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EN 
Het vraagstuk van de arbeid zal onder 
dienstplichtige militairen ongetwijfeld 
een redelijke belangstelling genieten. 
Zij zijn immers nog zo jong, dat zij 
nog een lang arbeidsleven in het 
vooruitzicht hebben. Als zij tot de 
aandachtige lezers van dit blad be-
horen, zullen zij bovendien geïnte-
resseerd zijn in de visie van huma-
nisten op de arbeid. Voor zover dit in 
het bestek van dit kleine artikel 
mogelijk is, wil ik als humanist graag 
een paar opmerkingen over dit on-
derwerp maken. 
De meeste mensen brengen een deel 
van hun leven in het arbeidsleven 
door. Bijna alle mannen besteden zelfs 
gedurende tientallen jaren minstens 

een derde deel van de dag aan arbeid. 
Alleen om deze reden al kan het hu-
manisme niet voorbijgaan aan de 
plaats van de mens in het arbeidsbe-
stel en aan de waarde die de arbeid 
heeft voor de ontplooiing van de mens 
en de ontwikkeling van de samen-
leving. Nu er in de humanistische be-
weging een tendentie is naar een 
scherpere belichting van de sociale 
kant van het menselijk bestaan en zelfs 
een streven naar humanisering van de 
samenleving waarneembaar is, zal het 
werk van deze beweging meer en 
meer op de fundamentele problemen 
van het arbeidsleven gericht moeten 
worden. Hier liggen duidelijk op-
drachten in de sfeer van het vor-
mingswerk, de geestelijke verzorging, 
de publiciteit, de acties voor politieke  

beïnvloeding, de wetenschappelijke 
studie, enzovoort. 
Het is zeker waar dat het Humanis-
tisch Verbond in alle genoemde sec-
toren van zijn werk al meer dan eens 
aandacht aan arbeidsproblemen heeft 
geschonken. Het zal er ook wel mee 
doorgaan, want bij al het werk stuiten 
de mensen nu eenmaal veelvuldig op 
problemen als medezeggenschap, 
rechtvaardige beloning, gelijke be-
handeling van man en vrouw, mens-
waardige werkomstandigheden of 
werkloosheid, om maar eens enkele te 
noemen. Wat ik echter wil bepleiten is 
dat grondiger en stelselmatiger dan 
tot nu toe op het vraagstuk van de 
arbeid wordt ingegaan, omdat juist in 

het arbeidsleven de menselijke 
waardigheid en gelijkwaardigheid zo 
duidelijk in het geding zijn. Daar komt 
nog bij dat er nieuwe ontwikkelingen 
op komst zijn, die niet zonder goed 
doordachte humanistische benadering 
bevredigend zijn te beheersen. 
In dit verband moet melding• worden 
gemaakt van het rapport Humanisme 
en arbeid, dat de Humanistische 
Stichting Socrates in 1968 heeft uit-
gegeven. Dit rapport bevat vrij 
diepgaande, principiële beschouwin-
gen over alle belangrijke kanten van 
de arbeid, die de werkelijkheid toont. 
Het rapport is nog steeds actueel, 
want het is bepaald niet zo dat alle 
geuite wensen en gestelde eisen in de 
afgelopen zes jaren zijn vervuld. Wel 
zal de gedachtenwisseling rond deze  

publikatie nu enigszins anders zijn 
dan kort na het verschijnen, omdat de 
maatschappij steeds nieuwe proble-
men oproept en het humanistische 
denken over de maatschappij ook 
steeds doorgaat. Als uitgangspunt voor 
discussie is het nog zeer goed bruik-_ 
baar, dit rapport. 

Betekenis van de arbeid 
Aangezien de gebraden duiven ons 
niet in de mond vliegen, is het ver-
richten van arbeid een belangrijke 
voorwaarde om in leven te blijven. 
Voor zover onze kennis reikt, hebben 
de mensen altijd gewerkt om voor 
hun voedsel, kleding en onderdak te 
zorgen. Zij hebben daarbij steeds 
doelmatiger hun eigen inspanning 
weten te combineren met de pro-
duktieve krachten van de natuur en 
de techniek, zodat zij steeds ruimer, 
bevredigender en gevarieerder in hun 
behoeften konden voorzien. Bij deze 
laatste bewering zullen kritische le-
zers onmiddellijk vragen stellen: is de 
behoeftenbevrediging inderdaad 
voortdurend beter geworden, in deze 
zin dat meer en meer aan echte be-
hoeften van de mens kon worden 
voldaan?; kan men stellen dat de 
mens werkelijk steeds welvarender en 
gelukkiger door al deze produktie en 
consumptie is geworden?; is deze 
ontwikkeling niet gepaard gegaan 
veel onrecht, leed, vervreemding van 
de mens, onaanvaardbare werkom-
standigheden? 
Laten wij vooropstellen dat het tot op 
grote hoogte bijzonder zinvol is ge-
weest dat de mens door eigen vernuft 
en inspanning in staat is gebleken zijn 
eigen bestaan veilig te stellen en op 
hoger plan te brengen. Hierdoor heeft 
hij aan zijn leven een vorm en inhoud 
kunnen geven, die hem ver heeft 
uitgetild boven het niveau van het 
dier. Hij heeft de natuur leren be-
heersen en daardoor een cultuur ge-
schapen. Zelfs de jongste geschiedenis 
van onze westerse wereld laat zien 
hoe de levensomstandigheden van de 
massa van de bevolking aanzienlijk 
zijn verbeterd. Ook dit kan men re-
lativeren, maar men kan het niet 
geheel ontkennen. 
Tegelijkertijd moeten wij echter 
toegeven dat er een stuk materiali-
sering is opgetreden: het verlangen 
naar steeds meer goederen en steeds 
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fraaiere goederen heeft nogal eens de 
aandacht afgeleid van de zin van het 
bestaan. Er zijn goederen geproduceerd 
waaraan de mens niet zo'n grote be-
hoefte heeft. Wij hebben de aarde 
(grondstoffen, energiebronnen) voor 
een groot deel uitgeput en wij hebben 
het natuurlijke en sociale milieu 
aangetast. Wij hebben ons in het 
westen bovendien verrijkt ten koste 
van andere delen van de wereld. En 
wij hebben nog maar weinig wezen-
lijke verbeteringen aangebracht aan 

,s1;
verhoudingen en omstandigheden 
arin de mensen werken om alle 

...,geerde goederen te kunnen ver-
vaardigen. Blijkbaar zijn wij er niet 
in geslaagd tegen de win- en presta-
tiezucht van de kapitalistische eco-
nomie, ontleend aan een denken in 
termen van hebben en krijgen, vol-
doende in te gaan met een streven 
naar een werkelijk mènselijk 
sámen-léven, vanuit een denken in 
termen van zijn en worden. 
De economische macht ligt nog steeds 
bij degenen die de produktiemiddelen 
beheersen. Vroeger waren dat de 
kapitaalverschaffers, nu zijn dat meer 
en meer de managers van de (grote) 
ondernemingen en in toenemende 
mate de technocraten, de gespeciali-
seerde deskundigen die alle moge-
lijkheden voor de onderneming ver-
kennen en weten welke beslissingen. 
nodig zijn om te kunnen produceren 
en de afnemers tot consumeren te 
bewegen. Hun streven blijft 'gericht op 
verruiming van de afzetmogelijkhe-
den. De overheden, de vakbeweging 
en de consumenten bieden tot dusver  

mens vooral gezien als produktie-
middel: zijn waarde wordt gemeten 
aan economische maatstaven. Van zijn 
economische bruikbaarheid hangt af 
of hij werk krijgt of behoudt. De 
verhoudingen en omstandigheden 
waarin hij werkt zijn zo gekozen, dat 
hij zoveel mogelijk kan bijdragen tot 
de produktie, niet zo dat hij zoveel 
mogelijk in zijn arbeid tot zijn recht 
kan komen. Op de doeleinden van de 
produktie heeft hij geen invloed, 
meestal evenmin op de middelen om 
deze doeleinden te gebruiken. Ver-
antwoordelijkheid dragen (deze uit-
drukking wordt wel gebruikt!) heeft 
in het arbeidsleven de betekenis van: 
gehoor geven aan de instructies die 

van hogerhand worden gegeven en het 
werk doen waarvoor je wordt betaald. 
Door middel van de arbeidswetgeving, 
de acties van de vakbeweging en 
bepaalde technische veranderingen in 
het arbeidsleven zijn er wel allerlei 
verbeteringen aangebracht. Deze ge-
ven de werknemers in het bijzonder 
een zekere 'bescherming tegen gevaren 
voor hun gezondheid en veiligheid en 
tegen materiële gevolgen van werk-
loosheid, arbeidsongeschiktheid  en 
ouderdom. De  onderworpenheid aan 
de economische efficiëntienormen en 
de afstemming van eigen werkinde-
ling, tempo, ritme e.d. aan wat tech-
nisch en organisatorisch gezien opti-
maal is zijn gebleven. De afhanke-
lijkheid van de arbeid als in de regel 
enige bron om in het levensonderhoud 

nog onvoldoende tegenspel. 
Politieke organen en sociaal-econo-
mische belangengroeperingen zullen 
de maatregelen moeten nemen en de 
acties moeten ondernemen om. tot een 
andere economische orde te komen. 
Maar voor een levensbeschouwelijke 
organisatie als het Humanistisch 
Verbond ligt hier de opdracht een 
maatschappelijk bewustwordings-
proces op gang te brengen door te 
wijzen op de gevaren van een tome-
loze produktie en consumptie voor het 
menselijk bestaan en door leiding te 
geven aan het denken over nieuwe,_ 
meer humane vormen van leven. 

