


DE DAM

De "long, hot summer' rond het nationaal monwnent op de Dam is nu wel
voorbij en het wordt tijd dat \ve, ook op dit punt, onze winst, of ons verlies,
uittellen.
Ik wil, wellicht in overeenstemming met mijn aard, graag enige ' ••..oorden
wijden aan het verlies.
Het had allemaal zo aardig kunnen zijn maar het is, als zo vaak in ::"\ederland,
weer uitgelopen op een relletje van de fatsoensrakkers.
De fatsoensrakkers, dat zijn voor mij de mensen die zich vroeg of laat (maar
meestal vroeg) gekwetst voelen in hun 'heiligste gevoelens',
Zonder dat ik nu precies wcet wat heilige gevoelens zijn (ik heb ze niet en
ik hoop ze nooit te krijgen) weet ik wel dat het heel enge dingen zijn, ver-
oorzakers van de meest krasse en fanatieke vonnen van onverdraagzaamheid.
Nederland is een landje waar de heilige gevoelens blijkbaar welig tieren. Als
er door een kunstenaar wat veel bloot (in zijn werk) wordt vertoond dan zijn
er steevast enkele lieden die zich in hun heiligste gevoelens gekwetst voelen,
een relletje beginnen, druk uitoefenen op burgemeesters en politici en als
gegarandeerd succes het verbod van de openbare tentoonstelling van het
gewraakte werk weten te bereiken.
Want dat is het griezelige van die heilige gevoelens: dat de overheid er altijd
zo verschrikkelijk van onder de indruk is!
\Vaarom wordt eigenlijk niet gewoon tegen die fatsoensrakkers gezegd: U
hoeft die tentoonstelling natuurlijk helemaal niet te bezoeken?
Ik weet, het zou niet helpen want fatsoensrakkers zijn altijd het meest be-
naU\vd voor het fatsoen van anderen, ze willen altijd iemand beschermen,
vooral kinderen zijn een dankbaar object voor hun kruistochten.
Meer nog dan in hun gevoel voor fatsoen zijn de fatsoensrakkers kwetsbaar
En daarmede zijn we beland bij het gebeuren op de Dam.
in hun gevoel van nationale waardigheid.
Daar hebben, uitgerekend op de treden van het nationale monument, honder-
den jongeren uit verschillende landen in de afgelopen zomer de dag en de
nacht doorgebracht. Ze waren gekleed in spijkerbroeken en ('[ger, ze droegen,
als regel, lange haren, ze waren niet overmatig zindelijk, ze deden (soms)
hun behoeften, ze scharrelden (een enkele keer) tegen de klippen van het
nationale monument op, ze sliepen er (soms getweeën in één slaapzak), ze
verkochten, zo nodig, brutale en liederlijke praatjes tegen voorbijgangers.
Dat deden ze en, als je de verhalen mag geloven (maar dat doe ik niet), nog
veel meer.
Het is me heel duidelijk dat je dat Jeuk of helemaal niét leuk kunt vinden.
Maar wat heeft het te maken met mijn, of uw, nationale gevoelens? Omdat
het gebeurde op de trappen van het nationale monument? Is er iemand die
gelooft dat de fatsoensrakkers zich niet zouden hebben geroerd als het aan de
overkant van de straat op het plein voor het paleis zou zijn gebeurd of ergens
in het Vondelpark?
En wordt de nagedachtenis aan de gevallenen dan niet onteerd?
Er zijn m.i. twee mogelijkheden: óf we denken van tijd tot tijd in dankhare
herinnering aan hen die vielen in de oorlog óf \ve doen dat niet maar in beide
gevallen heeft het gebeurde op de nam daar niets mee te maken. Het is
nonsens te beweren dat u of ik zouden zijn gedwarsboomd in onze wil tot
herinnering en dankbaarheid.
En daar ligt voor mij het punt!
Ik zie dat sommige mensen antipathie en zelfs haat koesteren tegenover be-
paalde groepen jongeren die ze dan ook aanduiden als langharig en werk-
schuw tuig.
\Vie dat wil doen ga zijn gang! ~1aar laat alstublieft onze nationale gevoe-
lens er buiten. Die maak je, net als het fatsoen, alleen maar belachelijk als je
ze te pas en te onpas overal bijsleept.

