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Humanae Vitae

De pauselijke encycliek heeft in de afgelopen maanden heel wat beroering
gevlekt en niet alleen in katholieke kring. Het verbod tot ge:hruik van andere
middelen dan gehele of periodieke onthouding tot beperking van het kinder-
tal is hard aangekomen. Vit de reacties van de bi'ischoppcn van tal van landen,
die zich als regel wel aehter de pauselijke uitspraken stellen maar tegelijk
duidelijk maken dat katholieke mannen en vrO\l\vcn uiteindelijk met hun eigen
gt.'"\veten te rade moeten gaan, en lIit de resultaten V<ln opinie-peilingen in
verschillende landen, waaruit blijkt dat l'en grote meerderheid vall katholiekelI
niet vall zins is gewoonten op het gebied van de anti-conceptionelc midde-
len te veranderen, mag wel geconcludeerd worden dnt de invloed van de
encycliek in het individuele vlak waarschijnlijk gering zal zijn.
Afgewacht moet nog worden of de cncycliek l'en rol zal gaan spelen in de

ontwikkelingshulp. Katholieke organisaties nemen c<"11belangrijke plaats in bij
het ontwikkelingswerk cn het zou tot ernstige moeilijkheden kunnen leiden
als deze organisaties ernst zouden gaan maken met de cncycliek en hun hulp
zouden gaan weigeren bij die ontwikkelingsacties waarin een geboorten-be-
perkingspolitiek is opgenomen. Als de tekenen niet hedriegt.'11 lijkt de kans (x)k
daarop voorlopig gering.
Het enige, maar niet onbelan!,rrijke, gevolg van de encycliek zal wn:1r-

schijnlijk zijn dat het pauselijk en kerkelijk gezag opnieuw aan waarde inhoet.
Het logisch gevolg overigens van uitspraken, die, zelfs als ze theologisch jui6t
zouden z.ijn, historisch achterhaald zijn. Het is eell oude vergissing dat de
theologie de loop van dl' geschiedenis zou kunnen corrigeren. Omdat het voor
de lezers intere~<;sant kan zijn volgt hieronder de tekst van de verklaring waarin
het hoofdbestuur van het HIIlllanistisch Verboml zich tegen de encycliek heeft
gekeerd:

'Met diepe teleurstelling en grote ongerustheid heeft het Hoofdhestuur t:,an
het /lunllllli:.1isch Verbond kennis genomen vall de paflselijke encycliek
'11!1mmwe vitae'. /loeteel T,et Hoofdhestflllr fliet direkt betrokken is bil deze
paflseliike uitspraak, meent het toch met klem erlegen te moeten protesteren
iu cerband met de konsckteentics die dcze ftitspraak in de aehele tcercld kan
hehhen. lIet Hoofdbestuur meellt, dat er minder dali (Joit lUlIl hezirllliug op
een verhod van alle anticorlccptiorwlia en cormen van ahortus hcllOette bestaat.
Een dergelijk verhod kan alleen maar als gevaarliik eTl onzedelijk worden
hestempeld.

CEVAARLl]K is ZO'/1 verlmd, omdat de pauselijke uitspraak ertoe moet
leiden. dat de toename Dan de u:ereldbevolking hevorclerd wordt, met alle
risiko's daarvan, zoals tekorten in de t>oedselt>oorz.ieningeli ruimtegehrek, en
met als gevolgeli: innerlijke OIlTllst,maatschappelijk onbehagen en toenemende
agressiciteit. Gevaarlijk evenzeer, omdat in de intenwtioflale orgarlen en bij
de internationale onltcikkelingsJlfIlp een WIJ. de machtigste geestelijke orgmli-
saties in de tcereld, die de R.K. Kerk is, OIlt:ermillderd een verlmllmemle
invloed ;;;alh/ijcen uitoeterlen,
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De winterslaap van de New Orleans-jazz

Over de geschiedenis van de jazz is in
de loop der jaren een soort .c;esimplifi-
ceerde standaard-opvatting ontstaan. In
de vele, voornamelijk door klakkeloos
overschrijven tot stand gekomen 'alge-
mene' boekjes ovor jazz 'voor beginners'
is dat stereotiepe verhaal nu al zo vaak
afgedraaid dat het welhaast onuitroei-
haar lijkt.
Natuurlijk zijn er verdien.'itelijke uit-

zonderingen, zoals de uit g-edegen studie
voortgekomen hoeken van ;\farshall
Steams, André Hodeir en - nu onlangs
- Cunfhct Schuiler, maar de markt
wordt helaas nog altijd beheerst door de
nonchalant in elkaar gefbnstc populaire
pockets met 'pakkende' titels als 'Jazz
onder het mes' en 'Jazz, muziek van
onze tijd'.
In die boekjes gaat de ontwikkeling

vall de jazz ongeveer als volgt; Ontstaan
in New Orleans, verhuisde de jazz rond
1920 per river-boat naar Chicago, waar
de authentieke, collectief geïmproviseer-
de New Orleans-jazz tegen 1930 geheel
werd verdrongen door de gearrangeerde
big hand-Swing. Pas t"t.-'11jaar of tien
later werd de :\ew Orleans-jazz uit zijn
winterslaap gewekt door jonge blanke
enthousi.lsten, die ecn wereldwijde Di-
xieland-revival op touw zetten. Tegelij-
kertijd was in Ncw Vork weer een nieu-
we vorm van jazz aan het ont"taan, de
bebop, die ('nz. enz. enz.

Eenmisvatting
Om me voor deze keer tot i.én misvat~

ting in dat standaard-verhaal te beper-
ken: Er is geen sprake van dat de big
bands in de jaren dertig alle kleinere
groepen dooddmkten. Er waren niet al-
leen tientallen combo's die enthousiast
en met redelijk succes de Swing (liever:
middle-jazz) ht'()ef('Jlden, ook collectief
geimproviseerde jazz mct sterke NC\\f

Orle.'1ns-elementenwas in die periode op
vele plaatsen te horen; in Chicago, in
Ncw Orlcnlls en zelfs in het t't-"J1rnun
van de big band-business: New York.
Behalve ~ote dancings zoals de Savoy

Ballroom en de Collon Club, waar de
orkesten van Duke Ellington en Chick
\Vebb triomfen vierden, kende de New-
yorkse negerwijk lIariem in de jaren
dertig ook tientallen kleine etablissemen-
ten - vaak ont"taan uit vroegere ~1Jeak-
easies - waar de muziek door solo-
pianisten of combo's werd verl.Orgd. Uit
die sfeer komen de opnamen op de LP
"HarIem on Saturday ~'ight' (Ace of
IIcmts All 161).
De centrale H!,,'uurop deze plaat is

pianiste-zangeres Lil Amstrong, die in de
jaren twintig in Chicago bekend was
geworden als lid van de King Oliver-
band en van de gelegenhcidscombinaties
rond ham toenmalige echtgenoot Louis
Amstrollg. In Hartem was ze tien jaar
later vooral actief als begeleidster van
vocalisten en aL'i organisatrice van
plaatsessions.
'liarIem on Saturday Night' hevat

veertien opnamen van vier verschillende
combinatie$ uit de periode 1936-'40. In
Lil Armstrongs groepen spelen Swing-
musici met jarenlange big-band-ervaring
(o.a. tenorist Chu Berry, trompettist
Charlic Shavers en tromhon:ist J. C.
Higginbotham) veelal samen met Ncw
Orleans-pioniers, zoals klarinettist Johnny
Doods, dmmmer Zutty Singleton en
has~i~tPopsFoster.
Daamit resulteert een merkwaardige

mengelmoes van Kew Orleans- en Swing
elenlt'nten; ook al doordat het rt.'pertoirc
varieert russen klassieke repertoirestuk-
ken van OIiver en Satehmo (0. a. Canal
Street Blues, 1felancholy en \VHd ~fan
Blues) en door Lil Amstrong geschreven
liedjes in Ct.'nsoort vaudevillestijI. Soms,
zoals in een aantal shlkken uit '36 met
o.a. Chu Berry, doen de collectieve im-
provisaties aan het begin en het eind
van de vertolkingen wat onwennig aan.
terwijl een groep uit '40 met IIem}'
'Hed' Ellen (trompet), Edmond Hall
(klarinet) en Benny "-lorton (trombone)
zelfs met kennelijke tegenzin ("en stel
'ouderwetse' nummers reconsmlccrt.