Menswaardige arbeid 
In het huidige arbeidsbestel  wordt de 
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te voorzien is er nog steeds. En nog 
immer hebben de werknemers geen 
reële invloed op de keuze van. de 
doeleinden van de arbeid: wat zullen 
we maken, hoeveel, in welke kwali-
teiten en variëteiten, voor welke 
markten, e.d. vragen, die toch de zin. 
van de eigen inspanning aangeven, 
worden door een kleine groep be-
langhebbenden beantwoord. 
Binnen de humanistische beweging zal 
een brede discussie op gang moeten 
komen om dieper dan hierboven 
mogelijk was op deze problematiek in 
te gaan. Vanuit de humanistische visie 
op de waarde en waardigheid van de 
mens, de medemenselijkheid en ge-
lijkwaardigheid, de plaats van de 

zelfstandige en verantwoordelijke 
mens in maatschappelijke verbanden 
en een menselijke structuur van de 
maatschappij moet het mogelijk zijn 
de richting aan te geven waarin het 
arbeidsbestel zich moet ontwikkelen. 
In die visie zullen menswaardige 
werksituaties, zelf gekozen, vormen 
van deelneming aan het arbeidsleven, 
mogelijkheden tot het kiezen van een 
beroep en een loopbaan naar eigen 
aanleg en ambities, volwaardige 
participatiemogelijkheden, sociale 
gelijkheid van mannen en vrouwen, 
democratische besluitvorming over de 
produktie en rechtvaardige inko-
mensverdeling belangrijke punten 
zijn. Het is een dankbaar onderwerp 
voor vormingscentra, waarin jonge 
mensen samenkomen om over de  

toekomst, hán toekomst, te praten. 
In die discussie moet ook het pro-
bleem van de werkgelegenheid wor-
den betrokken. Het is niet uitgesloten 
dat de huidige werkloosheid, die nog 
zal toenemen, ten dele van duurzame 
aard is. Beperking van produktie in 
het westen, zoals boven is bedoeld, zal 
met een zekere vermindering van de 
vraag naar arbeidsinspanning gepaard 
gaan. Hoe voorkomen wij dat som-
mige groeperingen (oudere werkne-
mers, gehandicapten, gehuwde vrou-
wen, om enkele voorbeelden te noe-
men) extra door de werkloosheid 
worden getroffen? Anders gesteld: hoe 
verdelen wij de overblijvende 
werkgelegenheid zo rechtvaardig 
mogelijk? Het zal niet zonder aan- 
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passingsmoeilijkheden gaan, maar het 
zal toch mogelijk moeten zijn dat 
iedereen ten slotte wat minder uren 
werkt dan nu en wat meer vrije tijd 
heeft. Wij moeten trouwens toch af 
van de overdreven beklemtoning van 
werken als het enige nuttige dat wij 
in ons leven kunnen doen. Ook buiten 
de arbeid in de strikte betekenis van 
het woord zijn er heel wat bezigheden 
die de mens alleen of met anderen 
kan verrichten en die voor hemzelf en 
vaak ook voor zijn omgeving of de 
wijdere samenleving bijzonder zinvr' 
kunnen zijn. 
Humanisten moeten bouwen aan een 
maatschappij waarin mensen zowel 
binnen als buiten het arbeidsbestel 
creatief werkzaam kunnen zijn. en 
aldus op een persoonlijke wijze en 
voor velerlei doeleinden maatschap-
pelijk kunnen participeren. Ik begrijp 
dat ik met het neerschrijven van deze 
stelling een beroep doe op de huma-
nistische verbeeldingskracht en 
strijdvaardigheid. 

ARIE L. DEN BROEDER 
socioloog 

voorzitter gemeenschap 
Voorburg-Rijswijk Hum. Verbond 
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McCO U Alia] 
September '74 was voor het platen-
concern Fantasy in Californië McCoy 
Tyner-maand. Op het onderlabel 
Milestone werden twee Tyner-albums 
tegelijk uitgebracht en alle publici-
teitsactiviteiten van Fantasy stonden 
die maand in het teken van de vroe-
gere pianist van John Coltrane. De 
feestvreugde werd nog verhoogd door 
de uitslag van de Internationale Cri-
tics Poll van het Amerikaanse Jazz 
blad Down Beat: Tyner bij de pia-
nisten op een gedeelde eerste plaats: 
zijn kwartet winnaar in de kategorie 
combo's; bovendien eindigde hij als • 
eerste in de sector „componisten die 
meer erkenning verdienen." 
In een jaar dat de rockjazz een nieuw 
hoogtepunt in populariteit bereikte, 
mag zoveel eerbetoon voor een :nan 
die zich verre houdt van elk elek-
tronisch effektbejag een unicum he- 

n. 
half jaar later sloten de lezers 

....n Down Beat zich bij het enthou-
siasme van Tyner's platenmaat-
schappij en de lof van de kritici aan. 
In de Down Beat lezers-poll 1974 werd 
McCoy tot beste pianist van het jaar 
verkozen, tussen alle Weather Reports, 
Herbie Hancocks, Billy Cobhams en 
Chick Coreas die in de andere 
kategorieën tritomfeerden. 
McCoy's succes is des te opmerkelij-
ker als je je 'realiseert dat de pianist 
nog maar vijf jaar geleden in de po-
sitie verkeerde van een man die op 
zijn 32ste een veelbelovende toekomst 
achter zich heeft In 1960 was Tyner, 
net 21, door tenorist John Coltrane in 
zijn kwartet gehaald. 
Aan Trane's zijde groeide hij snel uit 
tot een toonaangevend pianist op het 
grensvlak van conventionele en 
avant-garde jazz, maar in december 
'65 kwam een eind aan hun vrucht-
bare samenwerking. Coltrane wilde 
nieuwe stappen in de richting van de 
vrijere jazzvormen zetten, en Tyner 

z•-tudt achteraf vol dat hijzelf op dat 
‘..'7,3ment ook het verlangen had om op 
eigen benen verder te gaan. 
Dat bleek een moeilijke opgave. „In 
die tijd was er veel pressie op crea-
tieve muzikanten," vertelde Tyner me 
vorige herfst na een optreden in 
Groningen. „Het was het begin van 
het rocktijdperk en onze platen 
werden haast niet op de radio ge-
draaid, tenminste niet die van mij..." 
Twee jaar later, 17 juli '67, kreeg 
Tyner een nieuwe slag te verwerken: 
het plotselinge overlijden van John 
Coltrane. Zelfs de illusie dat McCoy's 
muzikale verbond met vaderfiguur 
Trane ooit nog hersteld zou worden, 
was nu vervlogen. Zijn werkmoge-
lijkheden zakten in de volgende jaren 
naar een dieptepunt en het moment 
dat hij zich gedwongen zou zien yen 
behoeve van zijn gezin een „baan 
overdag" (als taxichauffeur of zoiets) 
te zoeken, kwam dreigend naderbij. 
Maar toen diende Orrin Keepnews, 
directeur en producer van het label 
Milestone, zich aan met het verzoek of  

Tyner platen bij hem wilde gaan 
maken. Het zou een van de helaas 
schaarse voorbeelden worden van een 
platenmaatschappij die zich tot het 
uiterste voor een jazzmusicus inzet, 
zonder hem tegelijk tot commerciële 
concessies te pressen. 
De inspanningen die Milestone zich 
vanaf 1972 ten bate van Tyner ge-
troostte, laten zich misschien alleen 
vergelijken met de befaamde cam-
pagne die Orrin Keepnews vijftien 
jaar eerder, toen bij het platenmerk 
Riverside, op touw zette om de des-
tijds al even erg miskende Thelonious 
Monk zijn verdiende wereldroem fe 
bezorgen. En net als in het geval van 
Monk bleek ook nu, dat het mogelijk 
is om jazz zonder modieuze gimmicks 
met succes bij een relatief breed pu-
bliek te propageren. 
Natuurlijk zijn niet al Tyner's Mi-
lestone-albums van gelijke kwaliteit. 
„Sahara" (Milestone MSP-9039) van 
januari '72 geeft een goed beeld van 
de muzikale doelstelling waarmee 
Tyner zijn comeback begon: het op-
pakken van de draad waar hij hem 
eind '65 bij zijn afscheid van het John 
Coltrane kwartet moest laten vallen. 
Met de voortreffelijke Alphonze 
Mouzon heeft hij een waardige op-
volger van Coltrane's legendarische 
slagwerker Elvin Jones. Zelf speelt 
Tyner piano met de totale fysieke en 
emotionele zowel als intellectuele 
inzet waar Trant hem toe placht te 
stimuleren. 

