte 
van de arme landen. 
Het gaat om een diepgaande 
verandering in de interna-
tionale handelspolitiek. 
De bevoorrechten, die mil-
joenen mensen in slavernij 
houden, moeten de moed 
hebben af stand te doen van 
hun voorrechten. 
Hoe kunnen wij deze si-
tuatie veranderen? 
Niemand heeft daarvoor de 
oplossing. 

conclusie komen dat hun 
nood alleen door geweld op 
te lossen is, respecteer ik 
dat. 
Ikzelf ben van mening dat 
onrecht niet door geweld op 
te lossen is en probeer 
daarom over de hele wereld 
mensen wakker te schudden, 
die actief en vreedzaam 
tegen onrecht willen wer-
ken. Ook in Nederland. 
In Brazilië zijn ook groepen 
aan het werk, maar het zijn 
er te weinig en we stuiten 
steeds op de weerstand van 
de heersende klassen. Het 
volk zelf is bang en al zo-
lang onderdrukt, dart het niet 
meer gelooft in verbetering." 
Dom Helder vecht nu al 
tientallen jaren. Hij staat 
bovenaan op de lijst van de 
geheime politie én op die 
voor de Nobelprijs voor de 
vrede. 
Hoewel hij er zelf geen 
grote waarde aan toekent 
zou deze prijs voor zijn ‘11 
werk zeer positief kunnen -
werken. 
Maar dit jaar ging de prijs 
naar twee politici die zo 
vreselijk hard voor de vrede 
gewerkt hadden. 
„Tja", zegt Dom Helder, „als 
de nieuwe generaties steeds 
bewuster worden en er voor 
willen werken, dan hebben 
we eens een betere wereld." 
En met een sarcastisch 
lachje: 

.. en dan beginnen de 
egoïsten weer opnieuw". 

Ik zelf heb voorgesteld af te 
zien van het gebruik van 
geweld. 
We moeten een onderscheid 
maken tussen het gewa-
pende geweld en het geweld 
van de vreedzamen. 
Het gewapende geweld roept 
altijd ander geweld op. 
Laten we liever denken aan 
de macht van het• geweld 
van de vreedzamen. 
Zij kunnen een morele druk 
uitoefenen op hen, die de 
wereld regeren." 
(Uit interview in Croissance 
des jeunes nations, mars 1970) 

Dom Helder Camara: 
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valrde week
voor de militaire. 

ik oA 
ald 	nk Militaire. 

dient en ik duit Qls ik nou zen dat ik homo ben ir,s  en word ik dan. ._' ' 

Homoseksualiteit, de krijgsmacht 
en de militaire keuring 
door Rob Leensen en Wim Slot 

Op een vraag van het COC aan de minister van defensie 
(de vorige, wel te verstaan) waarom homoseksualiteit reden 
tot afkeuring was kwam het antwoord „Homoseksualiteit is 
reden tot afkeuring omdat het als zodanig in het keurings-
reglement wordt genoemd." 

Een stukje geschiedenis 
In 1969 droeg het kongres 
van het COC het hoofdbe-
stuur op „iets te doen" aan 
het afkeuren van homo-
seksuelen. met S5 bij de 
militaire keuring. De jaren 
daarop gebeurde er eigenlijk 
niet zoveel. Het COC maakte 
een grote ontwikkeling door. 
In 1969 was het COC (toen 
nog: Nederlandse Vereniging 
van Homofielen COC) nog 
een voor een belangrijk deel 
belangen behartigende 
vereniging. Alleen het 
hoofdbestuur hield zich 
bezig met aktiviteiten naar 
de samenleving toe en trad 
„in de openbaarheid." 
Daarin kwam, ondermeer 
door invloeden van stu-
denten- en jongerenwerk.. 
groepen een vrij grondige 
verandering. In het voorjaar 
van 1971 werd door het 
kongres met een krappe 
minderheid een nieuw be-
leidsplan goedgekeurd. Een 
beleidsplan waarmee de 
vereniging een fundamenteel 
andere koers ging varen. 
Niet langer in de eerste 
plaats „zorg voor de leden", 
maar in de eerste plaats 
„sleutelen aan de samenle-
ving". Niet langer vechten 
voor een „plekje onder de 
zon", maar vechten voor ver-
anderingen in de samenleving 
omdat alleen door veran-
deringen in die samenleving 
homoseksualiteit een geïn-
tegreerde plaats kon inne-
men. De vereniging veran-
derde van naam, het werd 
nu de Nederlandse Vereni-
ging tot Integratie van Ho-
moseksualiteit COC. Geen 
belangenbehartigingsorga-
nisatie van homofielen meer, 
maar een vereniging met 
een maatschappij-gericht 
doel. De aktiviteiten werden  

niet langer door het hoofd-
bestuur verricht, maar 
zouden voortaan plaatsvin-
den in de afdelingen, door 
de leden, waarbij het 
hoofdbestuur een veel meer 
inspirerende en koërdine-
rende rol kreeg. 

De legernota 
Deze fundamentele veran-
dering had ook zijn invloed 
op de langzaam voortsud- 

De projektgroep is te 
bereiken via het ver-
enigingskantoor van het 
COC, Frederiksplein 14, 
Amsterdam. 

De nota „Homoseksua-
liteit, de krijgsmacht en 
de militaire keuring" kan 
worden besteld door 
overmaking van f  2,50 
(inklusief verzendkosten) 
op giro 386094 ten name 
van Stichting Dialoog te 
Amsterdam met de ver-
znelding„Legernota". 