Plezierige stukjes
Daar tegenover staan echter twee ple-

zierige door Lil Amstrong gezongen
shlkjes music-hall uit 1938, waarin voor-
al J. C. IIigginlx)tham schittert, en vijf
curieuze opnamen uit datzelfde jaar,
waarin de onwaarschijnlijke combinatie
Charlie Shavers-Johnny Dodds (de
IlL'estnchtigc virtuoze Swing-trompettist
en de hardnekkige stijlzulvere New Or-
leans-klarinettist) voortreffelijk blijkt te
werken. Shavers weet zijn veruit supe-
rieure techniek en akkoordenkennis hier
te gebruiken voor prikkelend, verrassend
subtiel spel op gestopte trompet. Het
t'Ontrast Illet het veel primitiever raffi-
nement van Dadels (die hier maar zelden
rihnisch de mist in gaat) levert vooral in
de t'Ollecoevc improvisaties muziek van
een unieke channe op.
Onder de vele solo-pianisten die in de

jaren dertig de nachtclubs en de privé
'rent parties' in Harlem onveilig maak-
ten, stonden er drie onbetwist aan de
top: Fat" \\'aller, James P. Johnson en
\Villie 'The Lion' Smith. Van die 'fa-
mous thn.."e'is Smith buiten Harlem het
minst bekend geworden, hoewel hij met
nauwelijks minder talent en minstens
evenveel lef als zijn beide collega's te
werk ging, Zijn opvatting van de Hm-
lem~stride-pianostijl (een manier van
spelen waarbij de linkerhand afwisselend
een basnoot en een akkoord aanslaa.t)
wa" wat sierlijker en subtieler dan die
van de heide andere groten, terwijl
Smith zich vooral ondl'rscheidde (loOf
een stel voor die tijd bijzonder geraffi-
necrde harmonische grapjes.
Al die kwaliteiten komen op 'The

Swinging Cub Men' (At"eof Hearts AH
162) maar zeer ten dele tot hun recht.
Smith werkt op deze plaat met drie
vcrschillt'nde combo"s uit de jaren "35-

JAZZ

"37, waarin hij zich niet al te best thuis-
voelt.
Zijn hreedvoeri~(' pianostijl laat zich

maar moeilijk in het keurslijf van een
strak met metrum handhavende ritme~
sectie dwingen, waardoor herhaaldelijk
storende misverstanden ontstaan. Boven-
dien zijn Smith's kwaliteiten als begelei-
der ontoereikend om - zoals Fats \Valler
dat wel kon - een slaperig groepje mu-
sici tot geïmpireerd spel te pressen.
Vier stukken uit '35 laten Smith horen

met een kwartet dat zo uit de jaren
twintig weggerukt lijkt: kornet, klarinet
(of tenorsax), piano, waslxm:l (1). Het
gaat hier om een stel lllusici uit de
school van comp()nist~armngeur Clarcn-
ce \Villiams (een handig man die met
een naar mijn gevoel uiterst heperkt ta-
lent zeer veel geld heeft verdiend). Zij
leveren hier trouwhartige nlaar weinig
opwindende t'Ollectieve improvisaties af.
Ongevecr hetzelfde geldt voor ('en
groepje uit '37 met 0, a. trompettist
Dave 1'\elson (een neef van King Oliver,
die ook in diens orkest heeft gespeeld).
Los \'an de 1'\ewOrleans-traditie staan

op deze plaat alleen vier stukken met
een aantal musici uit het John Kirby
sextet (een van de knapste combo"s uit
die jaren). Ook zij hebben echter weinig
affiniteit met 'The Lion', zodat de mu-
ziek lang niet het niveau van de echte
Kirhy-sextet-opnamen haalt.

Verzamelplaat
Een mcrkwaardig soort synthetische

~cw Orlt"<1nsjazz is te horen op 'The
P,massié Sessions' (RCA LP11-542), een
verzamelplaat met zestien opnanu.'ll uit
de winter '38-'39. De Franse jazzcriticus
Hugues Panassié had de gelegenheid ge-
kregen om in l\:ew York een paar plaat-
sf;'Ssionsmet 'authentieke New Orleans-
jazz' te organiseren. Hij beging daarbij
de fout om zich te laten adviseren door
:\Iezz ~Iezzrow, ecn blanke amateunnu-
zikant met aanzienlijk nll-'Cr pretenties
dan capaciteiten, die min of meer be-
weerde het patent op de 'echte jazz' te
hchben.
Dank zij Me-.lZrowwerd dan ook een

aantal volstrekt chaotische stukken mu-
ziek vastgelegd (Hevolutionary Blues,
Camin' on with the come on etc,), waarin
de capaciteiten van musici als trompet~
fut Tommy Ladnier en pianist James P,
Johnson nauwelijks tot uiting komen.
Tragisch is, dat deze pseudo-muziek la-
ter door Panassié en zijn volgplin~en
door dik en dun is verdedigd als
'schoolvoorheeld van authentieke jazz".
Gelukkig staan er ook stukken op deze

LP waarin de invloed van :\Iezzrow
minder overheersend is en waarin voor-
al sopraansa\':ofonist-klarinettist Sidney
Beehet voortreffelijk werk levert. 11aar
de mL"llewerkingvan Mezzrow, met zijn
volstrekt onbeholpen gedoedel op klari-
net en tenor, blijft in elk nummer een
storende factor,

BERT VUIJSJE
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In de greep van het geweld (slot)

In de twee vorig-c artikelen in deze
reeks schreven wc over hEt gebruik van
geweld in individueel v('rhand en op
nationaal vlak, ditmaal ,••il1en \vc schrij-
vcr over het gebruik van gt'w{,ldin de
infcmationalc relaties. lIet is m.i. dui-
delijk dat we juist op dit punt volledig
in C{'11 impasse zijn geraakt.

De toestand is als \'ol~t: de wereld
wordt volkomen gedomineerd door de
tegenstelling van de grote blokken aan-
geduid al'S ~ato-paet en het pact van
\Vafschuu en de hewapening van deze
beide blokken is zodanig dat een moge-
lijke oorlog tot we<1erl.ijc1se ycmietiging
zou leiden. Vandaar dat wc leven onder
het 'evenwicht van de wcd('r.r.ijdsc af-
schrikking', De be' ••..upcning is de laatste
jaren angstwekkend toegenomen en. als
er geen duidelijke ommekeer komt,
mogen we op ecn verdere ontwikkclin~
in de komende jaren rekenen.

De verhouding tussen de heide pacten
wordt gekenmerkt door een diep gev•.or".
teld w{>(lerzijt1swantrouwen en door gro-
te tegenstellingen in ideologisch, poli-
tiek, economisch en sociaal opzicht. \Vc
hehben eigenlijk wat dat betreft ~illds
ongev{'('f 1948 voortdureml geleEftl in
een of amlere variatie van de kOIHIl'
oorlog. \Vat ons overeind hield was de
alom verbreide opvatting dat geen van
heide partijen hdang had hij het ontkc-
tenpn van een derde werddoorlo~ (dh~
ZOI1immers wederzijdse vernietig;lJg he-
kkcnen) en dat die er dus ook niet zou
komen.

Merkwaardige situatie
Zo hehben we geleefd in de merk-
waardige situatie dat door het ''''";:Hl-

troll\VCIlen de tegenstellingen. een Wer-
kelijke vrede onhereikhaar en dank zij
de wedert.ijdse hewapening ecn ,""erkC'-
Iijke oorlog onmogelijk WHS. Nederland is
lid van het ~ato-pact eu de buitenlandse
politiek van de verschillende na-oorlogse
regeringen is vooral gehaseerd geweest
op dit lidmaatschap; zo lang we lid zijn
van dit bondgenootschap en het tussen
heide pacten bestaande evenwicht kan
worden gehandhaafd, is de veiligheid
van ons volk en ons grondgebied redelijk
gegarandeerd. >Jatuurlijk heeft Keuer-
land zijn hijdrage moeten leveren in het
:'\ato-l::ondgenootschap. onze regeringen
zijn daar, in tegenstelling tot de rege-
ringen van enkele andere landen, eerlijk
{'IJ ijverig in geweest, en in het Ila-oor-
logse Z\edl'r1and heeft de bewapellin~
dan ook t.'en plaats gekregen in ons volk
en op onze hegroting als in ons land
eigenlijk voordien nooit het geval was.