Het enige, eigenlijk onoplosbare 
probleem dat overbleef was de ver-
vanging van de cnvervangbare, John 
Coltrane. Aanvankelijk schrok McCoy 
ervoor terug een andere tenorist in 
zijn groep te halen („Na met John 
gespeeld te hebben moest ik wel een 
tijd uit de buurt van de tenor blij-
ven"), en werkte hij met alt- en so-
praansaxofonist Sonny Fortune. Die 
levert op „Sahara" redelijke, maar 
niet echt bevredigende prestaties, 
waardoor het album toch het vijf-
sterren-niveau niet haalt. 
In november '72 volgde de LP „Eehoes 
of a Friend" (Milestone M-9055), vijf 
pianosolo's opgedragen aan „a man, a 
friend, a teacher -- John Coltrane." 
Voor Tyner waarschijnlijk een be-
langrijk album, maar naar mijn 

smaak geen hoogtepunt in zijn oeuvre 
omdat ik zijn kwaliteiten vooral ap-
precieer in wisselwerking met een 
liefst kokende ritmesectie. 
Aan dat verlangen wordt ruimschoots 
voldaan op „Song of the New World" 
(MSP-9049), een plaat uit april '73 die 
Tyner grotendeels laat horen als solist 
met een groot jazzorkest. Drummer 
Mouzon en Tyner prikkelen elkaar tot 
spel van een zo hoog intensiteitsni-
veau, dat ik deze LP beschouw als 
Tyner's beste tot nu toe op Milestone 
en de geschiktste aankoop voor ieder 
die nieuwsgierig is naar McCoy's 
ontwikkeling sinds het Coltrane-
tij dperk. 
In de vroege zomer van '73 was Tyner 
zover, dat hij weer met een ;:enor-
saxofonist durfde werken. Het werd 
de twintigjarige Azar Lawrence, die 
op 7 juli '73 zijn plaatdebuut bij Ty-
ner maakte met het dubbelalbum 
„Enlightenment" (M-55001), opgeno-
men tijdens het jazzfestival in het 
Zwitserse Montreux. Hoewel uit iedere 
noot die Lawrence speelt overduidelijk 
wordt, dat John Coltrane zijn alles-
overheersende inspiratiebron is, toont 
hij hier nog niet het vereiste formaat 
om een geloofwaardige plaatsbekleder 
te kunnen zijn. Ook al omdat Mouzon 
hier niet zijn topniveau bereikt, sla ik 
dit live-album wat lager aan dan 
„Song of the New World" — hoe 
energiek en hoe goed Tyner ook in de 
weer is. 
Het verstandige beleid van producer 

Orrin Keepnews wordt goed geillu-
streerd door Tyner's recentste LP 
„Sama Layuca" (M-9056) uit maart 
'74. Na kwartet-albums, een solo-plaat 
en een LP met groot orkest nu op-
namen van een negenmans groep 
waarin twee Latijnse percussionisten, 
en vibrafonist Bobby Hutcherson als 
voornaamste solist naast Tyner. Al 
wordt hier het inspiratieniveau van 
„Song of the New World" evenmin 
gehaald, toch voegt deze plaat aardige 
trekjes toe aan het gevarieerde beeld 
van Tyner's totale Milestone-oeuvre. 
En het allerbelangrijkste: McCoy 
bewijst opnieuw dat het mogelijk is 
om onvervalste pover-jazz te spelen 
zonder je toevlucht te moeten nemen 
tot elektronische kunstgrepen, 

BERT VUIJSJE 



EEN KIND VAN r 
„Vragen naar de dag, waarop ik ge-
nezen werd, is hetzelfde als vragen 
naar de dag, waarop ik gek werd." 

Deze wat kryptische zin is het thema 
van „Een kind van de zon", het door 
niemand betwiste meesterwerk van de 
jonge Nederlandse regisseur René van 
Nie. Zijn film geeft ook — misschien 
onbewust — een beeld van eigen 
groei. Want als tweede thema han-
teerde Van Nie: „Volwassen worden: 
iets waarmee je moet leren leven." 

Van Nie bouwde zijn film op uit twee 
lijnen: het proces van (geestelijk) 
ziek worden en het proces van gene-
zen. Hij vertelt daarbij het verhaal 
niet in chronologische volgorde, maar 
om een duur woord te gebruiken as-
sociatief: Dat wil zeggen dat de twee 
lijnen ten opzichte van elkaar zo zijn 
verschoven dat een optimale betrok-
kenheid (spanning oftewel meeleven) 
kan worden bereikt. Dit is gebeurd 
door bijvoorbeeld aspecten uit beide 
processen (van ziek worden en ge-
nezen), die elkaar aanvullen of die 
juist contrasteren, in de montage te 
koppelen. Van Nie vond dat bij zo'n 
opzet het voor de hand zou liggen dat 
er met flashbacks gewerkt werd. Hij 
verwierp dit klassieke procedé omdat 
dit in zijn film een funeste scheiding 
— der geesten? — teweeg zou bren-
gen. Flashbacks breken de filmvorm  

in twee afzonderlijke subjectiviteiten, 
namelijk die van de toeschouwer en 
die van het personage die dan de 
gedachtenbeelden ziet. Daarom dus 
ook voor de kijker de wat moeilijker 
filmvorm „associatief". En na het zien 
van „Een kind van de zon" een te-
rechte keus. Want nu kon Van Nie 
tussen de vaststaande gegevens „be-. 
gin" en „slot" alle gedachten, herin-
neringen enz. laten integreren in één 
handeling zodat er apart nég een  ge-
dachte- of herinneringsbeeld 
kunstmatig wordt toegevoegd. Kort-
om, en dat is het knappe van deze 
film, je wordt als toeschouwer ge-
confronteerd met wat je in je hebt, 
het meeleven is versterkt. Je wordt 
als het ware 66k „een kind van de 
zon". 

Goed, deze wat moeilijke uitleg is 
nodig om te vertellen dat René van 
Nie met deze film mijn hart heeft 
gestolen. Zijn vorige film „Vijf van 
vierdaagse" was een en al kommer 
ellende, en het is daarom onbegrij-
pelijk dat het filmverhuurkantoor 
zeker een jaar heeft gewacht voordat 
„Een kind van de zon" in roulatie 
kwam. De wegen van zulke heren zijn 
toch al ondoorgrondelijk, maar zo'n 
uitstel werkte bijna in het nadeel van 
Van Nie. Het is overigens wel even 
wennen als kijker. De eerder ge-
noemde aanpak is zo verrassend goed 
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en 

FILMHOODELS 
OP HET OGENBLIK is Paul 
Verhoevens laatste film wel het 
meest besproken produkt in de 
vaderlandse pers. De meningen 
lopen uiteen, want „Keetje Tippel" 
wordt door de ene recensent af-
gedaan als een produkt dat niet af 
is, terwijl een ander schrijft dat 
deze creatie op hoog peil staat. 
Zeker is echter, dat „Keetje Tip-
pel" een publieksfilm is die zijn 
geld dubbel en dwars zal op-
brengen. In een interview met 
regisseur Paul Verhoeven en 
producent Rob Houwer (VN 8 
maart 1975) zegt eerstgenoemde 
onder meer: „ er is een bepaalde 
filmsituatie hier in Nederland, die 
nog steeds moeilijk ligt. Die is wel 
beter komen te ligggen. Maar ik zou 
wel 's willen weten waardoor die 
dan beter is komen te liggen. Ze-
ker niet door de artistieke films 
van Matthijs van Heijningen. Maar 
door „Wat zien ik", „Turks Fruit" 
en „Blue Movie" en „De Inbreker". 
Daar door is een klimaat ontstaan 
waardoor een aantal mensen van 

Monique van de Ven alias Reetje Tippel 
tilt haar rok op om een kritische klant 
tevreden te stellen. 