derende aktiviteiten rond de 
militaire keuring. Enkele 
mensen die zich, in. overleg 
met onder andere de vaste 
tweede kamerkommissie 
voor defensie, VVDM, de 
kritiese officieren, bezig-
hielden met het voorberei-
den van een nota kwamen 
tot de konklusie dat de in-
valshoek tot dan toe te be-
perkt was geweest.. 
Het resultaat van hun ak-
tiviteiten was de naha „Ho-
moseksualiteit, de krijgs-
macht en de militaire keu-
ring." Deze nota werd in 
oktober 1972 aan de minister 
van defensie, kamerleden en 
de legertop aangeboden door 
een, deputatie van, COC le-
den, waarbij zich ook enkele  

in uniform gestoken mede-
werkers bevonden. Dat ge-
beurde op demonstratieve 
wijze, om aan te tonen. dat 
er ondanks de reglementen 
wel degelijk homoseksuelen 
in het leger waren. Overi-
gens studeert de minister 
(de nieuwe, wel te verstaan) 
nog steeds aan de nota. Hij 
heeft toegezegd zelf bin-
nenkort een nota aan deze 
zaken te zullen wijden. 
Natuurlijk bevatte de nota 
de konklusie dat homosek-
sualiteit als afkeuringsgrond 
moet verdwijnen. Maar de 
nota gaat verder. De vraag 
of er wel of niet een leger 
moet zijn wordt buiten. be-
schouwing gelaten. Het is in 
het kader van de aange-
sneden problematiek dan 
ook een weinig relevante 
zaak. Gegeven de huidige 
situatie worden er in de nota 
een aantal duidelijke ideeën 
geformuleerd. De uit-
gangsptinten van het keu-
ringsbeleid worden ter 
diskussie gesteld. Het hui-
dige keuringsbeleid hangt 
(vanzelfsprekend) nauw 
samen met de in het leger 
streng geldende rol-opvat-
tingen: meerdere-mindere, 
man-vrouw, links-rechts. De 
keuring gaat er in feite 
vanuit dat „aangepaste" 
mensen de beste, de meest 
evenwichtige zijn. 
Maar neem nu het voorbeeld 
homoseksualiteit: een jongen 
die zijn homoseksualiteit 
volledig in zijn leven heeft 
geïntegreerd, die wat dat 
betreft geen problemen 
heeft, die zal bij de keuring 
ook zondermeer uitkomen 
voor het feit dat hij ook wel 
eens met een jongen naar 
bed gaat en dat hij zich er 
best happy bij voelt. Hij 
wordt dan wel afgekeurd. 
Iemand die nogal tobberig 
rondloopt, nog lang niet uit 
de problemen is en zo on-
opvallend (dus aangepast) 
mogelijk door het leven gaat 
zal zich ook bij de keuring 
op de vlakte houden en zal  

dus wel worden goedge-
keurd. 
Wat is er dan gebeurd: de 
meest geëmancipeerde, 
meest evenwichtige en meest 
ontplooide wordt afgekeurd 
en de ander die (nog) niet 
zover is wordt goedgekeurd. 
De rolopvattingen in het 
leger zijn al genoemd. DO; 
konklusie moet zijn dat 
huidige systeem teveel ge-
baseerd is op niet-kritiese, 
aangepaste mensen. In het 
leger heeft niemand in feite 
het recht anders te zijn. De 
doelstelling van het COC is 
juist om iedereen dat recht 
te geven, om anders te zijn, 
om zichzelf te zijn. Wat voor 
het keuringsreglement geldt, 
blijkt voor het leger ken-
merkend te zijn. De in-
vloeden zijn overal merk-
baar, in. het seksuele kli-
maat, in het hele sociale 
klimaat. 

Mentaliteit 
„Mentaliteitsverandering" is 
een modern toverwoord. 
Toch zal dat in het leger 
moeten gaan gebeuren. De 
nota doet een aantal kon-
krete aanbevelingen,  zoals 
— vorming voor militair.' 
dienstplichtigen en beroet,_ 
en dan niet door officieren, 
maar door beroepsmensen 
van buiten; 
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— verandering van keu-
ringsnormen; niet kijken of 
de betrokkene in voldoende 
mate is aangepast, maar een 
keuring die openstaat voor 
mensen en meningen die 
anders zijn; 
— er zou een onderzoek 
gedaan moeten worden naar 

funktioneren van de 
stelijke hulpverlening en 

de aard van de problemen. 
Een aantal vooroordelen zou 
dan plaats kunnen maken 
voor duidelijke uitgangs-
punten van waaruit keuring, 
hulpverlening en vorming 
beter georganiseerd kunnen 
worden. 

Het legerprojekt 
Begin 1973 werd door het 
COC een studieweekend 
georganiseerd op basis van 
de uitgebrachte nota. Er 
namen allerlei mensen die 
op de een of andere manier 
betrokken waren bij het 
leger aan deel. Op dit 
weekend werd een pro-
jektgroep gevormd die zich 
bezig ging houden met de 
uitwerking van een aktivi-
teitenplan dat als start zou 
kunnen dienen, voor een 
landelijke aktie, die door 
alle COC afdelingsgroepen 
ter hand genomen zou 
kunnen worden. 

De projektgroep houdt zich 
met name bezig met de 
volgende punten: 

— het benaderen van. 
geestelijke verzorgers, 
welzijnsdiensten. en het 
militaire vormingswerk. Er 
wordt onderzocht in hoe-
verre het mogelijk is een 
model te ontwikkelen voor 
algemene vorming in het 
leger; 

— In samenwerking met 
VVDM, de vaste kamer-
kommissie en anderen po-
litieke pressie uitoefenen ter 
ondersteuning van de ge-
formuleerde doelstellingen; 

— kotirdineren en adviseren 
bij incidentele probleem-
gevallen rond homosek-
sualiteit in het leger en daar 
waar op eigen initiatief aktie 
wordt ondernomen; 
— Het voorbereiden en 
uitvoeren van een proef-
projekt op basis waarvan de 
COC afdelingen zelfstandig 
aktie kunnen gaan onder-
nemen. 