Toegegeven moet worden dat de ge-
voerde politiek inderdaad succes hedt
gehad, drie-eu-twintig jaar na de tw~etle
wereldoorlog is nog stel.-"(lsde derde "-VC-

reidoorlog niet uitgebroken en, ondanks
allerlei grote spanningen, ziet het cr niet
naar uit dat dit de eerstkomende jaren
zal gehellf{'n, we Ie\"{~nbetrekkelijk \'('i-
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lig in een werdd die tot aan d{~lIok is
ge\"llld met e('o vemietigingsapparatll1lf
die ronduit oll\"llorste1haaris.

WederziJdse bedreiging
Toch is het niet moeilijk om in te zien
dat we ons bevinden in een sittlatk~ die
nwer en meer onhoudbaar wordt. De
wederzijdse hedreiging niet gewdd, ge-
haseerd op het w{>(lerzijdscvertroll\'~"en,
lost uiteraard niets op, de verhoudingen
verstarren meer en meer, de problemen
pn spanningen stapelen zich op, conflict-
situaties n">nnenigvuldigenzich omdat er
niets opgelost kan worden, oude con-
flicten hamlha ven zich en er komen
nieuwe bij, de sociale kloven in .:1ewc.
reld worden zienderogen dieper omdat
er geen gemeenschappelijke poging van
de machtige landen tegenover staat om
ze te versmallen. Voor miljo('IH'nmenseu
is een bijna. onleefhare situatie ont••taan
die schreeuwt om efficii;nte oplossi:lg"t,n.
dio stellig financieel, technisch en eco-
nomisch zouden kunnen worden gegc-
v{'n, maar er ge1x'urt weinig of nietsonl-
dat wc politiek IallJ.,'7..amerhandzo volle-
dig in de impasse zijn geraakt, dat we
dkaar nog wel kunnen he<1rt'igen maar
elkaar niet meer kunnen helpen.

Onze politici sleutden met grote ijver
aan allcrlt'i pmhh'men maar zo gauw ze
op een enigszins fundamenteel manke-
ment stoten dan moeten ze er md hun
hauden afhlijven omdat de verhoudin-
geil in de wereld geen fundamentele
veranderingen gedogen, de meest ont-
wikkelde kwaliteit die politici kenmerkt
is de vaardigheid in het leggen van ver-
hall' rookgordijnen om de politieke af-
tocht te maskeren. De strijd b.V. tegen
de honger in de onontwikkelde gebieden
wordt in-effick'nt gevoerd omdat de
heide grote hlokken deze gehieden eer-
der beschouwen als plaatsen waar ze
elkaars invloed moeten hestrijden dan
als centra waar ze door gezamenlijke
inspanning de zo noodzakelijke menselij-
ke hulp moeten hie<1t'n.

Politieke problemen
Ook de politieke prohlemen (~lidden-
Oo~ten, Vietnam) zijn schier onoploshaar
en dragen door het verschillend partij
kiezen van do heide grote mogendheden
en de met hen verbonden blokken
,"oortdurend het gevaar in zich uit te
groeien tot een l,rrote,alles vernietigende
oorlog. Binnen de machtsblokken zelf
wordt t'r angstvallig op toe gezien dat
geen invloeden tot ontwikkeling komen
die een verschuiving tussen de blokken
tot gevolg zou hebhen (Cuha, San 00-
lIlingo, Tsjechoslowakije). ZeUs het gro-
te, nieuwe terrein van deze eeuw, ht't
omler.wek in de mimte, heweegt zich
voor een iJelangrijk deel hinnen de com-
petentie-strijd van de grote blokken en is
zeker niet op de laatste plaats gericht op
het behalen van milit.'lÎre en andere
voordelen door die blokken.

I\"u is er in zeker opzicht niets nieuws
onder de zon, de heheersing van de
wereldpolitiek door de machtsstrijd van
de grootste staten is I.-"('nbekend ver-
schijnsel. Alle grote machl ••tegenstel1in-
gen hebhen in de geschiedenis uiteinde-
lijk geleid tot het gebnlik van militair
I!:eweld. In de na-oorlogse gl'schiedenis
zijn echter enkele elementen die de toe-
stand uiter..t préeair en gevaarlijk ma-
ken:
• De tegemtellingen hlssen de è,rrotc
blokken zijn niet alleen politieke tegen-
stellingen, zij berusten mede op diep-
ga..'lmle ge(.,'Ste1ijke,economische en so-
ciale verschillen, die, ondanks de be-
trekkelijk pragmatische aanpak van pro-
hlemen, het onderling wantrouwen ver-
diepen en mogelijke oorlogshandelingen
maar al te gemakkelijk het karakter l"Un-
m'n geven vall 'geheiligde anti-commu-
nistische of anti-kapitalistisehe knlis-
tochten.
o Door de dekolonisatie en de op-
komst van allerlei nieuwe staten gaat een
golf van nieuw nationalisme door Je
wereld dat zich op soms vreemdsoortige
wijze vermengt met oude of nieuwe
id{'ologieën waardoor ook lokale proble-
men vedal een bijzonder fanatiek {'IJ

venijnig karakter krijgen, lokale oorlogen
ontwikkel{'11zieh zeer snel tot bijzonder
'vuile' oorlogen I.-'nzijn de ()orzaak van
sentimenten die in het spel tussen de
grote blokken tot plotselinge verschui-
vingen en verwarringen kunnen leiden.
De 'kleine' oorlogen in Algerije, het
~Iidden-O()sten, Vietnam en Nigeria
hebben stuk voor stuk golven van emo-
ties in grote delen van de wereld ver-
wekt.
• De be\\";.lpening is als gevolg van
de ontwikkeling van atomaire, chemische
en biologische wapens, op een punt g-e-
komen waardoor L'ell volgendo wereld-
oorlog de waarschijnlijkheill van vL'TIlieti-
ging van grote delen van de mensheid
en de hescImving inhoudt. De vcmidi-
g-ingskans is zo enorm, en wederzijds,
dat geen regering die nog positieve be-
doelingen in de wereltl nastreeft, de ver-
antwoordelijkheid voor een derde
wereldoorlog op zich zal willen ne-
men.

Elaenbelang
Als gevolg van het bovenstaan<le zijn
we in de bizarre situatie terecht geko-
men dat de wereld in allerlei opzicht op
weg is naar een nieuwe grote oorlog en
zich daarop voortdurend voorbereidt en
er in allerlc-i opzichten ook klaar voor is,
mllar tegelijk steeds sterker doordrongen
wordt van de gedachte dat zo'n oorlog
eenvoudig niet kan en mag ('n dat ge-
lukkig niet alleen op grond van ethiek el1

moraal, want die hebhen nog nooit een
oorlog tegen gdlollden, maar op grond
van welbegrepen eigenbelang, op grond
van angst voor een totale vernietiging,
waarbij geen overwinnaars maar slechts



verliezers gctdd zullen kunnen wor-
den.

liet is duidelijk dat in een dergelijke
impasse ecu politiek die niet 'verder rcikt
dan het weder/.ijds Opvoeren van dl'
hewapclling: en het handhaven van de
status quo uiteindelijk desastreus kan
zijn. Het onbehagen ovcr de hestaande
toestand, vooral merkbaar in de bewo-
gen demonstraties vun de jongere gene-
raties, vloeit voor een deel voort uit het
hewustzijn dat de ganl-rvan zaken in de
wereld, ondanks steeds toenemende mo-
gelijkheden tot welvaart, zonder perspcc-
tief is en dat de diwrse reg-eringt.'ndaar
bijzonder fantasieloos op re~lgcren.
liet is hegrijpelijk dat b.V. in Xeder-

land daardoor de Nato-politiek van de
Nederlandse regering v{xlral in jonge-
renkringen steeds meer weerstand ont-
moet. Zelfs de geheurtenissen in Tsje-
choslowakije sehijnen daarin geen be-
langrijke verandering te hebben ge-
hracht. Dat komt dan m.i. niet omt.lat dl'
verontwaardiging over het Russische op-
tredt.'n onthreckt maar omdat men niet
gelooft dat de hewapeningspolitiek van
de landen van het Nato-pact werkelijk
tot oplossing(>nkan leiden. ~fen gt.'iooft
eeJl\'oudig niet langer in de vrucht-
haarheid van een politiek die dreiging
met geweld heantwoordt door dreiging
met tegengeweld.