Gerrit (Ramses Shkffy) omhelst Anna 
(dosée Ruiter) 

de toren gaat schreeuwen: die 
klootzakken met hun films hun 
geld verdienen, nu moet er maar 's 
artistiek gewerkt worden. Nou ik 
moet zeggen, ik haat die mensen, 
want ik vind het zo dom en on-
doordacht. Want je kan niet alleen 
artistieke films maken. Bovendien. 
wat is artistiek. Ik vind dat wij 
heel bijzondere films maken en 
Keetje Tippel het artistiekste is 
dat er ooit in Nederland gemaakt 
is ... ". Nu hoort u het ook eens 
van een ander. En producent Rob 
Houwer over de film an sich: 
„ 	en een film is geen geintje. Er 

is ontzaglijk veel geld' 
moeid. Er is een ontz,-3 
cipline nodig om de t.(: 
bereiken. Doe je het 
je je leven lang mode' 
Leuke uitspraken. das' 
maar toch moet geze&:  
„Keetje Tippel" (met 
fotografie van Jan de 
middelmatige, geen 
is die opgespierd met 
tenties, eigenlijk nieti 
Ondanks de goede bed 
eerder genoemde here' 
als de verzamelde wei' 
Neeltje Doff moeten I' 



idweercommandant Steve McQueen 
kt voor tientallen levens (en zijn 
e) in „The towering inferno" 

dat je het pas door hebt als de film 
halverwege is, maar dan blijf je ook 
geboeid kijken naar het verhaal over 
Anna (een superbe rol van Josée 
Ruiter) die haar zin doordrijft om in 
de grote stad te gaan wonen. Haar 

,ers keurige middenstanders (Jo- 
te Slaa en Dora van der Goen) 

zijn resp. onbuigzaam, nors, in zichzelf 
gekeerd en de vrouw verkeert dui-
delijk onder invloed van de echtge-
noot, die geen man is om even lekker 
bij op schoot te kruipen. Anna heeft 
ook een broer (Huib Broos) waarmee 
ze een stevige band heeft en een ou-
dere zuster (Cox Habbema) die de 
uiterlijke schijn van het midden-
standsmilieu met zich meedraagt en in 
stand houdt. Haar artistieke neigingen 
worden niet onderdrukt en daarom 
trekt Anna het huis uit om een  

kunstnijverheidsschool te bezoeken. 
Met een vriendin huurt zij een kamer 
in een nieuwbouwwijk. Vanaf dat 
moment openbaren zich de eigen-
schappen die haar omgang met derden 
zullen gaan ondergraven. Anna ziet in 
haar vriendin een bedreiging, ze 
vlucht en via een korte periode bij 
een eenzame boer, vindt ze een zol-
derkamer in de grote stad. Daar komt 
ook haar vriend Peter, die op zekere 
nacht besluit om met Anna naar bed 
te gaan. Dat wordt een pijnlijke ge-
schiedenis, zo erg zelfs dat Anna 
vanaf dat moment een panische angst 
krijgt om zich te laten gaan. Ze gaat 
zich steeds meer vervreemden van 
haar omgeving. Dat neemt zulke 
angstwekkende vormen aan dat ze 
moet worden opgenomen in- een in-
richting. Dat is dan tevens de eerste 

Anna in de kliniek. Zelfs haar eigen 
beeltenis is te veel voor haar 

stap op de lange weg naar genezing. 
Na een moeizame observatieperiode 
komt zij uiteindelijk terecht in de 
groepstherapie, waar zij geconfron-
teerd wordt met de soms identieke 
problematiek van de ander. Een 
schokkende ervaring, waardoor zij in 
eerste instantie nog meer op zichzelf 
wordt teruggeworpen. Langzamer-
hand herstelt zich het contact met 
haar omgeving en op een goede (of 
kwade?) dag kan zij weer alleen naar 
haar kamer in de grote stad. 

Dan ontmoet ze op het station een 
meisje dat dezelfde schizofrene 
trekken vertoont. Niemand begrijpt 
het kind. Ondanks verwoede pogingen 
van Anna vlucht het meisje, daarmee 
Anna ontredderd achterlatend. 

Het uitstekende camerawerk werd 
gedaan door Mat van Hensbergen, die 
zich hiermee opnieuw heeft geschaard 
in de rijen van besten. Ook was dit 
keer het geluid van uitstekende 
kwaliteit en vooral de dialogen waren 
uit ,het leven gegrepen". Geen to-
neeltaal in ieder geval. De film werd 
begeleid door een psychiater en een 
groot aantal „acteurs" waren oud-
patiënten en bezoekers (juist die) 
van psychiatrische dagverblijven. 
„Een kind van de zon" is het aanzien 
meer dan waard. 

Peter J. Morée 
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1975 ZAL WEL HET JAAR van de 
rampenfilms worden. Want niet 
alleen is vorige maand „Earth-
quake" in première gegaan, bok 
„The towering inferno" beleefde in 
een groot aantal bioscopen zijn 
eerste vertoning. Een formidabele 
cast werd door een tweehoofdige 
leiding getoetst op hun inle-
vingsvermogen. Want Steve 
McQueen, Paul Newman, Fay 
Duneway, Fred Astaire, Jennifer 
Jones, Robert Wagner en Robert 
Vaughn zetten hun beste beentje 
voor. 
De rolprent handelt over een  

wolkenkrabber in Amerika die in 
brand staat. Tientallen mensen 
zitten als ratten in de val. En 
eerdergenoemde personen horen 
bij het reddingsteam, dat specta-
culaire pogingen doet om zoveel 
mogelijk bedreigden te redden. 
Regie is in handen van Irwin Allen 
(voor het stuntwerk) en John 
Guillermin. 

OVERIGENS WORDT Matthijs 
van Heijningen in Skoop op nr. 10 
omschreven als de „aardigste 
producent van Nederland". Een 
pakkende kop, die natuurlijk wel 
ergens op gebaseerd moet zijn. 
(Van H. is bezig met een vierluik, 
dat subsidie geniet van CRM en na 
montage een avondvullende bio-
scoopfilm wordt). Daarom twee 
uitspraken van Van Heijningen —
die voortreffelijk de tegenstellin-
gen weergeven die er zijn tussen 
bv. Paul Verhoeven en Rob Hou-
wer enerzijds en Matthijs van 
Heijningen anderzijds. „ ik heb 
bijvoorbeeld altijd gedacht dat 
Turks Fruit geen stuiver op zou 
leveren. Ik heb zelfs vele flessen 
drank verwed dat die film niet 
langer dan vier weken zou draaien. 
Ik ga alleen maar uit van mijn  

eigen smaak en het gevoel van: dat 
is leuk om te doen. Maar ik geloof 
dat iets goeds uiteindelijk toch op 
een gegeven moment zijn geld 
oplevert, daar ben ik van over-
tuigd ... " En ook: „ ... maar ik 
denk dat de smaak van het publiek 
wat gewijzigd is. De betere film zal 
toch wel de overhand krijgen op 
den duur, waarschijnlijk als te-
genwicht tegen wat je op de tv 
ziet. Wat er aan tv-series vertoond 
wordt, is wat je vroeger in de 
bioscoop zag. 
Western-series, politie-series. De 
bioscoop zal zich steeds meer gaan 
specialiseren in dingen die niet op 
tv gedaan kunnen worden. Dus 
krijg je grote spektakels ..." Van 
Heijningen is een groot voorstan-
der van de zg. personal film. 
Daarom ook zijn bemoeiienis met 
het vierluik dat geregisseerd gaat 
worden door Bas van der Lecq, 
Ernie Damen, Guido Pieters en 
Nouchka van Brakel. Onder meer 
zijn rollen aangeboden aan Lex 
Goudsmit (waar treedt die niet in 
op), Bob de Lange, Johnny 
Kraaykamp, Pleuni Tou en Hugo 
Metsers, Jon Bluming en Carry 
Tefsen. 

P. J. M. 



„Vragen naar de dag, waarop ik ge-
nezen werd, is hetzelfde als vragen 
naar de dag, waarop ik gek werd." 

Deze wat kryptische zin is het thema 
van „Een kind van de zon", het door 
niemand betwiste meesterwerk van de 
jonge Nederlandse regisseur René van 
Nie. Zijn film geeft ook — misschien 
onbewust — een beeld van eigen 
groei. Want als tweede thema han-
teerde Van Nie: „Volwassen worden: 
iets waarmee je moet leren leven." 

Van Nie bouwde zijn film op uit twee 
lijnen: het proces van (geestelijk) 
ziek worden en het proces van gene-
zen. Hij vertelt daarbij het verhaal 
niet in chronologische volgorde, maar 
om een duur woord te gebruiken as-
sociatie!. Dat wil zeggen dat de twee 
lijnen ten opzichte van elkaar zo zijn 
verschoven dat een optimale betrok-
kenheid (spanning oftewel meeleven) 
kan worden bereikt. Dit is gebeurd 
door bijvoorbeeld aspecten uit beide 
processen (van ziek worden en ge-
nezen), die elkaar aanvullen of die 
juist contrasteren, in de montage te 
koppelen. Van Nie vond dat bij zo'n 
opzet het voor de hand zou liggen dat 
er met flashbacks gewerkt werd. Hij 
verwierp dit klassieke procedé omdat 
dit in zijn film een funeste scheiding 
— der geesten? — teweeg zou bren-
gen. Flashbacks breken de filmvorm  

In twee afzonderlijke subjectiviteiten, 
namelijk die van de toeschouwer en 
die van het personage die dan de 
gedachtenbeelden ziet. Daarom dus 
ook voor de kijker de wat moeilijker 
filmvorm „associatief". En na het zien 
van „Een kind van de zon" een te-
rechte keus. Want nu kon Van Nie 
tussen de vaststaande gegevens „be-. 
gin" en „slot" alle gedachten, herin-
neringen enz. laten integreren in één 
handeling zodat er apart nóg een ge-
dachte- of herinneringsbeeld 
kunstmatig wordt toegevoegd. Kort-
om, en dat is het knappe van deze 
film, je wordt als toeschouwer ge-
confronteerd met wat je in je hebt, 
het meeleven is versterkt. Je wordt 
als het ware &Sic „een kind van de 
zon". 