Landelijke aktie 
Eén ding is al bereikt: de 
minister van defensie heeft 
aangekondigd dat homo-
seksualiteit van de lijst van 
ziekten en gebreken in het 

keuringsreglement zal 
worden geschrapt. Het COC 
reageerde met het volgende 
persbericht: 
„Vandaag werd bekend dat 
bij de militaire keuring 
homoseksualiteit niet langer 
zal worden beschouwd als 
ziekte of gebrek, dat tot 
afkeuring leidt met een S5. 
De Nederlandse Vereniging 
tot Integratie van Homo-
seksualiteit COC heeft jaren 
geijverd voor deze princi-
piële beslissing en is ver-
heugd dat deze regering tot 
dit besluit is gekomen. Met 
het afschaffen van een 
keuringsbepaling zijn de 
problemen evenwel niet 
opgelost, omdat in, vele le-
gerkringen een vijandige 
houding m.b.t. de homo-
seksualiteit bestaat. Het 
COC vreest dat in. vele ge-
vallen schijnredenen voor 
afkeuring zullen worden 
gebruikt om homoseksuelen 
toch buiten het leger te 
houden. Van groot belang 
acht het COC dat deze be-
slissing gepaard zal gaan 
met voorlichting over ho-
moseksualiteit in allerlei 
legerkringen. Het COC is 
voornemens hiermee een 
aanvang te maken; het wil 
ook homoseksuelen die al in 
dienst zijn bijeenbrengen in 
praatgroepen, om te bezien  

hoe men binnen het leger 
het beste voor zijn homo-
seksuele gevoelens kan 
uitkomen. Het COC is niet 
van mening dat het voor 
iedere homoseksueel goed is 
zijn dienstplicht te vervul-
len. Het meent echter dat 
iedereen die principiële 
bezwaren heeft, uit beginsel 
de dienst moet weigeren, en 
geen profijt moet trekken 
uit een keuringssysteem, dat 
op diskriminatie berust." 
De projektgroep zal op korte 
termijn de konsekwenties 
van, deze beslissing bespre-
ken met onder meer het 
hoofd van de afdeling keu-
ringszaken en het hoofd van 
de afdeling dienstplichtza-
ken. 

Plaatselijke aktie 
In de eerste helft van 1974 
zal een proefprojekt worden 
gehouden wat zich in eerste 
instantie zal beperken tot 
legerplaats 't Harde. In de 
tweede helft van 1974 zal het 
projekt worden uitgebreid 
tot andere delen van het 
land. 
Na een lange serie voorbe-
reidende gesprekken met 
geestelijke verzorgers, mi, 
litaire en burger-autoritei-
ten, VVDM en anderen zal 
een uitgebreide voorlich-
tingsaktie worden gestart, 
waarbij behalve het op grote 
schaal verspreiden van in-
formatie-materiaal ook 
avonden zullen worden 
georganiseerd en waar ge-
tracht zal worden te komen 
tot de oprichting van 
praatgroepen of motivatie-
groepen, die in eerste in-
stantie bedoeld zijn voor 
homoseksuelen in het leger. 
Het COC gaat er vanuit dat 
bij de beïnvloeding van de 
mentaliteit binnen het leger 
een belangrijke taak is 
weggelegd voor de homo-
seksuelen zelf. Met name zij 
kunnen door een positieve 
konfrontatie bijzonder veel 
bijdragen aan het welslagen 
van het projekt 



Samenspel kunstenaar-bedrijfsleven 

In het historische Zuid-
Hollandse stadje Gorinchem 
wordt over een paar 
maanden een opmerkelijk 
evenement georganiseerd. 
Twintig internationale 
kunstenaars zullen daar één 
maand lang in verschillende 
plaatselijke en regionale 
bedrijven gaan werken. De 
bedoeling is om de kunste-
naars wat dichter bij de 
materialen, die in de ver-
schillende ondernemingen 
worden gebruikt, te brengen 
en aan de andere kant om de 
bedrijven te tonen dat de 
kunst in deze wereld van 
omzetcijfers en winsten een 
toch best leuk onderdeel kan 
vormen. 
De kunstenaars zullen met 
medewerking van de 
werknemers eigen ontwer-
pen gaan uitvoeren in de 
materialen, waar in de fa-
briek dagelijks mee gewerkt 
wordt. Cement bijvoorbeeld. 
Hout. IJzer. Staal. Nog 
steeds, zo menen de initia-
tiefnemers tot dit zogeheten 
kunstenaarssymposium, 
hebben de directies van de 
Nederlandse industrieën niet 
door, dat met kunst een 
beetje fleur gegeven kan 
worden aan een fabriekshal 
en willen ze de werknemers 
ook eens anders laten spelen 
met de stoffen, waarmee ze 
uur na uur zo langzamer-
hand zo automatisch mee 
omgaan. 
Ze hebben daarbij als lich-
tend voorbeeld -van-hoe-
het- ook-kan een klein 
Deens vissersplaatsje in 
Jutland voor ogen: Henning. 
Enkele jaren geleden begon 
een overhemdenfabrikant 
daar in plaats van muzikale 
Arbeidsvitaminen voor zijn 
personeel door de fa-
briekshallen te laten 
schallen kunst op te hangen. 
Wanden vol. Het dorpje 
kreeg er zelf een kick van 
beet en nu kan men zich er 
al nauwelijks meer wenden 
of keren zonder dat men de 
meest uiteenlopende crea-
tieve arbeid tegenkomt. 
Henning veranderde er door 
in enkele jaren van een 
onbekend vlekje tot een 
waar bedevaartsoord voor 
kunstliefhebbers. Elk half 
jaar werken internationaal 
vermaarde kunstenaars op  

uitnodiging aan een verrij-
king van het assortiment. 
Het is gebleken, dat door de 
aanwezigheid van de 
kunstwerken meer ar-
beidsplezier is geschapen. 
In Nederland lijkt deze 
ontwikkeling nu. een tik-
keltje op gang te komen. In 
september werd er in Rot-
terdam zelfs een hele galerie 
geopend om de aandacht te 
vestigen op de moderne 
materialen in de kunst en op 
de manier, waarop een le-
vendig samenspel tussen 
fabrikant en kunstenaar tot 
stand kan komen. De galerie 
heet MMP (wat staat voor 
Modern Material Promotion) 
en is gevestigd aan de 
Westblaak. Het initiatief 
ertoe is genomen door een 
firma Van Herk uit Rid-
derkerk, die in lichtrecla-
mes doet. Bekende kunste- 