Geen alternatief
De impasse wordt e(.'rst goed duidelijk
als men zich afvraagt welk altematief er
dan tegenover de Nato-politiek knn wor-
den gcplaatst. Danr ligt voor {'en helang-
rijk (k"el dan ook de kracht van de
huidige politici, hun tegenstanders zijn
niet in st,lat cen geloofwaardig altema-
tief op tafel te leggen en dus lijkt het
voor de kiczers het veiligst om de Nato-
politiek dan maar te steunen. Dat dat
niet met enthousiasme gebeurt is zo
langzamerhand wel duidelijk, maar er is
nu eenmaal geen alternatief.

Natuurlijk, (.'r gaan wel stemmen op
om in 1970, als dat volgens het verdrag
mogelijk is, de ~ato te verlaten maar de
gewone burger wil dan natuurlijk wel
weten wat hij cr voor in de plaats krijgt
en de tegenstanders van de Nato-politiek
zijn er tot nu toe niet in geslaagd dat
duidelijk te makcn.
Iloe komt dat eigenlijk? \Vaarom is er
geen alternatief? De veronderstelling dat
de tegenstanders van de Nato zoveel
dommer zouden zijn dan de voorstan-
ders en zoveel minder politiek ge-
schooId, lijkt niet waarschijnlijk. Ik weet
er voorlopig slechts één antwoord op:
het grootste deel van de politici, van de
commentatoren en critici, van de ge-
wone hllfgcrs, is eenvoudig niet rijp voor
zo'n altematicf, men is zo gewend om te
denken in tennen van politieke en mili-
taire machh'crhoudingen, dat gedachten
die in O('llandere richting-gaan eenvou-
dig als onverstandig en illusoir van tafel

worden geveegd, Dt.'gt'nen die ('en an-
dere politiek voorstaan staan voor de
noodzaak het klimaat daarvoor geestelijk
1.'11 politiek H)()r te hereiden t.'n daarin
zijn ze v(xlrlopig nog onvoldoende ge-
slaagd. Het is duidclijk dat men hier
voor cen deel te maken hedt met een
vicieuse drkd: er is geen andere welom-
lijnde politiek en daarom kunnen de
mensen er zich {xlk niet op in.••tellell,
omdat de mensen niet de gO<-'deinstel-
ling hehben krijgt de \'orming van zo'n
nicuwe politiek ook weinig of geen kans.

Angst voor oorlog
Toch hebben de voorstanders van een
nieuwe politiek Nn ding aan hun zijde
n.1. de angst voor een derde wereldoor-
log. Daarom ben ik van mening dat de
nieuwe politi<-,kde heste kansen tot ont-
wikkelin1-{heeft in eell tijd van reactie
op een gespannen toestand. Tsjechoslo-
wakije 7.alm.i. o\"('r enige tijd de krat.-'h-
ten ten goede kOlllen die naar niell\\'("
politit.,ke nlOgelijkheden streven. \Vie
deze uitspraak vreemd vindt moge he-
denken dat in de geschiedenis stet.,ds
dialeetischc dementen aan te wijzen
zijn.

Omdat ik er ook persoonlijk van Over.
tuigd hen dat de politiek van militair
evenwicht uiterst riskant is en om alter-
natieven vraagt, wil ik trachten in het
slot van dit artikel enige gedachten te
olltwikkden die m.i. voorwaarde ziin
voor de vorming van een nieuwe poli-
tiek. Het gaat dus niet om die politiek
zelf, ik hen geen politicus, maar veel
mccr om de gre.'>telijkeenpsychologische
voorwaarden die het klimaat moeten
scheppen dat zo'n nicuwe politiek Illoge-
lijk maakt.

\Vie de volgende punten aandachtig
overdenkt zal hegrijpen dat ik de zaak
hcpanld niet als een sinecure zie en dat
ik meen dat een diepgaande geestelijke
en psychologische omwenteling nodig is
vóór cr zich nieuwe kansen zullen ont-
wikkelen. Door de shock-therapie van
deze tijd zou zo'n omwenteling zich toch
sneller kunnen ontwikkelen dan in ecn
nonnOlleloop van de geschiedenis moge-
lijk lijkt.

Ik denk dan aan de volgende puntcn:
• Een belangrijke factor in het leven
en in het politieke leven in het bijzonder
is de mate van risico die mcn bereid is
te aanva..1.rden.Als ik de westerse poli-
tiek goed zie dan is deze er op uit om
het risico van het heden zo klein moge-
lijk te houden en eventuele niet te ont-
lopen risico's te verschuiven tiaar een
niet te bepalen tijd.••tip in de toekomst.
\Ve bmnen ons vandaag het risico niet
veroorloven dat de landen van het \Var-
schau-pnct naar het \Vesten opdringen,
{bt er een communistische bezetting zou
komen van landen die nu niet commu-
nistisch zijn.

\Vc menen voldoende gegevens te be-
zitten om te v(.'rondersteJlen dat deze

hc(ireiging ons inderdaad Ixn.:en 11<-'t
hexJfd hangt en dus v{)eren we onze
hcwapcning zodanig op dat de commu-
nistische landen zich wel twee maal zuI-
len hedenken voor ze hUil hedreiging
ten uitvoer hrengen. Al doende ('chter
wcrken wc volop mee aan een situatie
die op den duur zou kunnen leiden tot
het grootste risÎeo van allen: het uithre-
ken van een volgende wereldoorlog. De
groot<;tehandicap van ecn dergelijke po-
litiek is dat de weg terug altijd afgeslo-
ten is omdat men daarvoor de stand-
punten zou moeten opgeven waar men
nu juist vanuit gegaan is om zijn politiek
te reeht\"llardigcn.

Opgevoerde bewapening
De vraag is cchkr of in d(.. huidige

situatie het risico van een stet,ds opJ,"(e-
voenie 1Jewapening niet groter is dan
het risico van een communistische hezd-
tinl!. Ik bedoel daarmcc niet te zeggen
dat <.'(.'neventuele communistische bezet-
ting nog wel mee zal vall('n maar ik
waag het te hetwijfelen of w'n lwzdting
indenlaad wd zal plaats hehhen en
vooral of er geen politiel te voeren zon
zijn die minder ('enzijdig op de bewape-
ning is ingesteld dan met de huidige
westerse politi(.,khet geval is. De moge-
lijkheden \"an co-exist(,lltie met terug-
schroeving van (h~ hewapening en zon-
der hezetting hehben in het westerse
politieke denken praktisch gC'C'1lplaats
ing('nomC'n.

Ik geef graag toe dat zulk denken
risieo's inhoudt maar zijn deze heslist
groter dan het ri.~ieo dat we met de
huidige politiek lopen? ~Iaar al te vaak
wil men ons politiek voor zwart-wit te-
genstellingen plaatsen, indertijd was het
:\fussert of ~fosko\l, vandaag is het te
)lemakkelijk: bewapenen of hezet wor-
den. Ik ben er nog niet zo zeker van dat
cr niet meer mogelijkhcden zouden zijn.
• De weigering om vandaag risico's
te lopen opL'1lhaartzich vooral in het feit
dat de Z.g. wederzijdshcid een grote rol
speelt in de politiek. \Ve willen mee-
doen aan ontspanning en ontwapening
op voorwaarde dat de andere kant dan
dez('lfde stapp<-'nneemt. Hct klinkt zcer
pJamilwl en het geldt dan ook als hoog-
ste staatsmanswijsheid,

:\faar wat doe je nu als de andere kant
even wantrouwi,g is als wij? Dan maak je
ie hlij met enkele biina dode mussen als
het verdrag over het stopzetten van
kernproeven en het non-prolift.'ratie-ver-
drag. Natuurlijk 7ijn zulke verdragen niet
zonder betekenis maar die gaat toch niet
uit boven het slClltelcn aan eell oude
wagen op het moment dat {'en nieuwe
wagen had moeten worden gekocht.