Goed, deze wat moeilijke uitleg is 
nodig om te vertellen dat René van 
Nie met deze film mijn hart heeft 
gestolen. Zijn vorige film „Vijf van de 
vierdaagse" was een en al kommer en 
ellende, en het is daarom onbegrij-
pelijk dat het filmverhuurkantoor 
zeker een jaar heeft gewacht voordat 
„Een kind van de zon" in roulatie 
kwam. De wegen van zulke heren zijn 
toch al ondoorgrondelijk, maar zo'n 
uitstel werkte bijna in het nadeel van 
Van Nie. Het is overigens wel even 
wennen als kijker. De eerder ge-
noemde aanpak is zo verrassend goed  

dat je het pas door hebt als de film 
halverwege is, maar dan blijf je ook 
geboeid kijken naar het verhaal over 
Anna (een superbe rol van Josée 
Ruiter) die haar zin doordrijft om in 
de grote stad te gaan wonen. Haar 

teers, keurige middenstanders (Jo- 
te Slaa en Dora van der Goen) 

zijn resp. onbuigzaam, nors, in zichzelf 
gekeerd en de vrouw verkeert dui-
delijk onder invloed van de echtge-
noot, die geen man is om even lekker 
bij op schoot te kruipen. Anna heeft 
ook een broer (Huib Broos) waarmee 
ze een stevige band heeft en een ou-
dere zuster (Cox Habbema) die de 
uiterlijke schijn van het midden-
standsmilieu met zich meedraagt en in 
stand houdt. Haar artistieke neigingen 
worden niet onderdrukt en daarom 
trekt Anna het huis uit om een  

kunstnijverheidsschool te bezoeken. 
Met een vriendin huurt zij een kamer 
in een nieuwbouwwijk. Vanaf dat 
moment openbaren zich de eigen-
schappen die haar omgang met derden 
zullen gaan ondergraven. Anna ziet in 
haar vriendin een bedreiging, ze 
vlucht en via een korte periode bij 
een eenzame boer, vindt ze een zol-
derkamer in de grote stad. Daar komt 
ook haar vriend Peter, die op zekere 
nacht besluit om met Anna naar bed 
te gaan. Dat wordt een pijnlijke ge-
schiedenis, zo erg zelfs dat Anna 
vanaf dat moment een panische angst 
krijgt om zich te laten gaan. Ze gaat 
zich steeds meer vervreemden van 
haar omgeving. Dat neemt zulke 
angstwekkende vormen aan dat ze 
moet worden opgenomen in-een in-
richting. Dat is dan tevens de eerste  

Anna in de kliniek. Zelfs haar eigen 
beeltenis is te veel voor haar 

stap op de lange weg naar genezing. 
Na een moeizame observatieperiode 
komt zij uiteindelijk terecht in de 
groepstherapie, waar zij geconfron-
teerd wordt met de soms identieke 
problematiek van de ander. Een 
schokkende ervaring, waardoor zij in 
eerste instantie nog meer op zichzelf 
wordt teruggeworpen. Langzamer-
hand herstelt zich het contact met 
haar omgeving en op een goede (of 
kwade?) dag kan zij weer alleen naar 
haar kamer in de grote stad. 

Dan ontmoet ze op het station een 
meisje dat dezelfde schizofrene 
trekken vertoont. Niemand begrijpt 
het kind. Ondanks verwoede pogingen 
van Anna vlucht het meisje, daarmee 
Anna ontredderd achterlatend. 

Het uitstekende camerawerk werd 
gedaan door Mat van Hensbergen, die 
zich hiermee opnieuw heeft geschaard 
in de rijen van besten.. Ook was dit 
keer het geluid van uitstekende 
kwaliteit en vooral de dialogen waren 
uit „het leven gegrepen". Geen to-
neeltaal in ieder geval. De film werd 
begeleid door een psychiater en een 
groot aantal „acteurs" waren oud-
patiënten en bezoekers (juist die) 
van psychiatrische dagverblijven. 
„Een kind van de zon" is het aanzien 
meer dan waard. 

Peter J. Morée 
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FILMRODDELS 
OP HET OGENBLIK is Paul 
Verhoevens laatste film wel het 
meest besproken produkt in de 
vaderlandse pers. De meningen 
lopen uiteen, want „Keetje Tippel" 
wordt door de ene recensent af-
gedaan als een produkt dat niet af 
is, terwijl een ander schrijft dat 
deze creatie op hoog peil staat. 
Zeker is echter, dat „Keetje Tip-
pel" een publieksfilm is die zijn 
geld dubbel en dwars zal op-
brengen. In een interview met 
regisseur Paul Verhoeven en 
producent Rob Houwer (VN 8 
maart 1975) zegt eerstgenoemde 
onder meer: „... er is een bepaalde 
filmsituatie hier in Nederland, die 
nog steeds moeilijk ligt. Die is wel 
beter komen te ligggen. Maar ik zou 
wel 's willen weten waardoor die 
dan beter is komen te liggen. Ze-
ker niet door de artistieke films 
van Matthijs van Heijningen. Maar 
door „Wat zien ik", „Turks Fruit" 
en „Blue Movie" en „De Inbreker". 
Daar door is een klimaat ontstaan 
waardoor een aantal mensen van  

de toren gaat schreeuwen: die 
klootzakken met hun films hun 
geld verdienen, nu moet er maar 's 
artistiek gewerkt worden. Nou ik 
moet zeggen, ik haat die mensen, 
want ik vind het zo dom en on-
doordacht. Want je kan niet alleen 
artistieke films maken. Bovendien. 
wat is artistiek. Ik vind dat wij 
heel bijzondere films maken en 
Keetje Tippel het artistiekste is 
dat er ooit in Nederland gemaakt 
is ... ". Nu hoort u het ook eens 
van een ander. En producent Rob 
Houwer over de film an sich: 
„ ... en een film is geen geintje. Er  

is ontzaglijk veel geld mee ge-
moeid. Er is een ontzaglijke dis-
cipline nodig om de toFklasse te 
bereiken. Doe je het fl.et, dan blijf 
je je leven lang moddiTen ...". 
Leuke uitspraken, daal niet van, 
maar toch moet gezegd worden dat 
„Keetje Tippel" (met t• mooie 
fotografie van Jan de ont) een 
middelmatige, geen ari stieke film 
is die opgespierd met forse pre-
tenties, eigenlijk niets 'borstelt. 
Ondanks de goede beddelingen van 
eerder genoemde heren, die mpg, 
als de verzamelde werk en van 
Neeltje Doff moeten btstuderen.  

1975 ZAL WEL HET JAAR van de 
rampenfilms worden. Want niet 
alleen is vorige maand „Earth-
quake" in première gegaan, bok 
„The towering inferno" beleefde in 
een groot aantal bioscopen zijn 
eerste vertoning. Een formidabele 
cast werd door een tweehoofdige 
leiding getoetst op hun inle-
vingsvermogen. Want Steve 
McQueen, Paul Newman, Fay 
Duneway, Fred Astaire, Jennifer 
Jones, Robert Wagner en :Robert 
Vaughn zetten hun beste beentje 
Voor. 
De rolprent handelt over een  

wolkenkrabber in Amerika die in 
brand staat. Tientallen mensen 
zitten als ratten in de val. En 
eerdergenoemde personen horen 
bij het reddingsteam, dat specta-
culaire pogingen doet om zoveel 
mogelijk bedreigden te redden. 
Regie is in handen van Irwin Allen 
(voor het stuntwerk) en John 
Guillermin. 

OVERIGENS WORDT Matthijs 
van Heijningen in Skoop op nr. 10 

omschreven als de „aardigste 
producent van Nederland". Een 
pakkende kop, die natuurlijk wel 
ergens op gebaseerd moet zijn. 
(Van H. is bezig met een vierluik, 
dat subsidie geniet van CRM en na 
montage een avondvullende bio-
scoopfilm wordt). Daarom twee 
uitspraken van Van Heijningen — 
die voortreffelijk de tegenstellin-
gen weergeven die er zijn tussen 
bv. Paul Verhoeven en Rob Hou-
wer enerzijds en Matthijs van 
Heijningen anderzijds. „ ik heb 
bijvoorbeeld altijd gedacht dat 
Turks Fruit geen stuiver op zou 
leveren. Ik heb zelfs vele flessen 
drank verwed dat die film niet 
langer dan vier weken zou draaien. 
Ik ga alleen maar uit van mijn  

eigen smaak en het gevoel van: dat 
is leuk om te doen. Maar ik geloof 
dat iets goeds uiteindelijk toch op 
een gegeven moment zijn geld 
oplevert, daar ben ik van over-
tuigd ... " En ook: „ ... maar ik 
denk dat de smaak van het publiek 
wat gewijzigd is. De betere film zal 
toch wel de overhand krijgen op 
den duur, waarschijnlijk als te-
genwicht tegen wat je op de tv 
ziet. Wat er aan tv-series vertoond 
wordt, is wat je vroeger in de 
bioscoop zag. 
Western-series, politie-series. De 
bioscoop zal zich steeds meer gaan 
specialiseren in dingen die niet op 
tv gedaan kunnen worden. Dus 
krijg je grote spektakels ..." Van 
Heijningen is een groot voorstan-
der van de zg, personal film. 
Daarom ook zijn bemoeiienis met 
het vierluik dat geregisseerd gaat 
worden door Bas van der Lecq, 
Ernie Damen, Guido Pieters en 
Nouchka van Brakel. Onder meer 
zijn rollen aangeboden aan Lex 
Goudsmit (waar treedt die niet in 
op), Bob de Lange, Johnny 
Kraaykamp, Pleuni Tou en Hugo 
Metsers, Jon Bluming en Carry 
Tefsen. 