Op zoek naar materiaal  

naars hebben hun mede-
werking toegezegd om het 
samenspel te accentueren 
met exposities van hun 
werk: 
Woody van Amen, Harry 
Boom, Toni Burgering en 
Gust Romijn. De Rotter-
damse kunstenaar Jan van 
Munster, die als ongeveer 
eerste Nederlandse kun-
stenaar een acht jaar gele-
den begon te experimente-
ren met nieuwe materialen 
als polyester, polyethereen, 
plexiglas en perspex, heeft 
er deze maanden een ten-
toonstelling. Door middel 
van wandtekeningen, 
schaalmodellen en ma-
quettes wordt een beeld 
gegeven van de kunstzinnige 
toepassing van kunststoffen. 
Er worden demonstraties 
gegeven van perspexbe-
werking, die vooral ook  

gericht zijn op het onder-
wijs. Tot nu toe werd in de 
lessen handenarbeid op de 
scholen altijd traditioneel 
materiaal als hout gebruikt. 
Van Herk toont met de ga-
lerie aan dat kunststof een 
materiaal is, waaraan min-
stens zoveel vreugde kan 
worden beleefd. 
De mogelijkheid voor het 
bedrijfsleven om een inzicht 
te krijgen in datgene wat er 
op kunstgebied wordt ge-
presteerd in Nederland is er 
overigens al lang. Degelijke 
informatie wordt sinds 197 
door de Stichting Kunst en'. 
Bedrijf in Amsterdam 
verschaft, een stichting, die 
in het leven is geroepen 
door de ondernemerswereld. 
Kunst en Bedrijf bemiddelt, 
op ideële gronden, zonder 
enig winstoogmerk, tussen 
bedrijfsleven en beeldende 
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Het was eigenlijk de eerste 
keer dat ik zenuwachtig 
naar zo'n avond toeging. 
Meestal heb je te maken met 
mensen, die er al van alles 
vanaf weten. Ditmaal 
praatte je tegen mensen, die 

Ad Dekkers 

kunstenaars. Men geeft er 
een bijzonder gespecifi-
ceerde voorlichting over 
opdrachten en brengt jaar-
lijks met honderd tot hon-
derdvijftig kunstenaars 
contacten tot stand. Uit een 
documentatie van ongeveer 
7000 foto's en 3500 diaposi-
tieven van kunstwerken kan 
de bezoeker, buiten aan-
wezigheid van kunstenaars, 
tot een selektie trachten te 
komen, of een uitgangspunt 
kiezen om de werken van 
speciale kunstenaars en 
eventueel henzelf te bena-
deren. In toenemende mate 
raadplegen schoolbesturen 
met hun architect de do-
kumentaire van de stichting 
bij de voorbereiding van 
aanvrage tot toepassen van 
de zogenaamde één-per-
cents-regeling (één percent 
van de bouwkosten van een 
school of gebouw wordt aan 
kunst besteed). De stichting 

i -"elt ook kollekties samen 
k 	daaruit een keuze te 

oen, voor de aankleding van 
ruimten in nieuwe gebou-
wen. 
In Gorinchem wil men 
straks nog een stapje verder 
gaan. Men wil niet alleen de 
bedrijven er op wijzen hoe 
ze kunst kunnen aankopen 
op een efficiënte wijze, men 
wil tevens op de mogelijk-
heden wijzen om samen met 
de kunstenaar projecten te 
gaan uitvoeren. Een Gor-
kumse kunstenaar, die daar 
onlangs een plezierige 
(eerste) ervaring mee op-
deed is Ad Dekkers. Met 
werknemers van het 
bouwbedrijf Nederhorst uit 
Gouda maakte hij een reu-
zenplastiek, dat het perso-
neel de directie aanbood ter 
gelegenheid van het 100-
jarig bestaan van het be- 

l
kjf. De personeelsvereni-i 

g van Nederhorst was bij 
kkers terecht gekomen na 

een bezoek aan de Stichting 
Kunst en Bedrijf: men „viel" 
op het strakke werk van 
Dekkers, leerde dat de 
kunstenaar veel in steen en 
beton werkte en zag daarin 
een prachtige aansluiting 
met het bedrijf. 
Dekkers overzijn ervarin-gen: „Ik heb toen 

 

h 
 een serie ontwerpen voor 

ge-maakt. Die mensen 
schrokken schrokken zich in het begin 
wezenloos. Natuurlijk: 

ze waren in het geheel niet 
gewend zulke dingen te 
bekijken en erover te 
moeten beslissen. Ik heb 
daarna een avond met dia's 
gehouden. Met als onder-
werp: hoe kan beeld wer-
ken? Hoe kan je de leef-
baarheid ermee verhogen?  

helemaal blank waren. Die 
zich alleen maar afvroegen: 
wat moeten we beginnen? 
En dan gaat het erom: hoe 
krijg je iets er doorheen dat 
je graag gemaakt wil heb-
ben? Ik ben heus niet zo 
hoovaardig, dat ik zeg: de 
eerste de beste keutel van mij 
zal de leefbaarheid verho-
gen. Kijk, daar moet over 
gepraat worden. En het is 
ook in dit geval zo: je kan 
een uitstekend ontwerp 
hebben, maar als men het 
niet ziet kan je het beter 
laten. Dan gaat het mis. Het 
samengaan van de techniek 
en het onderwerp moet goed 
gaan. Maar enfin, we zijn 
tot een oplossing gekomen. 
Uiteindelijk is er een on-
derwerp uitgerold. En dat is 
later bijzonder secuur ge-
maakt." 
Vereiste het maken van zo'n 
beeld nog speciale aanpas-
singen? Van het machine-
park bijvoorbeeld? 
Dekkers: „De meeste be-
drijven hebben de idiote 
gedachte, dat ze een heel 
nieuw machinepark moeten 
hebben om dit soort dingen 
mogelijk te maken. Dat is nu 
juist niet de bedoeling. Het 
mag ook niet, vind ik, dan 
schiet alles zijn doel voorbij. 
Er zijn mogelijkheden ge-
noeg in een bedrijf. Genoeg 
in ieder geval om iedereen 
aan zijn trekken te laten  

komen. Bij Nederhorst 
hebben ze wel een nieuwe 
cementwagen moeten kopen, 
omdat de bestaande wagens 
de materie niet wit genoeg 
meer afleverden. Maar dat 
was geen bezwaar: die wa-
gen hadden ze toch nodig." 
Hoe hebben de mensen het 
ervaren, die met hem aan 
het beeld bezig waren? Als 
een stimulans? 
Dekkers: „Kijk, het kan 
natuurlijk nooit kwaad, dat 
je op je werk iets met liefde 
doet. Meestal is het zo: wat 
ze doen zien ze nooit meer 
terug. Nu zien ze iedere dag 
wat ze gepresteerd hebben. 
Het was echt een belevenis 
voor ze. Ze moesten iets 
realiseren waar ze normaal 
niet mee bezig zijn en dat 
gaf hen veel voldoening. Ze 
waren bijzonder trots toen 
het klaar was en het er 
stond. Het was iets van hen-
zelf, zo hebben ze het 
gevoeld." 
Denkt hij dat de belang-
stelling voor kunst er onder 
bredere lagen van de be-
volking door gestimuleerd 
kan worden? 
Dekkers, aarzelend: „Tja. Ja, 
ik geloof het toch wel. Men 
gaat anders tegen kunst 
aankijken. Ze zijn er be-
trokken bij geweest en ik 
geloof wel dat dat door kan 
werken. En men gaat zich 
een hoop dingen realiseren. 