Eenzijdige Initiatieven
\Vaarorn zou het \Vesten dat zo gaar-
ne prat gaat op zijn meerwaarde aan
gt.'t.'st('lijkeadüergroml, politieke en eeo-

Zie r;erder pag. 6
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lhe Fox: boeiende film zonder
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nomische kracht zich eigenlijk niet be-
paalde eenzijdige initiatieven kunn("11
veroorloven om daardoor de hestaande
impa$se te doorbn'ken? je kunt daarhij
aan kleinere en grotere initiatieven den-
ken. Het erkennen van de D.D.H. zou
('cn klciner initiatief zijn. het venninde-
ren van de hewapening een groter. Het
g:t'weldige voordt,cl zou zijn dat het
\Vesten eindelijk weer eens het initiatief
aan zijn kant ZOII krijgen en dat onze
politiek plotseling heel wat meer zou
worden dan het antwoorden op com-
munistische 1){-'(lrcigingen.Natuurlijk zou
hel risico's met zich me(' hrenJ.,:L'nmaar
zouden die beslist groter zijn dan het
risico van de steeds toenemende bewa-
pening? Het duidelijkst zou de niemve
politiek zijn als er een werkelijk vredes-
plan tot stand ZOII kunnen komen dat de
mogelijkheid tot dedname van de COIll-

munistische landen zou openhouden
maar dat ook eenzijdigt' initiatieven zou
bevatten.
• Natuurlijk ZOlt een dergelijke poli-
tiek, die een doorbraak naar een moge-
lijke co-existentie zou lwtekent'n, een oh-
jectiever heoonleling van het commu-
nisme moeten inhouden. !'\iet in die zin
dat we onszelf communist verklaren
maar wel zodanig dat we erkennen dat
de communistische samenleving niet bij
voorbaat politiek. economisch L'nsociaal
minderwaardig is aan de onze, de er-
kenning dat een communistische wijze
van samL-nleveninderdaad goede moge-
lijkheden inhoudt. Onze wa.."1Tderin~voor
joegoslavië en de liberale communisti-
sche leiders in Tsjechoslowakijke gaat
trouwens, als ze eerlijk gemeend is, dui-
delijk die hnt uit.
Ik ben cr van overtuigd dateen derge-

lijke westerse politiek het Iiberaliserings-
proecs in het communisme ten zeerste
zou hevorderen en het is vnor mij dan
ook de vraag of deze politiek meer risi-
eo's zou inhouden dan onze huidige een-
zijdig op bewapening gerichte politiek.
Het zijn slechts enkele lijnen om de
achtergrond aan te duiden. Vele mensen
zullen temgschrikken voor zo'n pulitiek
en zweren bij het oude en vertrouwde.
\Vel, ik vrees dat wij of onze kinderen
daarmee ten slotte in dcatoom-oorlogte-
Tl'cht komen. Ik ben vandaa~ tot zl,kt're
risico's hen.id om dat te voorkomen.

11. UPS.

6

De s(:hijnheiligheid in de film ver-
dwijnt. Hoe kan het ook anders, nu het
normale leven steeds vrijer wordt en de
omgang tussen mensen minder gespan-
nen. ~Ien durft ongedwongener over
homosexualiteit lesbische verhoudingen
et<.'. tL'spreken dan enkele jaren geleden.
Ook Hol1ywood is er eindelijk van

doordrongen dat dl' bestaande ta\x)es
eigenlijk flauwe bedenksels zijn die
met1ein stand wonlen gehouden door de
in de Verenigde Staten van Amerika zeer
maehtig(~oude 'oTijsteTSven"nigingen (of
hoc ze ook Illogen heten).
Dl' erotiek in de film kennen we al

lang. in hijna elke film komt sex voor,
maar prohlemen op hd sexuele vlak (een
It'Sbisehc verhouding bijvoorbeeld) wor-
den bijna niet uitgc1x.dd.
0(' Amerikaans(' regisseur ~1ark Hy-

deIl heeft het aangedmfd om in zijn
eerste volwassen !';peelfilm zo'n taboe
(waarover niet gesproken wordt en het
liefst doodgezwegen) te doorbreken.
Ryddl is zdf adeur geweest. In ver-

scheidene shows op Broadway het.ft hij
/;"Cnrol gespeeld; in de film Crime in the
stred acteerde hij ook. Daarna is hij
()\.t'rgestapt naar de televisie en hij heeft
nu t't-'Il topfunt:lie als regisseur hij een
vau de grote tdevisiemaatschappijen.
Hyddl heeft met zijn ('t'rstelin~ Thc

Fox - naar het gelijknamige verhaal van
D. H. Lawrence de auteur van Lady
Chatterly's Lover - ('en uitstekend de-
buut ~elllaakt. Thc Fox gaat over twee
leshis(:he vrouwen, die gelukkig samen-
leven, maar dat gduk wordt 'wre('(l' ver-
stoord als een man in hun leven ver-
schijnt en ecn van de vrouwen jaagt en
meeneemt als huit.
liet is geen moeilijke film geworden.

RydeJl filmt recht door zee, laat prach-
tige natuuropnamen zien van een be-
sneeuwd Canada, die treffend de ver-
latenheid accentueren waar de twee
vrouwen, jill en ~1arch, wonen in een
klein boerderijtje.
March is de 'man' in dit 'huwL'lijk',jilJ

(Sandy Dennis bekend uit \\'ho's afraid
of Virginia \Vool£).de vrouw die 7.ovccl
steun en lîefde nodi~ heeft van haar
~1arch. Het geluk dat zij beiden denken
te zien in elka..u is echter schijn. En
schijn bedrie~. Dat voelt ~farch (ArUle
Heywood) als zij jagend in de door
sneeuw bedekte bossen plotseling ge-
confronteerd. wordt met ha..-u spiegel-
\x'eld: een forse man in een dikke duf-
fel, maar met ecn vnmwelijk ~,-'Zicht.
Dan ook ontdekt ~Iarch dat zij cig(-nlijk
vrouw is en de rol van 'man' ecn tijde-
lijke.

jill ('11 .\1areh houden op hun farnl
(xlk kippen. Elke n.lcht verdwijnen L'r
f'Chter L't.'npaar. March komt er achter
dat een vos de kippe<.1iefis. Herhaalde-
lijk komt ze de rover op het SpOOT,maar
telh'runale ontIm'ekt hai\T de Bloed lt,
schieten.

Dan op een nacht verschijnt de VI

weer. Ditmaal is het geen dier, maar et
man Panl. March voelt dat dit de eeh
vos is. die hun geluk komt roven. D,
hemerkt ze ook dat Jill niet de t'nige
haar bestaan is.

Paul (Keir Dullea) blijft logeren. 1
knapt allerlei kan\'eitjes op, hij neef
van ~larch de mannenrol over, hij ga
op jacht. Hij wordt verliefd op ~Iar.
met wie hij wil ~rollwen.
Paul bekent ~Iarch zijn liefde, geh~

onkundig van het feit dat jill en ~Ian
l'en lesbische verhouding ht'blwn, ze
hij jill dat hij en ~Iarch wL'ggaan.

Als dmmatisch hoogtepunt heeft }:
delJ het moment gekozen waarop
gL'<loodwordt door een oude hoom,
Paul omhakt. Ondanks waarschuwin!
van March en Panl blijft zij slaan.
Paul begrijpt nu dat zijn kans om ~fa
mee te nemen er t'indclijk is. Als f

razende hakt hij door. )ill wortlt gcd(
door de valJernle takken.
Ietwat wreed doch zeer menselijk 1-

Rydell de toeschouwer zien hoe de '0
wijdering tussen de twee vrouwen
stand komt.
Op een nacht bedrijven Paul en Ma

de liefde, teT\'1ijl jiJI tot het uitel
gedreven de barre bossen in gaat om
7.oekennaar ~Iarch, wetende dat zij v(
goed alI~'n zal blijven omdat de ind
goerhaar 'man' hedt wL'g:geh..'lald.
Tbe Fox is een boeiende film. ~

alleen door de sfeeryolle opnamen
een woest en sneeuwrijk Caruula, rr
vooral door de menselijke manier Wi

op Rydell The Fox heeft uitgehe.
zonder poespas, zondcr stiekem ge/o,'lli
en gegluur.

PETER MOR



1pas

: MaTch kust 11//, "adat zij /ill 11('1'/1U".
I dat PUlli t'oor llnf/r I,iet, llt..'tekent.

f: Paul draagt een dodeliik ge,conde Jill
'ulÏs, nadat ::1; is 1J.Ctroffen door (Ic takken
en omgehal.;te hoom.

IIUII,

lUWTuIIder; Eell (mgsti~e March houdt
r sehktklu(lr tI/S 1-" o/ll:envacht eerl

mid(ien in de mle"t J,j'lllenkomt.

SPECIALE
BIJEENKOMST IN
COORNHERTHUIS

Van 18--20 november zal een bijeen-
komst wonlen gewijd aan bespreking van
de
~IENSELIJKE VERHOUDINGEN IN
DE SAMENLEVING.
'Vic hieraan wil meedoen moct zich
opgeven voor 8 november. Adres:
Coornhcrthuis, Hoofdstraat 84, Drieber-
gen. Telefoon 03438 - 24 71.