P. J. M. 

Monique van de Ven alias Keetje Tippel 
tilt haar rok op om een kritische klant 
tevreden te stellen. 

Gerrit (Ramses Shaffy) omhelst Anna 
(Josée Ruiter) 

Bratt. dweercommandant Steve Incgueen 
vecht voor tientallen levens (en zijn 
image) in „The towering inferno" 
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Staatssecretaris Stemerdink: bedrijven 
niet alleen afhankelijk van Defensie. 

8 

Nederland heeft de laatste maanden 
een beetje kunnen snuiven aan een 
zogeheten militair-industrieel schan-
daal. Twee Defensiespecialisten 
Dankert (PvdA) en Keja (VVD) 
konden grote sommen geld krijgen, 
als ze de Mirage van Dassault er in 
Nederland wilden helpen doordrukken. 
Dankert zelfs anderhalf miljoen, Keja 
30.000 gulden. Nog steeds is — on-
danks een diepgaand gerechtelijk 
onderzoek — niet bekend, wat er nu 
precies is gebeurd. 

Maar hiermee werd wel de aandacht 
gevestigd op een zaak, die in het bui-
tenland tot vele schandalen heeft 
geleid, maar in Nederland met bijna 
mysterieuze omzichtigheid wordt 
gekoesterd: de verbindingen tussen 
Defensie en de industrie. In ons land 
komt daarover weinig aan het licht. 
Namen van topmilitairen die hun 
pensioen veilig hebben gesteld bij 
Defensie en na hun carrière hun keur 
aan militaire relaties ten dienste 
stellen van het bedrijfsleven worden 
vrijwel nooit genoemd. Door het 
parlement wordt het ook nauwelijks 
gecontroleerd: men ziet er het nut 
van in, zegt men, maar men heeft er 
geen tijd voor. 
Toch komen tientallen topmilitairen 
na hun diensttijd terecht bij bedrij-
ven, die voor een deel (of soms bijna 
geheel) afhankelijk zijn van defen-
sieopdrachten. Zij kennen het we-
reldje van de ene kant, het bedrijfs-
leven stelt prijs op hun kennis en hun 
relaties aan de andere kant. 

Vaak zoeken officieren aan het einde 
van hun carrière een positie in de 
industrie, waar ze jaren zaken mee 
hebben gedaan. Velen lukt dat ook. 
OtidstáátSáëtretáris, generaal-majoor 
J. C. E. Haex reist zo op het ogenblik 
rond als „ambassadeur" van Krauss 
Maffei, de Duitse firma, die heiti in 
1968 de Leopard-tank leverde. In 
Haagse kringen wordt de verbinding 
tussen zijn defensie-carrière en zijn 
nieuwe baantje duidelijk gelegd. 
De (oud)militairen vormen een hechte 
broederschap in allerlei belangrijke 
geledingen van onze maatschappij. 
Want behalve in de industrie zitten ze 
ook in. bepaald riante posities op 
verschillende ministeries, in staats- 

commissies, bij onderzoekprojecten. Ze 
zijn met elkaar weer verbonden in 
(belangen) verenigingen. 
De huidige regering-Den Uyl heeft 
zich deze kabinetsperiode voor het 
eerst eigenlijk een beetje uitgespro-
ken over de gevaarlijke kanten van 
dit militair-industriële complex. D 
Nederlandse industrie moet er nu voor 
zorgen zoveel nevenbronnen van in-
komsten te hebben dat ze Defensie 
(de gemeenschapsgelden) nooit zal 
kunnen klemzetten. Letterlijk staat in 
de Defensienota: „Teneinde de on-
derlinge afhankelijkheid tussen De-
fensie en bepaalde bedrijven en de 
daaraan verbonden gevaren tegen te 
gaan kan het wenselijk blijken dat de 
produkten van bepaalde bedrijven 
worden verbreed." 

Staatssecretaris Stemerdink heeft daar 
enige tijd geleden bijvoorbeeld een 
onderhoud over gehad met de presi-
dent-directeur van de Hollandse 
Signaal Apparaten uit Hengelo, vi-
ce-admiraal b.d. J. Doorenbos. Is de 
HSA, zo was de vraag, niet langza-
merhand zo afhankelijk geworden van 
orders van Defensie, dat deze dochter 
van Philips (92 percent) onder het 
mom van de werkgelegenheid een niet 
te omzeilen druk op het militaire 
apparaat kan uitoefenen? 

Bezorgde kamerleden als Dankert 
menen dat we die druk bepaald niet 
moeten onderschatten. Dankert acht 
de totale druk zelfs zo groot — met 
name van HSA — dat Defensie vol- 

P. Danken (op de foto met minister van 
Defensie Vredeling): zorg om militair-
industrieel complex. 



Kamerlid Keja (VVD): 30.000 gulden? gens hem jaarlijks 100 tot 200 miljoen 
zou kunnen besparen, als die er niet 
was. Bovendien brengen de nationale 
belangen de standaardisatie van de 
NATO-wapens in de knel. 
De hooggeplaatste ex-militairen leiden 
dit complex. Ze hebben de industrie in 
hun diensttijd vaak nuttige diensten 
bewezen en de dank is achteraf groot. 
Ons ministerie van Defensie is vaak 
een uitstekend impressariaat voor de 
Nederlandse wapenexport. Ten fa-
veure vaak van de industrie, ten na-
dele van de gemeenschap, meent 
Dankert. 

Voor de ondernemer ziet de militaire 
opdracht er aan alle kanten gunstig 
uit. De research en ontwikkelings-
kosten van een militair produkt zijn 
gemiddeld zes maal zo hoog als die 
van een civiel produkt. Als een pro-
ducent de ontwikkelingskosten van 
militaire produkten door de staat laat 
betalen, dan heeft hij een flinke kans 
op de civiele markt er een voorsprong 
-re te nemen op zijn concurrenten, 

uitsluitend niet-militaire pro-
dukten vervaardigen. Philips heeft 
duidelijk baat bij de militaire pro-
duktie van dochter HSA (3200 
werknemers, veel oud-militairen, 
voor 95 percent militair werkend). 
In de Verenigde Staten is dit complex 
geheel uit de hand gelopen. Gepen-
sioneerde generaals worden doord, 
concerns en bedrijven, die voorna-
melijk voor Defensie werken, inge-
huurd om hun eigen belangen bij het  

belangrijkste orders krijgen zijn be-
halve de echte wapenfabrieken (Ar-
tillerie-inrichtingen, Springstoffenfa-
briek in Muiden en de Kruithoorn). 
Philips (elektronische apparatuur), 
Shell (brandstoffen), DAF (leger-
voertuigen), Fokker (vliegtuigbouw), 
Rijn Schelde Verolme (oorlogssche-
pen), VMF (orders op metaalgebied, 
o.a. scheepsmachines, geschut en 
munitie), Hoogovens (smeedwerk) en 
Oude Delft (lenzen). Tussen vrijwel al 
deze bedrijven is een bestaande per-
sonele band via commissariaten. 
Volgens een lage schatting werken 
minstens 10.000 mensen aan de be-
wapening De militaire goederen be-
helzen ongeveer 4 à 5 percent van de 
totale industriële produktie in ons 
land. De militaire materiaal-uitgaven 
zijn ongeveer 15 percent van de totale 
materieel-uitgaven van de overheid. 
Jaarlijks. overschrijden de uitgaven 
ver de miljard gulden. 
Het parlement krabt zich hierbij 
nauwelijks op het hoofd. Zoals ge-
zegd: men heeft geen tijd voor een 
controle. Af en toe duikt er in de 
Kamer maar eens een vraagje over op. 
Ex-Tweede Kamerlid en oud-kolonel 
W. Wierda (PvdA) informeerde eens 
naar de pijlsnelle overgang van lui-
tenant-generaal Leo Adank, de 
voormalige kwartiermeester-generaal 
van de landmacht, naar HSA. Enkele 
maanden geleden wees Anneke 
Goudsmit (D'66) er verontrust over 
dat zoveel hoge militairen zich in de 
meest uiteenlopende hoge over-
heidsfuncties nestelden. Maar veel 
meer komt er niet naar buiten. 