Neem nou bijvoorbeeld al 
die nieuwe wijken in Ne-
derland. De triestheid straalt 
er overal van af. Ze zijn 
hetzelfde en dat werkt op 
iedereen negatief. Omdat 
niets stimuleert. En als je er 
wat aan veranderd door een 
beeld bijvoorbeeld of wat 
anders, wat afwijkt van het 
normale ritme, is dat minder 
dodend. Dat symposium in 
Gorkum kan daar volgens 
mij een bijdrage aan leve-
ren. Aan dat bewustzijn." 
Dekkers besluit: „De indu-
strie kan vanuit verschil 
lende uitgangspunten met 
kunst bezig zijn. Men kan 
merken dat een gebouw 
allure krijgt met een beeld. 
Je kan er een statusaffaire 
van maken. Iets als een 
imageverrijking. Sommige 
ondernemers komen er soms 
maar door toeval eens mee 
in aanraking. Ik koop altijd 
hout bij een bepaalde firma. 
De directeur heeft zich nooit 
voor kunst geïnteresseerd. 
Toen kwam hij op een be-
paald moment eens op een 
tentoonstelling in Chicago 
terecht. Daar hing een werk 
van mij. Toen hij terug-
kwam zei hij: „En toch vond 
ik het leuk mijn hout in 
Chicago aan de muur te zien 
hangen..." Dat werkt 
daarna toch door in zijn 
gedachten over kunst." 

Rien Robijns 
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„Kijk," zegt Rudi Lubbers, 
en hij haalt een plakboek 
tevoorschijn. „Kijk dat 
schreven ze over me in In-
donesië. Nou is dat goed of 
niet zeg. Had je zeker niet 
gedacht he. Hier in Neder-
land meenden ze allemaal 
dat er alleen maar over Clay 
werd geschreven. Je ziet het. 
In Indonesië waren. ze he-
lemaal gek van dat gevecht" 
Rudi Lubbers onze Neder-
landse bokskampioen in het 
zwaargewicht beleeft bij het 
zien van zijn plakboeken 
nog eens het gevecht, het 
moordende gevecht dat hij 
in oktober in Djakarta tegen 
Clay alias Muhammed Ali 
leverde. Voor de eerste keer 
in de geschiedenis pres-
teerde een Nederlandse 
bokser het om in de 
zwaargewichtklasse uit Le 
komen tegen een oud-we-
reldkampioen, ja een kam-
pioen, die men misschien 
wel de meest technische 
zwaargewichtbokser die ooit 
gebokst heeft, mag noemen. 
Rudi Lubbers aanvaardde in 
oktober die uitdaging en 
Rudi verloor... We zijn 
enige maanden verder. De 
Nederlandse kampioen is al 
weer druk in training en op 
zijn gezicht is niets meer Le 
lezen van de vele „tikken" 
die Clay hem daar in Dja-
karta heeft gegeven. Rudi is 
weer vrij van smetten. Hij 
vertelt; „Hier in Nederland 
hebben ze me voor gek 
verklaard dat ik ook maar 
met een teen de ring in ging 
tegen Clay. De boksbond 
heeft me ruim een jaar ge-
dwarsboomd voordat ik 
zover was. Rudi waag je er 
niet aan je bent geen partij 
voor Clay zeiden ze steeds. 
Nou ik ging daar dwars 
tegen in. Ik vond dat ik wel 
kansen had, nou ja kansen, 
ik vond dat ik het heel lang 
tegen hem uit zou kunnen 
houden. Noem dat een 
kwestie van zelfvertrouwen. 
En je hebt het gezien ik 
stond alle twaalf ronden. 
Dat ik het zover heb ge-
schopt vind ik al prachtig, 
want bedenk je wel dat Clay 
nog altijd een razendgoeie 
bokser is. Dat durf ik na 
Djakarta wel te zeggen. 
Niemand mag hem onder-
schatten." 
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De carrière van Rudi Lub-
bers heeft zich, zoals ge-
woonlijk over een aantal 
jaren uitgestrekt. Hij is niet 
het type die stormenderhand 
in een paar jaar de arena's 
binnenstapt en ieder te-
genstander klakkeloos tegen 
het canvas maait. Maar toen 
Lubbers zo'n jaar of ze-
ventien achttien was maakte 
hij indruk op iedere boks-
insider en dat mag ik zeg-
gen, ook op mij. Als begin-
nend verslaggever bij Het 
Vrije Volk mocht ik zo af en 
toe iets voor de sportredactie 
ondernemen. En als de 
boksverslaggever geen zin 
had in een plaatselijke, een 
regionale of een jeugdont-
moeting dan werd ik er op 
uitgestuurd. En zo np een 
tamelijk koude winteravond 
leerde ik voor het eerst Rudi 
Lubbers kennen. Het ge-
beurde in een jeugdont-
moeting tussen een Am-
sterdams boksteam, jeugd 
dan, en een selectie uit 
West-Duitsland. De Am-
sterdamse afvaardiging  