\Vel op de aanvraag vermelden: spe-
ciale bijeenkomst.
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'Tempobeul' Daan Holst gooit roer om

De Olympische Spelen in Mexico zijn
in \'Olie ~ang. Duizenden sportmensen
uit de gehele wereld zijn naar het land
van de grote sombrero's gereisd om el-
kaar te hekampen om gouden, zilveren
en bronzen medailles. Ook Nederlanders
zijn er. lIet NOC, een college dat lang-
zamerhand te veel grijze haren krij~rt.
hcdt geselecteerd. Niet altijd werden de
voorstellen van de diverse sportbonden
geaccepteerd, Gewichtheffer Piet van
der Kruk bij voorbeeld kreeg pas zeer
laat te horen dat hij de reis kon maken.
Ecn juiste maar te laat genomen beslis-
sing. lIet NOC wees ook af. Sommige
zwemmers, zwemsters en atleten kregen
nul op het request. Daan lIolst was daar
onder. Darm Holst, gelouwerd wiehen-
ner als amateur. een geboren en getogen
Amsterdammer, voelde dat hij geen kans
zou maken voor de Spelen, De Kr\\VU
zag in hem geen kanshebher voor een
Olympische medaille.

Ingemeen
:-.;r1lz~gt Daan, tel"W"ijlhij als profes.

siOllal al vele koersen achter de wielen
heeft: 'Uit nijd dachten ze dat ik het
gedaan heb, Omdat ik niet \'oor Mexico
was gekozen zou ik een proflicentie
hebben aangevraagd, Gemeen, toch in.
g('IlH'<'Jl om zoiets te schrijven, En dan
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te hedenken dat die betreffende jouma-
lL<;tenniet eens met mij hehhen gespro-
ken en dit ma.'lr klakkeloos hebben neer-
gepend, :Maar gelukkig kan ik er tegen.
Ik ben de afgelopen jaren al zo vaak
gepakt dat ik mijn stekels niet meer
upzet, Een ding wil ik wel kwijt: ik ben
teleurgesteld. Zwaar teleurgesteld zelfs.
11aar nijd, nee nooit. Ik ben beroeps
geworden, omdat ik vond dat mijn tijd
gekomen was. En ~Ic:dco? \Veet je dat
ik daarop geen moment gerekend heb.
lIdaas maar waar, op de gmte evene-
menten heeft Daan Holst altijd langs de
piste gestaan.'

De 'tempoheul', de 'boeman' van onze
amateul"W"ieirennersheeft het roer omge-
gooie!. Daan Holst hij de amateurs ge-
vreesd om zijn strijdlust koerste als een-
ling de rijen van de profs binnen, Een
moedige stap, want Daan moet zich in
de vele koersen die volgen gaan waar-
lT4'lken.De ogen van de merkenhazen
moeten opengaan, D:um wil zo snel mo-
gelijk ingelijfd worden in een sterke fa.
brieksploeg, Krachtig zt'gt hij: 'Ik weet
het. DC'.f.e stap kan L'en gouden of een
ijzeren worelen, Je moet iets wagen in je
leven. Dat zit nou eenm.aal in mijn k..'1.
rakter:
Daan Hol~t; (,(,Ilnaam die je de laat-

stc jaren regelmatig in de wielerversla-
~en tegenkomt, Bij de eerstaankomenden
dan. want Daan was als amateur geen
klever, £('1) wehter. een bijter, was hij.
Hij stn~'{l altijd in het voorste pI.m.
Ah; cr gekoerst werd. zat Daan erbij.
'Die jongen lH_.-eftgeL'11spat hersens on:.
een goede coureur te worden: roept het
\viell'Tyolknu al jan'n. 'Hij rijdt als e('11
kip zonder \.'-llp. 140 km sleurt hij als een
h('zeten('; de laatste twintig valt-ie dood.
Cewoon ('en gehrek aan koersillzicht.'

Keiharde kritiek
Deze kdhank kritiek heeft Daan ja-

renlanl! g('striemd. In zijn onderlijk huis
in de Koningss'traat, diep in het cel1tmm
van Amstt'rdam. wil Daan hest antwoord
geven op deze kritiek.
'In het hq.,rin trok ik me die woorden

\T('sdijk aan. Dan was ik stuk Illan als ik
die volzilll1l'T1in de kranten las. ~Iaar
kijk nou el"nshier, Belgis('h(~kranten vall
jaren temg. Die schrijven wel anders
oVt'r me. Lees maar' ('n ik lees: "Boeman
Holst uit llolland rijdt mee in de Ronde
van België. Gc kunt er 'verzt'kerd van
zijn dat lwt spul weer op de wag:ell
gaat.'
'Zie je, daar weru ik blijkbaar we)

gewaa.rdeerd. In België hl'grepen ze dat
ik het publiek waar voor hun geld gaf.
\Vunt zeg me wat hehhen de mensen
aan n'nllers die slechts in de staart m('t~.
hohhelen. Niks! Strijd moeten ze zien.
Als ik aan een wedstrijd bc~n moet ik
erbij zijn,'
Het is een jaar of drie geleden dat ik

Daan Ilolst voor het C'Crstin de slag zag.
El"ll fraaie zomeravond in cIc maand
:lU~'1lshls.Hartjesdagronde in de Dap-
perbuurt in Amsterdam.Oost, Een lang.
gerekt lint van wilskrachtige amateurs
werpt zich mocclip:door de slingerende
en slccht geplavcide straatjes. Je haaldL~
hem er meteen uit. Het gez.icht ver-
kmmpt om iedere uitlooppoging h'nict te
doen.
Dit jaar, einde juli alweer, zag ik hem

opnieuw. In Reek op het Adsteegcircuit
donp: Holst mee naar de nationale titel
op de weg. \Veer dat verkrampte gc~
zicht, weer die enonne strijdlust, Vele
ronden lang streed Holst - met anderen
uiteraard - aan het hoofd van het den-
derende veld, Toen de slag viel was
Daan er weer niet hij, Fedor den Hertog
sleepte de nationale titel in de wacht,
Daan arriveerde in de grote groep. En
weer riep men: 'Hebhen jullie Holst ge-
zien. Toen de slag "iel was hij kapot.'
Daans \'erklaring: 'Dat is per se niet

waar. De laatste ronden heh ik nids
meer gedaan, Als een hezetene heh ik
gereden. Dat is waar, Toen na vele, vele
kilometers ging Fedor. Niemand deed
iets. \Ve keken elkaar alleen maar aan.
Toen dae'ht ik: als er dan nil'mand van



jullie WillllC'1I wil, verdom ik het ook:

Van voren
Het verleden J...-naagt.Bij ieder woord
merk je het. lIet zit rohuuste Daun nog
steeds dwars dat hij niet aanwezig was
op de grote wielerevencmcnten. De \VK
1967 in Heerlen bij voorbeeld. 'Ik zat in
de selectie voor de ploegentijdrit. Ik had
een goed \'oorseizoen gehad. Ik zat in
iedere koers van voren. In Verviers
zouden we de laatste trainingsrace rijden.
Voor de wedstrijd komt cr iemand van
de Kl\"\VU op me af en zegt: 'Daan,
nou mû('t je je waarmaken. Grijp je
kans: Ik was overhluft. Voor de race al
was ik kapotgemaakt. Na tien lilometer
werd ik gelost door Tesselaar, Zoetemelk
en \Vagtmans. Ik kon niet over mijn
adem Jwcnkomen. Toen ik van de fiets
afstapte. zei coach ~liddelink: 'Er is
weinig hoop Daan: Toen wist ik dat ik
mijn plaats kwijt was: Een dag later
reed Daall in België. Samen met \Vagt~
mans. Zijn vader: 'Voor de wedstrijd in
Verviers had hij ons al gebeld. Hij voel-
de dat hij '.oor de race zijn plaats al
verspeeld had. :\[aar in België won hij
l"en dag later. Ja, hij kondigde ons het
zelfs aan. Zeg me, lll't'ft el('1lrenner dan
vorm of niet:

Ook dit jaar kwam de klap hard aan.
Aanvankelijk lag het in de hedoeling dat
Holst samen met Pijnen. Kn,kt,ls en Zoe-
temelk een Olympisch kwartet zou vor-
men. In CelsenI..irchen zou \Vest-Duits-
land als oefenpartner fungeren. De aan-
schrijving was in de bus, maar in de
weck die vooraf ging aan de 'testmatch"
moesten nog twee Xederla.ndse ploegen
elkaar in Hoofddorp bekampen. Kog
geen uur voor de wedstrijd hoorde Daan
dat hij in de B-plol'g lJloest rijden.