Pentagon te behartigen, waar zij op 
grond van hun vroegere posities een 
gemakkelijke entree hebben. 
Het gaat daarbij om zeer forse be-
dragen. Van de ruim 45 miljard dollar. 
die in Amerika jaarlijks aan nieuwe 
wapens wordt uitgegeven, strijken de 
25 grootste leveranciers van het 
Pentagon de helft op. De werkgele-
genheid wordt (net als in Nederland) 
als onvermijdelijk argument gebruikt 
om linkse kritiek de mond te snoeren. 
Zoals in Amerika de wapenindustrie 
in handen is van een gering aantal 
concerns, zo verdelen een beperkt 
aantal Nederlandse bedrijven de 100-
en miljoenen guldens aan Defen-
sieopdrachten. De bedrijven die de 

Kolonel Wierda heeft jaren geleden 
een oplossing voorgesteld in de vorm 
van een afkoelingsperiode van onge-
veer drie jaar tussen afzwaaien en in 
de burgermaatschappij iets gaan doen. 
Dat maakt de kans kleiner dat gene-
raals na hun diensttijd hun opvolgers 
onder druk kunnen zetten. Pas nu 
echter is staatssecretaris Stemerdink 
aan het denken gegaan over die af-
koelingsperiode. Tot dat uiteindelijk is 
uitgewerkt blijven industrie en De-
fensie op duidelijke, maar verbloemde 
wijze financieel met elkaar zo sterk 
verweven. 

Rien Robijns 
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Dr FRANTISEk 

 

 

 

Voor de dokter heb ik altijd 
een zwak gehad. Begrijp me 
goed niet voor één of andere 
huisarts, maar wel voor die 
doctor die consequent met de 
dokter werd aangesproken en 
het Nederlands elftal in de 
beginjaren zeventig op zijn 
eigen wijze op het juiste spoor 
zette en er toch maar voor 
zorgde dat Oranje voor de 
tweede keer in de geschiedenis de 
eindronden van het wereld-
kampioenschap voetbal haalde. 
Iedere voetbalinsider weet 
natuurlijk over wie ik het heb; 
maar je moet er ook rekening 
mee houden dat leken op het 
gebied van de voetbalsport een 
dergelijk stukje onder ogen 
krijgen: dus noem ik maar de 
naam: Dr. Fadrhonc. 
Frantisek heet hij van voren. 
Een Tsjechische naam ja, want 
het was in het jaar 1948 dat ene 
Frantisek Fadrhonc samen met 
zijn jonge echtgenote Tsje-
choslowakije ontvluchtte uit 
angst voor het dreigende 
communistische regime. In 
Nederland, na enige omzwer-
vingen vond hij werk; Dr. 
Fadrhonc werd met hulp van de 
toenmalige voorzitter van de 
KNVB Karel Lotsv trainer van 
de Tilburgse club Willem II. En 
vanaf dat moment zou Neder-
land zijn leven bepalen. Een 
leven dat volledig in het kader 
stond van de voetbalsport en 
waarin hij naar zijn smaak het 
allerhoogste bereikte; als trai-
ner-coach van het Nederlands 
elftal in de eindronden van het 
Wereldkampioenschap spelen. 
Maar diezelfde Fadrhonc bleef 
niet langer in Nederland. Zo 
gaat het nu eenmaal; hoge bo-
men vangen veel wind. Fadrhonc 
verdween, de dokter ging 
naar Griekenland, waar hij 
sinds vorig jaar augustus de 
Atheense eredivisieclub AEK 
onder zijn hoede heeft. Fadr-
hone in Griekenland, je kunt 
het je haast niet voorstellen. 
Maar hij redt het. Daar ben ik 
van overtuigd. 

Op de avond dat we met elkaar in het 
hotel bij hem om de hoek hadden 
afgesproken staat hij exact op tijd 
voor mijn neus. Nog even joviaal als 
in zijn Nederlandse periode. De armen 
wijd gespreid en de begroeting krijgt 
al iets Zuideuropees. Mijn telefonades 
met hem in Athene waren dus niet 
voor niks geweest. Ik had uiteindelijk 
toestemming van hem gekregen om 
voor de AVRO-TV een reportage over 
zijn werk en leven in Griekenland te 
maken. Wel die afspraak dateerde 
eigenlijk al van vorig jaar, maar ie-
dere keer stuitte ik op een muur van 
onwil. „Ik ben niet meer belangrijk 
voor Nederland," riep hij iedere keer. 
„Wat moeten ze van mij nog weten. 
Iedereen kent me al. Nee laat me 
maar met rust." Uiteindelijk verloor 
de dokter en u mag eerlijk weten dat 
ik met enig gevoel van onbehagen naar 
Griekenland vertrok uit angst dat hij 
zich tijdens mijn reis alsnog zou be-
denken en. in Athene zou weigeren 
mee te werken aan de opnames. Maar 
na vijf minuten wist ik wat ik aan de 
dokter had. In zijn hart vond hij het 
allemachtig mooi dat er speciaal voor 
hem een TV-ploeg naar Griekenland 
was gekomen. 
De story, althans de Griekse story van 
Fadrhonc begint eigenlijk tijdens de 
finales van het wereldkampioenschap 
voetbal in West-Duitsland. Enige 
weken daarvoor was reeds bekend 
geworden dat Fadrhonc zijn contract 
met de KNVB niet zou verlengen. De 
gemoedelijke Frantisek die in de ja- 

ren daarvoor vaak de lachers op zijn 
hand heeft gehad, omdat hij in een. 
soort papiamento, de vaderlandse pers 
te woord stond, mocht dat van de 
bond zelf bekend maken. De oppositie 
tegen hem was in de loop der jaren te 
groot geworden. Er kwamen meer 1: 
tegen- dan voorstanders. „Die man is 
niet in staat om het Nederlandse elftal 
in West-Duitsland optimaal te bege-
leiden." Dergelijke teksten verschenen 
voor de reis naar Duitsland steeds 
vaker in de kranten en toen Rinus 
Michels werd aangesteld tot super-
visor, hetgeen betekende dat Fadrhonc 
op een zijspoor was geschoven had 
eigenlijk niemand meer oog voor de 
man die na Willem II, waar hij zoals 
gezegd uit Tsjechoslowakije terecht 
kwam, Sportclub Enschede (nu FC 
Twente), Go Ahead en als sluitstuk de 
KNVB bij de spelers weer animo voor 
Oranje gekweekt had. Nog zie ik hem 
tijdens de vele persconferenties in 
Zeist ergens achteraf in een hoekje 
zitten als Michels, Cruijff en al die 
anderen hun commentaren gaven of 
antwoordden op de gretige vragen van 
de vaderlandse sportpers. Fadrhonc 
was uit het licht verdwenen. Weg was 
de man die met kostelijke soms ook 
onverstaanbare brabbelzinnen alles en 
iedereen aan het lachen kreeg. In 
dagen voelde Fadrhonc zich erg •  
eenzaam; dat werd beter toen hij weer 
betrokken werd bij het actieve ge-
beuren in West-Duitsland waar hij 
zich werkelijk onsterfelijk beroemd 
maakte toen hij Rinus Michels op 
beide wangen kuste na de overwin-
ning op Brazilië met 2-0 in de halve 
finale. Maar Fadrhonc wist dat hij 
niet langer in dienst zou zijn. In die 
dagen werd hij benaderd door een 
Griekse journalist die zijn standplaats 
in Londen heeft. De man fungeerde 
als tussenpersoon voor een nog niet 
te noemen Griese ploeg. 
Na lang praten, toen de finale 
al verloren was zwichtte Fadrhonc 
toch. Op zestigjarige leeftijd pakte hij 
zijn biezen en verliet het land dat hij 
in ruim 25 jaar lief was gaan hebben. 

Of was het het geld dat hem trok. 
Fadrhonc: „Nee dat niet. Dat hebben 
ze meer gezegd. Natuurlijk kon ik 
hier in Griekenland meer gaan ver-
dienen in één jaar, dan in een paar 
jaar in Nederland, maar nee louter en 
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terrein braak lag. 
Fadrhonc thuis, nadat hij 's ochtends 
de training van AEK heeft geleid: 
„Dat is juist. Er was iets nieuws op te 
bouwen. Maar het succes met AEK 
komt me te snel. Het verwachtings-
patroon is te hoog. Ik heb nog niet de 
ploeg om kampioen te worden. En die 
eis wordt nu al gesteld. Daarom pro-
beer ik het beStuur ervan te over-
tuigen dat we het nog even rustig aan 
moeten doen." 
Voorlopig zit Fadrhonc gebakken in 
Athene. Vanuit zijn fraaie apparte-
ment in Kiffisia, het Wassenaar van 

alleen om het.geld heb ik het niet 
4-laan. Ik houd van een vrij sober 

,ren. Ik haat luxe; af en toe met 
,rijn vrouw met vakantie meer niet." 
voor Fadrhonc is AEK een enorme 
uitdaging. Hij weet en begrijpt dat 
een misstap in Griekenland voor hem 

op zijn leeftijd — waarschijnlijk 
het eind van zijn carrière als trainer 
betekent. Maar tot nu toe is alles 
uitstekend verlopen. Zelfs het taal-
probleem dat vooraf aan het seizoen 
toch levensgroot aanwezig was, is 
verholpen. Fadrhonc stond erop dat 
hij een tolk kreeg die Tsjechisch 
sprak. En zo gebeurde; Fadrhonc 
praat in het Tsjechisch en hulptrainer 
Kazakis vertaalt. Toch verheelt 
Fadrhonc niet dat hij in Athene al 
enige problemen heeft gehad. Met 
name in het begin, toen hij met harde 
hand de Griekse profs aanpakte botste 
het tussen hem en zijn spelers. Maar 
nu, nadat de Drachinen met handen 
vol naar binnen stromen, AEK veel 
wedstrijden wint en het publiek weer 
met duizenden de thuiswedstrijden 
bezoekt is dat volledig vergeten. De  