stond na enige partijen al op 
een grote achterstand en 
niemand had eigenlijk nog 
oog voor de verrichtingen 
van de Amsterdammers tot 
in de laatste partij opeens 
aller blikken gepakt werden 
door ene Rudi Lubbers die 
van zijn Westduitse tegen-
stander niets maar dan ook 
niets over liet. In de tweede 
ronde gooide de verzorger 
van zijn tegenstander de 
handdoek in de ring ten 
teken dat hij zijn pupil niet 
een nog grotere afstraffing 
wade geven. 
Rudi Lubbers naam prijkt 
voor het eerst op de sport-
pagina's van de voornamelijk 
Amsterdamse dagbladen. 
Zijn naam was nog niet 
gemaakt, maar wel bekend. 
Lubbers herinnert zich na al 
die jaren deze partij maar al 
te goed. „Voor mij was dat 
de eerste echte officiële 
wedstrijd die ik bokste. En 
ja dat zijn momenten die je 
altijd bij blijven, ook al heb 
je tegen Joe Bugner de 
Europese kampioen en Clay 
gestaan." 
Na dit eerste gevecht in 
Krasnapolsky in. Amsterdam 
verscheen Lubbers regel-
matig in de ring en won 
bijna iedere partij die hij 
bokste. Van, nieuweling 
werd hij amateur en na 
enkele jaren trainen en 
partijen draaien zoals dat in 
bokskringen heet werd Rudi 
Lubbers voor de Olympische 
ploeg gekozen. In 1964 kon 
hij tijdens de Olympische 
Spelen in Tokio op het in-
ternationale vlak naam gaan 
maken. Het mislukte; een of 
andere Italiaan die toen nog  

onbekend was maar later 
nog eenmaal kampioen van 
Europa zou worden, dus zo'n 
kleintje was het niet, wipte 
Lubbers tot veler teleur-
stelling in de eerste ronde. 
Ja en toen stonden de 
kranten bol met negatieve 
reacties. „Lubbers heeft geen 
mentaliteit, schreven ze, 
Lubbers kan niet incasseren 
enz. enz. 
Lubbers nu: „Dat heeft me 
toen wel een dreun gegeven. 
Men dacht omdat ik.hier in 
Nederland en omgeving 
zoveel overwinningen had 
dat ik het ook in Tokio n 
even zou maken. Wat wild  
men. Ik was net twintig, 
bovendien op Olympische 
Spelen uitkomen deed me 
iets. Ik was te gespannen ik 
bokste veel te verdedigend 
en verloor. Een afknapper." 
Opnieuw begon hij aan een 
indrukwekkende opmars en 
opnieuw waren het de 
Olympische Spelen die hem 
de das om deden. In Mexico, 
vier jaar later struikelde hij 
in de tweede ronde over een 
Mexicaan en stapte als een 
teleurgestelde uit de boks-
ring. Echter niet voor lang, 
Lubbers werd prof en klom 
kalm op naar de Neder-
landse titel. 
Voor Lubbers telt nu nog 
een zaak en dat is: geld 
verdienen: „Ik zou best te-
gen wereldkampioen George 
Foreman in de ring willen. 
Waarom niet. Als ik zie da/ 
ik het niet red ga ik gewo.., 
liggen. Want een ding ge-
beurt niet, ik laat me niet suf 
slaan. Ik moet na mijn 
boksen nog door." 

Wim Jesse 



„Lady Sings The Blues”, met 
in de hoofdrol ex-Supreme 
Diana Ross, was een van de 
succesvolste films van het 
afgelopen jaar. Jazzlief-
nebbers bracht deze weinig 
waarheidsgetrouwe verfil-
ming van Billie Holiday's 
leven voornamelijk ergernis 
en. schaamte, maar toch zit 
er ook een positief kantje 
aan deze plotselinge Lady 
Day-rage. 
Niet alleen het sound-
track-album met de vocale 
inspanningen van Diana 
.oss haalt hoge verkoop- 

n's — ook voor de 
opnamen van Billie 

Holiday zelf is de be-
langstelling explosief toe-
genomen. Het paradoxale 
gevolg is dat vijftien jaar na 
de dood van Lady Day (17 
juli 1959) meer platen van 
haar worden verkocht dan 
ooit tijdens haar leven. 
Daarbij is overigens erg veel 
kaf onder het koren. Het 
lijkt erop, dat elke platen-
scharrelaar die ooit de hand 
had weten te leggen op een 
of andere Billie Holiday-
tape (veelal radio-opnamen 
van matige muzikale en 
slechte geluids-kwaliteit). 
nu zijn kans schoon ziet en 
ijlings zijn eigen „Lady 
Sings The Blues"-album op 
de markt gooit. 
Naast dat inferieure 
ramsj-werk is gelukkig ook 
een serie van drie CBS-
,' balalbums uitgebracht, 

rop Billie Holiday's al-
lerbeste werk in werkelijk 
voorbeeldige vorm toegan-
kelijk is gemaakt. De ree: ss 
heet „The Billie Holiday 
Story" (CBS 68228, 68229 en 
68230) en voor f 25,— per 
dubbelalbum mag eigenlijk 
geen enkele jazz-liefhebber 
zich deze muziek laten 
ontgr,an. Met het oorspron-
kelijk^ monogeluid 
gOdZi,fdank niet geknoeid en  

de hoezen bevatten alle in-
formatie die je je kunt 
wensen. 
Van de 26-jarige platen-
carrière van Billie Holiday 
vormt de periode 1933-'42 
dat ze bij de maatschappij 
Columbia onder contract 
stond, zowel het begin. als 
het hoogtepunt. De buiten-
gewone kwaliteit van de 
jazz-vocalen die ze met 
name vóór 1939 opnam. hing 
nauw samen met de uiterst 
informele aanpak (en na-
tuurlijk met de superieure 
kwaliteit van de musici door 
wie ze zich liet begeleiden). 
In haar autobiografie „Lady 
Sings The Blues" (vijf jaar 
geleden als Zwarte Beertje 
in het Nederlands versche-
nen en sindsdien door Bruna 
vreemd genoeg niet her-
drukt) gaf Billie zelf een 
levendige. zij het misschien 
iets aangedikte beschrijving 
van zo'n piek-up-session, 
„We kwamen dan de bus uit 
na een rit van zo'n duizend 
kilometer, gingen de studio 
in zonder muziek en met 
niets anders te eten dan 
koffie en broodjes. Lester 
(Youngt en ik dronken dan 
wat we „top and bottom" 
noemden, half gin en half 
port. 