GenadCislag
'Dat wus de genadeslag. 'Vel heb ik
als l"t-'ngek gesleurd. maar het liep ge~
woon niet. In Uoofddorp voclde ik dat
I\texÎCoverkeken was. Laat ik het netjes
zegl-wn: het hedt lIle in mijn amateur~
jaren gewoon niet JllL"l'gezeten.Op een
of andere manier pruimden ze me niet.
:\lisschien had ik 't linker lIloeten spelen.'

De stap is gezet. Piet Liebrcgts, in
dienst hij de firma Vyth en vroeger
masseur van Peter Post, was de man die
hem adviseerde professional te worden.
Die zei: 'Daan jongen, ~Iexico is voor
jou voorbij. Nu moet je overstappen,
anders is het te laat. Laat zien wie je
bent. Dan pakken ze je.'

,\leent Ilcin - 'Tarzan' - van Bree~
nen die in dezelfde straat een groente-
winkel heeft: 'Die jongen heeft lef en
talent. Een ,'oordeel heeft-ie, hij komt
schoon over. Er is hij hem nog nooit een
spuit aan te pas gekomen. Het woord
doping kent-ie niet.' 'VIM JESSE

'Niet naar Mexico dan prof'
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Het politieke protest (1)

'In het algemeen 1ll000ten aan het poli.
ticke protest zo wcini~ mogelijk helem-
meringen in d(~ wel}; wonl('11 ge1egcl'. Tot
deze conclmie )....omt dr. L. v. d. Land 1),
Illec!c\','t--rkef a.:.m het In~tihll1t voor de
\Vdenschap der Politiek aan de Univer-
siteit van Amsterdam, in zijn studie over
het politieke protest. Dr. P. TllOenes2)
socioloog:.zegt over het vraagstuk van de
oppositie: 'Indien we zelf willen hepa-
lell, wat de volgende fase van de maat-
schappelijke ontwikkeling zal zijn, zullen
wc de democratische procedure in ere
moelen houden. Dat kunnen we alleen
door het oppositionele denken niet te
laten roesten:

Een bericht uit de Gids 3): 'Groot.
meester Jan Hein Donner wint op 4
november 1967 in Venetië een kostbaar
trofee, stelt dit op 12 november tijdens
een televisie.uilzending ter beschikking
van het Vietnamese ~ationaal Bcnij-
dingsfront - om er een machinegeweer
voor te kopen - en do presentator ZL'gt,
uat het toch maar mooi is als je dat in
~ederland zomaar kunt zeggen. Op 13
november was Jan Hein Donner ontsla-
gen als schaakmL"{lewerker V'<ln Elst'-
,'iers \Veckblad.'

Uit een onderzoek, in Amsterdam in
19GG gehouden, 4) blijkt dat een bvart
van alle ondcnT •.m~den verwacht, dat
het uiten van ecn voorkeur voor de re-
publiek tot resultaat heeft dat men op
de BVD-lijst wordt geplaatst; acht pL'r-
cent ziet ge,"Olgenals 1ast md de poli-
tie,
Rechten van de mens
In het politieke proces gaan het pro-
test, de IJlI..iten-parlementaire oppositie,
de rebellie en de provocatie de laatstc
tijd een steeds belangrijker rol ~pelen,
\Ve denken hierhij in het algemeen aan
de Provotijd, de rassenonlusten en het
internationaal verbrL"idestudentenverzet;
tWt'Cconcrete en recente uitvloeisels van
deze vormen van politiek gedrag: het
protest tegen de Russische inval in Tsjc-
choslowakijc en de voorgenomen or-
deverstoringen van de leden van de So-
cialistische Jeugd bij de Taptoc Ddft,
die de politie voorhvam.

19G8 is het Jaar van de Rechten van
de ~lens, waarbij we in tlit artikel
vooral aandacht schenkt'n aan het recht
van de individu op een afwijkende
mening t'n de uiting daarvan en diens
recht (lP protest, Is preventief optreden
van de politie tegen de Socialistische
Jeugd in overeenstemming met de men-
senrechten? .\locht de burgemeester van
Haarlem de opvoering van de Smoes-
häun verhieden? Zijn de vele coupures
in de nieuwe Zweedse film van Sjüman
juist? !':'aar de letter van de wet: zonder
meer. Er is geen speld tussen te krijgen.
Alleen in het Hotterdamse geval kan
Justitie hezwaar maken tegen het pre-
ventief optreden van de politie. Naar de
geest van de Verdragen van de Hechten
van de .\Iens niet, dacht ik. In een
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,'oiwassen democratie is de hurger mon-
dig, verantwoordelijk "oor eigen hande-
lingen en idt"eiin. Hij 'knipt' zelf zijn
film, beoordeelt zelf de zedelijkheid
van toneelvoorstellingen, aanvaardt zelf
de consequenties van zijn politiek han-
delen, De veralltw(Kmlelijke hurger is
maato;taf, niet de enkeling die nog geen
verantw(K)rdelijkheid aankan. Dat L"{'n
hurgeuwester het recht hedt om verga-
deringen, voorstellingen en demonstra-
ties te verbieden, houdt niet zonder
meer in, dat d~e hepaling altijd goed
fundiont'crt.

TL'r illustratie: In maart 1966 kwamen
Provo's aan burgemeestt'r Van Hall vra-
gt'n, of ze een demonstratie tegen zijn
heleid mochten houden. Leuzen als:
'Van Hall moet met vakantie' werden
aan hem voorgelegd, De demonstratie
werd verhoden. Als degene, die toe-
stemming moet geven voor openbare
aangelegenheden, zelf ten nauwste be-
trokken is bij het dod van zo'n manifes-
tatie - in dit geval in negatieve zin -
kunnen beslissingen raar uitvallen en kan
nwn bij de algemene gelding ervan ten
minste vraabrtekens plaatsen. \Vat
gezagsdragers ,"et.,lal niet kunnen ver.
hinderen is dat de maatschappijweten-
schappen hun optreden kritiseh evalue-
ren en met aanbcvelingen komen Olll
hepaalde bestaande regelingen te wijzi-
gen.

Ik maaktc dc restrictie veelal, want in
het woelige jaar 196G, weigerde de poli-
tie haar medewerking aan een psycholo-
,l.,rischomler.loek naar de mogelijkheid
om aau de hand van een film over het
politie-optreden :;) na te p;aan hoe poli-
tie l.-"IlbetogeTs gehamleld hadden. Uit de
eerste twee aallhl1lingen in dit stuk, van
Van der Land en van Thoencs blijkt L'en
positieve benadering van de kant van de
wetenschap van hd protest- en
oppositieverschijnsel. lIet derde en vier-
de citaat geven voorbedden van
negatieve beoordelingen van politieke
gedragsllitingen: het ontslag van Donner
l'n de angst voor politie en BVD.
Protest niet negatief
Hoe komt Van der Land tot zijn gun-
stige waarde-oordeel t.o.\.. het politieke
protest? Hij noemt in zijn verh;lmle-
ling 1) drie ,ugumenten:

- Bet politieke protest sdll'pt t"Cn
uitIaatmogelijkheid voor kritiek, die
verhindert dat er een opeenhoping van
onlustgevoelens plaats vindt.

- lIet protest verschaft infonnatie
over de rem:t1evan de bevolking (of eeu
deel daarvan) op het overheidsbeleid.
'Naar mensen die de moeite nemen, de
wet te overtreden en zich dus aan straf-
bedreip;ing hloot te stellen moet met he-
langstelling worden geluisterd,' aldus
Van der Land.

- Protestacties scheppen een moge-
lijkheid tot gedifferentieerd politiek ge-
drag.

Dit laalo;te licht hij als volgt toe: 'Stel

je 1)(,lIt li(t van een politieke partij. je
hent het eens met haar program, maar je
hebt een andere opvatting ten aanzien
van Vietnam. Als je de partij verlaat.
negeer je noodgedwongen alle punten
waarnll'e je het wel eens hent. Boven.
dien komt niet duidelijk tot uiting op
welk punt je je van de partij distantieert
lIet protest hiedt de lIlogelijkheid van
een duidelijke uil..•praak op één punt,
zonder dat daarhij de overige loyalitei-
ten in het geding komen.'