profs begrijpen dat ze met Fadrhonc 
op de goede weg zijn. En dat had men 
niet verwacht. 
De dokter: „Ik begreep dat ze hier in 
Griekenland hele specifieke trai-
ningsmethoden gewend waren. Toch 
had ik er larie aan omdat ik vond dat 
ik in mijn eigen sfeer wilde doorgaan. 
Met mijn grote vriend Rinus Michels 
(en ik kan niet beschrijven hoe hij 
dat zegt W.J.) had ik zoveel meege-
maakt tijdens de voorbereiding van 
het Nederlands elftal dat ik zo door 
wilde gaan. Vandaar dat ik botste." 
Die beginperiode heeft Fadrhonc goed 
doorstaan. Papou, opa zoals zijn 
koosnaampje luidt, wordt nu gezien 
als de grote openbreker van het 
Griekse voetbal. Want het Griekse 
voetbal dat één keer met Panathi-
naikos een groot succes behaalde toen 
het in 1971 in het Wembly-stadion in 
Londen tegen Ajax in de Europa-Cup 
finale uitkwam heeft verder weinig 
hoogtepunten gekend. Voor Fadrhonc 
was dat één van de redenen om naar 
AEK over te wippen. Hij begreep 
duvels goed dat er in Griekenland een  

Athene, kijkt hij toch met veel plezier 
terug op een Nederlandse periode die 
hem veel genoegen maar vooral in de 
laatste jaren veel narigheid bezorgde. 
De dokter wordt bij AEK volledig 
geaccepteerd als de grote wonder-
dokter die AEK, en de rest van het 
Griekse voetbal uit de slaap heeft 
gesust. 

„Doe ze de groeten," zei hij toen ik 
vertrok. Bij deze! ! 

WIM JESSE 
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Tussen de stroom milieu-vervuiling 
die reclame genoemd wordt tref ik op 
gezette tijden varianten aan van een 
peperdure kampagne die mij telkens 
herinnert aan een onderzoek dat ik zo 
graag zelf eens ter hand zou nemen. 
Het komt er maar nooit van, vooral 
omdat de benodigde reeks experi-
menten vrij lastig uitvoerbaar zijn. Ik 
zou namelijk van het oponthoud van 
een eenzame automobilist bij een 
tankstation gebruik moeten maken om 
ongezien in de kofferruimte te krui-
pen, ongemerkt vervolgens een gaatje 
te boren door de achterbak om vrij 
uitzicht te krijgen op de achteruit-
kijkspiegel en daardoor indirect op 
het gezicht van de bestuurder, straks 
als hij weer — alleen, denkt hij — op 
de weg is. 
Wie alleen is of zich onbespied waant 
doet de vreselijkste dingen: laat 
winden, boeren, peutert in z'n neus en 
laat zich — soms — de vangst smaken, 
raspt met open mond de keel, krabt 
zich in 't kruis, om van erger zaken 
maar te zwijgen. 
Zoiets doet men in gezelschap niet, en 
hier nader ik dan ook de fundamen-
tele probleemstelling voor mijn we-
tenschappelijk onderzoek: wat doet 
men waarom niet in het bijzijn van 
anderen? 
Zoals zo vaak maskeert mijn onder-
zoek in andermans privé-zaken na-
tuurlijk slechts de nieuwsgierigheid 
naar het eigen gedrag. Ik ben zelf niet 
in orde. Maar zijn anderen het ook 
niet, dan benauwt dat me minder. 
Smerige dingen als hierboven bekend 
vormen maar de helft van het verhaal. 
Rollend op vier wielen en omsloten 
door evenveel vlinderdunne blikken 
muurtjes doe ik dingen waarvan zelfs 
mijn vrouw even zou opkijken, hoe-
wel die mij toch van binnen en buiten 
kent. 
De eerste kilometers verlopen meestal 
rustig, slechts het gezellig knorren 
van de motor is te horen. Maar 
spoedig wordt dat overstemd, en ter 
hoogte van km-paal 11 neem ik alle 
partijen uit de Mattheus-Passion voor 
mijn rekening, van Jezus tot Maria 
Magdalena. Hoge falset-tonen doen 
mijn linnen dakje trillen als een in-
halende Mercedes de wenkbrauwen 
fronst. 
Trompet-concerten geen probleem: 
als ze niet bestaan componeer ik ze 
terstond met een constante snelheid 
van 90-km/u. De lippen op elkaar 
geperst en daar ontsnappen de hel-
derste tonen, binnensmonds gestuurd 
door een willige tong. Herhaling, 
toegift, tot de eerste afslag, want dan 
blijft de aandacht weer even bij de 
weg. 
Er is variatie mogelijk, maar altijd 
van het hoogste niveau. Staat mijn pet 
niet naar zingen dan spreek ik. En hoe. 
Vloeiend Frans, Engels, Duits, voor 
een internationaal gehoor dat aan 
mijn lippen hangt. Vooral de uit-
spraak daar gaat het om. Als ik er al 
niet geboren ben, heb ik er toch zeker 
jaren gewoond. 
Wat ik zeg is wartaal, maar daar gaat 
het ook niet om. De klank, de into-
natie, de continuïteit is wat telt. En 

T2ETiiiS 
even plotseling als het begon, kan het 
ophouden. Wegversmalling of nade-
rend circuit, vaart verminderen. 
Zo mag ik ook van tijd tot tijd de 
sprekers imiteren die mijn levenspad 
kruisen, in flarden nagebootst, want 
samenhang is er niet bij: bij hen 
trouwens ook niet altijd even sterk. 
Maar bij mij herleven ze, echter dan 
echt. 
Er is bij al deze inspanning één 
dreigend gevaar, maar ook daar heb 
ik een antwoord op. Als de hoofdpijn 
dreigt toe te slaan, begin ik aan de 
ontspanningsoefeningen. Lang voordat 
die reclame-maker zijn „verrukke-
lijkste toetjes" bedacht had ik ze al 
uitgevonden. Zeg geluidloos o! en 
tracht met behoud van deze mond-
stand te lachen, ook geluidloos na-
tuurlijk, want het gaat hier om het 
maken van grimassen. Trek de gekste 
bekken die je bedenken kunt, en dat 
gedurende zeker vijf minuten. Het 
resultaat mag er zijn: tien minuten er 
na moet je aan één stuk gapen of 
zuchten. Een betere ontspanning laat 
zich nauwelijks denken. 

HARDOP 
DENKEN 

Wie bedenkt dat dit slechts een greep 
uit mijn repertoire is, kan begrijpen 
dat ik dit gedrag graag aan dat van 
anderen getoetst zag. 
Hoe zit het met al die vertegen-
woordigers, van vroeg tot laat langs 
de weg? Die vrachtwagenchauffeurs 
en al die anderen die dagelijks een 
flinke ruk maken? 
Soms zie ik iemand ritmisch op het 
stuur tikken, als hij me inhaalt, of het 
hoofd wiegen. Ik zou niet graag alle 
monden voeden die ik onderweg open 
zie staan, dus er zijn aanwijzingen 
genoeg dat ik de enige niet ben. 
Maar bewijzen zijn er niet vooraleer 
ik mijn onderzoek heb afgerond. Want 
waaraan het ontbreekt is het cijfer-
matige materiaal, dat op tafel moet 
komen. Ik zal moeten hard maken wat 
ik denk anders kan ik er naar fluiten 
dat ik mijn data ooit zal kunnen 
operationaliseren. 
Moeilijk. Ik zie me nog wel tersluiks 
in die achterbak kruipen, als die 
chauffeur even aan het plassen of 
betalen is, maar ik zie niet hoe het 
verder moet. 
En dat is echt jammer, want het  gaat 
hier om een wetenschappelijk on-
derzoek dat vermoedelijk de maat-
schappij op z'n kop zou zetten; als m'n 
hypothesen kloppen. 
Waarschijnlijk zou ik er in één klap 
beroemd mee zijn geworden. Ik wou 
namelijk stellen dat eenzame auto-
rij ders in het bezit zijn van een gi-
gantische uitlaatklep voor hun emo-
tionaliteit, creativiteit in de baas-
z'n-tijd, en dat het echte leven zich 
pas tussen vier wielen ontplooit, in 
vrijheid dan, vandaar dat mijn be-
leidsadvies voor de overheid ook zou 
zijn, om het openbaar vervoer tegen 
te gaan met alle mogelijke :nidde-
len, en alle kansen open te houden 
voor verdere groei van het particulier 
vervoer en dan met zo min mogelijk 
mensen in één auto, gezien de on-
ontkoombare conclusie dat de auto in 
deze zenuwslopende tijd zo ongeveer 
de laatste vrijplaats is waar de mens 
nog Mensch kan zijn. 

Casper Vogel 
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