„Ik zei dan: „Wat doen we, 
twee of vier maten intro?" 
„Iemand zei dan, laten we er 
vier van maken en een 
chorus — één, één en een 
half. 
„Dan zei ik: „Lester, jij 
speelt de eerste acht maten 
achter mij". en dan zou 
Harry Edison erin komen of 
Buck Clayton en de vol-
gende acht maten. nemen. 
„jo (Jones). jij gebruikt 
alleen brushes en sla niet te 
veel op de bekkens." 
„Toen ik „Night and Day" 
deed, had ik die song nog 
nooit van mijn leven gezien. 
Muziek lees ik ook al niet. 
Ik kwam gewoon binnen, 
Teddy Wilson speelde mij 
het een keer voor, en ik 
deed het. 

„Met artiesten als Lester, 
Don Byas, Benny Carter en 
Coleman Hawkins kreeg je  

altijd iets van de grond. 
Daar kan tegenwoordig geen 
enkele voorbereiding, al is 
die nog zo grondig, meer 
tegenop. 
,.Als we in die dagen een 
kant-je te kort kwamen op 
een session, zei iemand: 
„Probeer de blues in As 
maar eens". en tegen mij zei 
hij: „Kijk maar eens hoe ver 
je komt, schatje". lk kwam 
dan overeind en terwijl ik 
stond te zingen bedacht ik 
de woorden." 
Die schijnbaar nonchalante 
werkmethode kon natuurlijk 
alleen functioneren bij de 
gratie van een. gemeen-
schappelijk. door alle musici 
tot in de vingertoppen be-
heerst muzikaal idioom. De 
late jaren dertig. toen de 
klassieke Swing-stijl naar 
zijn volmaaktheid groeide, 
vormden daarvoor de ideale 
periode. 
Maar tussen de talloze 
small-group-opnamen die 
destijds onder leiders als 
Teddy Wilson, Lionel 
Hampion, Chick Webb, 
Count Basje en Benny 
Goodman gemaakt werden 
vormen de platen met Bill 
Holiday een uniek geheel, 
Voor noch na Lady Day 
heeft ooit een jazz-zangeres 
de muzikale parafrase en 
doorleefde tekstvertolking 
zo tot in de perfectie weten 
te integreren. 
Elk van. de drie delen „Billie 
Holiday Story" beval 
daarvan een rijkdom aan 
voorbeelden. Indien tot een 
keuze geprest zou ik waar-
schijnlijk deel drie als beste 
selecteren, omdat daarop de 
meeste stukken met Lady 
Day's alter ego, tenorist 
Lester Young, te vinden zijn. 
Maar de beide andere delen 
zijn werkelijk nauwelijks 
minder voortreffelijk. 

BERT VIJIJSJE 

Lady 
Sings 
jazz 
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Hoe hij 
't vond 
Niets storender dan het —
Hoe vond je 't? —, direct 
na de goede film, het 
goede toneelstuk, boek of na 
de wedstrijd die iets vol-
maakts had. Nog half dizzy, 
beduusd en stil wil je, bijna 
voorzichtig lopend, je ziet en 
hoort niemand en bekenden 
zijn geen bekenden, bijko-
men. Tot jezelf keren, het 
gebeuren ordenen, taal 
zoeken voor beelden, span-
ningen en gevoelens die nog 
geen woord verdragen. Het 
— Hoe vond je 't? — te snel 
beantwoorden levert een 
reaktie om de reaktie op, je 
wilt alleen zijn en je maakt 
je eraf met een nietszeg-
gende opmerking, bijvoor-
beeld door de vraag te 
herhalen en te zwijgen. 
Later lijkt meer mogelijk. 
Aarzelend ga je formuleren, 
woorden worden een me-
ning, en voor het weet zit je 
in een diskussie. Waarover? 
Over de film, het toneelstuk, 
het boek, de wedstrijd? Ja. 
Maar heb je het ook over je 
beleven, het gevoel en alles 
wat niet te zeggen is? Neen. 
Het blijft een „cirkelen 
rond", met enkele raak-
punten, uren achtereen 
mogelijk, en, hoe eens ook 
met elkaar, van gemeen-
schappelijkheid is geen 
sprake. Of het zouden de 
lege handen moeten zijn. Te 
vergelijken met het (nood-
zakelijk) praten over de 
dode, het echtpaar dat gaat 
scheiden, het kind dat net 
niet geboren wordt, of het 
meisje dat uiteindelijk toch 
nog haar geliefde in de ar-
men sluit. 
Dit onvermogen, de ander 
deelgenoot(!) van je ge-
voelens te maken, is niet 
bijzonder, maar soms wel 
mateloos irritant, bij het 
beklemmende af. 
Boeken recenserend, „ver-
talend" of gewoon met 
boeken bezig zijnde, heb je 
af en toe de neiging alleen 
maar te noteren:Lees dat en 
dat boek, van die en die 
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auteur, verschenen bij die 
en die uitgeverij. Aan te 
vullen met het aantal pa-
gina's, het etiket roman, 
novelle of verhalenbundel, 
de naam van de man van het 
omslag, de prijs van het 
boek, etc. En tenslotte 
nogmaals: Lees dat boek! 
Een mogelijkheid. 
Een mogelijkheid die mij 
lange tijd het meest aan-
sprak na lezing van „Dub-
belspel" van Frank Martinus 
Arion. En wel vanuit het 
steeds weer falen ook maar 
enigszins aan te stippen hoe 
ik mij voelde bij lezing van 
dit boek, hoe verward ik 
was toen ik mij realiseerde 
dat ik over „Dubbelspel" 
nauwelijks kon schrijven. 
Terwijl dit boek nu juist 
gelezen moet worden. 
Ik noteerde: 
Manchi Sanantonio 
Boeboe Fiel 
Janchi Pau 
Chamon. Nicolas 
Vier namen. Vier namen van 
negers uit „Dubbelspel" van 
Frank Martinus Arion. Vier 
namen van mannen, te as-
sociëren met namen van 
vrouwen, met politiek- en 
sociaal bewustzijn, met ar-
rogantie, blijheid, levens-
kunst, armoede, drang tot 
vernieuwing en met dood. 
Om maar iets te noemen, en 
daarmee de onvolledigheid 
onderstrepend. 
Ander begin: Vier negers op 
Curagao houden van het 
dominospel. Arion schrijft 
daar op een manier over dat 
de lezer tevens inzicht krijgt 
in het verleden, heden en de 
toekomst der mannen. En 
daardoor zicht op veel wat 
voor Curagao bepalend is in 
de jaren zeventig. Variërend 
bijvoorbeeld van echt leven 