\Velke zijn de oorzaken van lwt politie-
ke protest? Algemeen gesteld is het pro-
test, het antwoord op de door de in elke
samenleving voorkomende continue, po-
litieke machtsuitoefening, die haar als
het ware oproept.

De hurger (en ook de m.ilitair!) is
voortdure;d aan machtsllÎtodenillg Oll-

derworpen, Hij kan (1t>zeondergaan als
onlustbdeving. di(~zich in ,"de variantell
kan voordoeII: de verplichting Olll Iwlas-

tin~ te hetalen, een heslagleggill;;!;op de
vrije tijd (voor twaalf uur binnen mOL-vf:en
zijn!), een alarm midden in de na~ht,
etc, Is de reactie op de machtsuitoefe-
ning onverschillig of neutraal, dan is
men er zich niet van bewust dat deze
plaat.; vindt. liet protest is een recht-
streeks gevolg van de bewustwordin~
van de beïnvloeding, die voortdlll"eud
plaats vindt. De overtuiging dat de te-
genkrachten (aLo;het protest) aandacht en
respect verdienen dateert al van de oude
Crieken(sic) en ligt ten grondslag aan
elke hedendaagse variant van de leer
van (Ie volkssoevereiniteit, waar onze
democratie-opvattingen een voortvloeisel
van zijn.

Meerderheid bestaat niet
'De hurger is geen willoos voorwerp

van politiek handelen' is een van de
credo's van onze tijd, Dat hij dat vaak
wel is (Griekenland, T~iechoslowakije,
Spanje, Zuid-Afrika etc.) is een andere
zaak en verklaart het in die landen voor-
komende protest. Credo's worden helaas
niet altijd nageleefd. De gedachte, dat



ht"t mondige volk zelf zou moet('l1 [l'-
gcrt'n is sinds het t'Chec van ROllSse:lU
en anderen, \'t.rlaten. D;wrvoor in de
plaats hvam de volksvertegenwoordi-
ging, die lll,l1lf ten dele soelaas biedt.
~og afge,den van het slop, waarin het
parlf'lllentaire stelsel tert-'cht is g(,komc11,
kan eeH volksverteg'enwoonliging, die
beslist kradltens Iwt nlt'erderh€idsbegin-
sel, per definitie geen afdoemk alter-
natief zijn v'Oorde volbTegering, 'De
meenlerllt'id' he~1:aatniet en ,vil niets.
Zij is l'cn jllfidisehc eOllstmdie. Er is
niet 'een' meerderheid. Er zijn er net
zovcd als cr lx}liticke ~1:rijdpllntenzijn.
Elkt' meerderheid vertoont eell

ander patroon. verandert t('lkt4ns van
samenstelling, Als individu hehoor jt'
dan weer tot ('('n meerderheid (hijv.
t.a.v, je opvatting over fluoridering), dan
weer tot een minderheid (bijv. t.a,v. jt'
mening over de monarchie). \\'at voor
de meenlerllt'id geldt, geldt mutatis mu-
tandis ook voor de minderlll'id. In prin-
dpc kan elke burger van tijd tot tijd tot
een minderheid hehoren. Dat betekent,
dat de tegenkrachten \'an de machtsuit-
oefening (door de meerderht'Î(1) van de
grootste hetekenis zijn, zowel in ethisch
als praktisch opzicht.

Van der Land: 'De stabiliteit van ('('n
politiek systeem henIst op t"en zodanige
instabiliteit van de afzonderlijke elemen-
ten ervan, dilt zij niet onvathaar zijn
voor koersverandering('n en vemieuwin-
,l.!ell. \Vanneer dit !lid het geval is, dan
is machtshandhaving meestal aIleelI te
hef('iken door alles aan het stre"("n naar
machtshandhaving ondt'fgeschikt te ma-
ken. En dat betekent, dat de waarden,
waarop deze gericht is en henIst. wor~
rlt'Jl wrloochend, Een moeilijke, vrij ab-
stracte, maar niet minder sluitende rede-
nering.

Parlement In slop
Het zou prettig zijn als een dergelijke
theorie op icdt'rt-'('nO"er te dragen zou
zijn. \Vant hoc vaak hoor je niet: 'Als je
protesten"n wil, dan moet je dat maar
"ia de Tweede Kamer doen, want die is
ervoor. Anders wordt het een chaos.' Die
chaos is er al. De Tweede Kanwr func-
tioneert onvoldof'nde en doet - niet al-
leen in ons land overigens - een steeds
omvangrijker buiten-parlelnentaire 0PIXl-
sitie ontstaan. Onduidelijkheid is trod in
onze Statt'n-Ceneraal. dc meeste burgers
kijken machteloos toe hij de vonning
van concentraties en hel maken van af-
spraken en ('("n kleine groep zet zijn
gCH.le1 van machteloosheid meer effec-
tief om in politiek prnlt'st.

Thoenes stelt ~): 'De Nederlandse
"t'fZorgingsstaat verallderdc niet zicht-
haar van kleur. tewn hij zonder soc:ialis-

ten verder voer en in de versie-~Iarijnell
ontpopten de liherale ministers zich als
voortreffelijke uitww:rdersder planmatig-
geleide economie.' De lX'kende econoom
Arie van der Zwan verdedigde hij zijn
promotie Bwt verve de stelling dat na-
tionalisatie van t'('tl deel van de industrie
onzin is. als stap naar vollcdigc nationa-
lisatie: In Engdand wordt bij het optre-
den van ecn Lahourregering de staalin-
dustrie 'genationaliset'nl' ('n wallllt'er de
COllSt'n'atieven de macht overnemen, is
de staalindustrie weer 'particulier'. De
prijzen, directeuren, omzet etc. hlijven
preci("Sdczelfde.
In een volgend artikel gaan we verder

in op de VOfllll'nvan politiek protest,
pressie, oppositie, verLet en rehellie, Een
symptomatisch heeld tot slot. In een pas
uitgebrachte film zag ik ,-'Cnhord, aan
twee kanten beschilderd, Aan de ene
kant stond: 'Geef Zweden een eigen
atoombolH', aan de andere kant 'Zweden
een atoomhom, nooit! Steun ons pro-
test!' Alle giften gingen in één en de-
zdfde pot. \Vic van de ene kant kwam
gaf voor de hewaping, wie van de ande-
re kant kwam voor dt~ ontwapening.
Zelden keek er iemand om, om te zien
hoc hij gefopt was,

JAN I1AASllROEK

1) L, van der Land, Het Politieke Pro-
tcst in Acta Politica 1966/HJ67 afleve-
ring 2, .\Ieppel.
2) P. Thoenes. Het Vraagstuk vall dc
oppositie, in Prohlemen der Democratie,
<--'erstehundel, rt'da{'tie: dr. S. \\'. Con-
wenilt.'rg. 's Gravenhage 1965.
,1) De Cids, jaargang 1967-9-10. Am-
sterdam,
4) Constance E. van der .\lapst'lI. :\cga-
tic'.c sancties in de politiek in Acta Poli-
tica 19fi7-196S aflewring 3, april 1968,
~Ieppcl.
5) 'Omdat mijn fiets daar stond', ecn
film over het p()litic~optr('den in Am.
sterdam op 19 maart 1966 van Louis
van Gasteren,
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\Vat hebben de Olympische Spelen iJl

Mexico, die de=e mrumd u:ordcn ge110fl-
den l/oor Neder1am! ill petto.') Komt de
Neder/wil/se a!t:aardigiflg met medailles
terug. Zeker is dat de concurrentie sier.
ker e'l groter is geworden.

Om enigszins in sfeer te blijDen he1)-
ben we een (cillekeurige greep gedaan Îll

het 'dossier-Tokio 196.1. Inmiddels ziin
we der iaar l:erder. MisschielI kUilt u
zich bi; het =ien wn de foto's 'lOg iets
t.::mlde ge1JCurtenüsen !lerÎtllleren.

1!j;,..
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Folo links: De ,\rneriklultl Boh Schul
!Vi'lt de ,5(J()() meter.

Foto geheel lillks:
Sensatie in de 1Joksritlg.
De Sp(m;aard Loren slaat de llongaar!ie
scllCitl!irechter hoek-out.

Folo ouder:
1. Nederlom/lJe ZIL'ClIlsters i" kimll/IO.

Foto geheel onder:
Japanse UUltroU!1ldragen de
Olympische dag het sltu/iOlI flit
De Speler! iu Tokio zijn afgeslolen.
'fol ;:.iellS;/1 Mexico.
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