Frank Martinus Arion  

tot en met korruptie. 
Of...? 
Ik pak een oude verzamel-
bundel ('62) „Vermoeden 
van Tijd" en moet aan Arion 
denken, tegenover mij zit-
tend in een huis in Am-
sterdam-Zuid. Een vrien-
delijke stille neger. Wanneer 
hij praat, lijkt hij zich 
konstant te verontschuldi-
gen. Verlegen. Sindsdien 
nooit meer ontmoet. 
Uit die bundel (..) „Hier sta 
ik dan weer de weg te 
wijzen/hoe van neger mens 
te worden/om thuis te keren 
zonder menselijkheid/opdat 
het avondland verging/Dat 
had ik kunnen weten dat ik 
ben: NIETS ANDERS/dan 
hagedissen hemai-lo in de 
zon/maar over heel mijn 
lichaam krank-/zinnig word 
ik:/Vroeger was alles uit-
bundig". 

Tenslotte noteer ik mijn 
laatste begin en citeer de 
eerste pagina, „De morgen 
en ochtend", van „Dubbel-
spel": „Tussen Blenheim, het 
zeventiende-eeuwse joodse 
kerkhof, en Campo Alegre 
ligt Wakota, een buitenwijk 
van Willemstad. Ze ligt dus 
„entre medio", zoals de 
Curaçaoënaar antwoordt 
wanneer men hem vraagt 
hoe het met hem gaat. „Och, 
entre medio", „tussen beide", 
dat meestal betekent: tussen 
hangen en wurgen. 
De toeristengidsen noemen 
het joodse kerkhof vaak, 
maar zwijgen als het graf 
over het bloeiende hoeren-
kamp aan de noordkant van 
het eiland. Dit hoerenkamp 
is een levendig hotel van 
ongeveer honderdvijftig 
kamers, waar men vrou-
welijke gasten aantreft uit 
heel het Caraibisch gebied, 
Zuid- en Midden-Amerika. 
So, pack up your troubles 
and visit Curaçao! De zee is 
mooi, de lucht is zuiver en 
de vrouwen in het kamp zijn 
gezond omdat ze dagelijks 
door een hoteldokter worden 
onderzocht en ingespoten. 
En als je gaat, loop eens 
voor de aardigheid langs 
Wakota, dat rustige dorpje 
waar de huizen nog ver uit 
elkaar staan. Men zal zich 
daar nog herinneren, dat tot 
voor kort vier mannen in 
deze wijk elke zondagmid-
dag een partijtje domino 
speelden bij het huis van 
één hunner: Boeboe Fiel. Ze 
begonnen hun spel steeds 
om een uur of één, na hun 
sdpi di mondongo, het ty-
pische zondagmiddaggerecht 
van de bewoners van Cu-
ragao. Om een uur of zes 
hielden ze op. Dan trad de 
schemering in en kort  

daarop de onverbiddelijke 
duisternis." 
Ben nu minder verward 
over en door eigen, chaos.-
Dubbelspel-lezen kan 
waarschijnlijk niets anders 
opleveren. Natuurlijk is 
een aantal zaken objektief 
op een rijtje te zetten: Hoe 
Boeboe Fiel wel en niet in 
de vakbeweging geraakt, 
hoe dezelfde Boeboe Fiel 
een nacht met een hoer 
doorbrengt op een wijze die 
met bezetenheid pover is 
aangeduid. Hoe Manchi 
Sanantonio geen rechter 
wordt en zelfs geen deur-( 
waarder „blijft". Hoe Jan. 
Pau uiteindelijk de onder-
drukking (of laksheid?) der 
negers doorbreekt. Hoe 
Chamon Nicolas met zijn 
huisjesbezit voorlopig in de 
gevangenis moet leven. En 
hoe de vrouw van Boeboe 
Fiel en de (wettelijke) 
vrouw van Manchi Sanan-
tonio koste wat kost willen 
en moeten leven. En mis-
schien mag vermeld worden 
hoe en wie uiteindelijk het 
zondagse dominospel win-
nen...?? 
't Lou kunnen. 
Liever echter — Dubbelspel 
— lezen (dus toch) en mo-
gelijk ervaren dat dit geen 
literatuur om de literatuur 
is, er geen problemen zijn 
om de problemen, maar het 
wezenlijk om LEVEN gaat. 
En dat van een echtheid, dat 
ik voor de eerste maal sine 
tijden weer notie heb 
wanneer ik begrippen ge-
bruik als geluk, armoe, 
wanhoop, blijheid en 
warmte. Mocht dit wat 
sentimenteel (en dus onge-
nuanceerd) overkomen, —
Dubbelspel — heeft mij 
geslagen. Wat kon gebeuren 
doordat er pagina's lang 
geen lezer en geen boek was, 
maar slechts een benadwd 
ademhalen. 
Daarvan iets over te lat 51 
komen? Zie het begin vao 
dit relaas. Of: Is er verschil  
tussen — Hoe vond ik 11 — 
en — Zo vond ik 't! —? 

Dick 4;aal 
„Dubbelspel" is een uitga ve  
van de Bezige Bij, te Am?.  
sterdam. 
„Vermoeden van Tijd" 
verscheen bij J. M. Meu- I  
lenhoff, Amsterdam. 



lee staat het meti gezags- 
en rechtshandhaving 

Informatie van 
Mr. M. G. Rood over 
ontwikkelingen in 
onze maatschappij op 
dit gebied 
(blz. 3, 4 en 5) 

Noord-oost 
Brazilië 
Urs Kluyver vertelt over 
zijn tocht door Zuid-Amerika 
(blz. 6 en '7) 

Jan Haasbroek 

Wim Jesse 

Peter J. Morée 

Rien Robijns 

Bert Vuijsje 

Dick Zaal 

DAM CH I WE GAAN 
NAAR 
MÜNCHEN? 
Wim Jesse ziet 't nog niet 
zo zitten 
(blz. 10 en 11) 
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