RED.
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Parijs. Zomer 1969. Warm. De
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vinden is, is ecn tClTas;c. En wat
doe je dan? Je nestelt je uren op
~en stoel. Een folo (;an Leonard
Freed.



de tienduizenden soldaten in ons land
zijn in hV(..'C groepen te verdelen: militai-
ren en burgers in uniform. men wordt
~eacht tot de eerste groep te behoren,
de tweede groep is goddank het grootst.
ik heb zojuist alle indrukken en ervarin-
gen van de eerste dagen in een vrij
grote trechter gegooid en notCt:'T nu wat
er droppelsgewijs uit vandaan komt, het
eerste wat je in dienst wordt gelet'nl is
'het 'militair zijn' en daarvoor vindt men
~let noodzakelijk de kuzemepoorten de
eerste tien dagen van de diensttijd her-
metisch gesloten te houd('n. je moet
trachten, onder regie van ccn sergeallt-
Iberocpsspe1er, een toneelrol in 't hoofd
.te stampen waarvan de tekst met de
volgende woorden valt samen te vatten:
'niet denken, alles docn en nooit vragen
'waarom?' na tien dagen tuimel je rol-
vast uit de mixer en wordt geacht zonder
souffleur het landsbelang te kunnen die-
nen.

in die tien dagen gebeurt er heel wat,
.het eerste wat we kregen was het bestek.
'dat is nog niet zo gek: dacht ik. het
duurde echter !log vele uren voordat we
:Ieze wapens op hun deugdelijkheid
!konden testen. het was al drie kwartier
midda~ voordat er iemand lIit het groen
opdook en uitte: 'hier, un kedetje.' ook
Jns uiterlijk werd aangepast. allemaal
andere schot'nen aan en verschillende
dassen voor, dat was natuurlijk niks. ons
uniform hestond de eerste dagen uit. van
onc1t'rnaar bovcn, een paar gympies (om
'keihard mee te kunnen weglopen), ecn
zeer ruime overall (slobberharnas) en op
~Iet hoofd een vechtpet, het best te ver-
gelijken met ecn uit de kracht jes ge-
groeide fliptopper. de kleur WilSgrocn,
maar dat is eigenlijk een overbodige op-
merking, daar we zelf ook nog groen
waren, was het een fascinerend gezicht.
~let groeten in dienst vonnt een hoofd-
.'ituk apart, je zegt niet gewoon 'got><1e-
morgen' of 'tot ziens', nee, je groet met je
.hand cn dan nog op een speciale manier.
een hogcre groet men door met alle vijf
vingcrs naar het hoofd te wijzen.

de tijd die je nodig hebt om de groet-
techniek onder de knie te krijgen, valt
trouwens in het niet bij de vele uren die
ie moet studeren om precies te ontdek-
ken wie je moet groeten, wáár je moet
~roeten en, wat nog veel belangrijker is,
wie cn waar je niet behoeft te groeten.
volgens de ouders, en die zijn er zo.

v'eel in dienst, valt hier een van de
Jpvallendstc verschillen met vroeger
waar te nemen: vroeger leerde je eerst
wanneer je wèl moest groeten, nu be~in
-ie te leren wanneer je beslist niet be-
•.hoeft te groeten.

ook het medisch onderzoek neemt de
eerste dagen een belangrijke plaats in. je
mot'! je mond open doen en er wordt in
gekeken. daarna mag je je mond weer
duiten. je moet op een weegschaal gaan
staan en wanneer de wijzer, na een lich-
te aarzeling, tóch maar een getal aan-

OUVERTURE

wijst, wordt er iets genoteerd, je moet je
mOllWt'1I opstropl'n en er staat ecn dok-
ter klaar, voorzien van naald en draad,
eerst doet hij er een sOllrt priklillJOlude
op, daarna ent hij je in. prik, ik heb je.
je wordt voor alles ingeënt, tyfus, teta-
nus, difterie, vlektyfw, agina, tegen
alles. alleen niet tegen militaire dienst.
tenslotte moet je je ogen opendoen,

als je ze dicht had, en schijnelI ze met
een akolig scherp lampje in je pupillen.
als beloning word je enkele weken later
een hip hrilletje verstrekt. ondertussen
Jll'b je ook anang et:'n plaatje om. t:'en
mooi dun kettinkje draagt een druk be-
ponst, vierkant stukje ijzer, ('en hOlide-
penning waarop men kan zien hoe de
dodelijk getroffene heet, wat zijn bloed-
groep is en welk geloof hij al dan niet
beleed, het is een geruststellende ge-
dachte.
een geheel ander aspect van de medi-
sche keuring vindt gedurende de volle
tien dagen plaats. tien dagen kazerne
betekent tien dagen met honderd jongens
op een zolder, tien dagen in ecn man-
nenmaatschappij, se'Ven lonely days plus
drie. geen vróuw te bekennen.
alleen maar dromen, alleen maar pra.

ten, alleen maar denken aan haar, aan
zij, het is wel het strengste dieet dat

Illen zich kan voorstellen. eva wordt de
godin van het verlangen. wanneer je 's
avonds in je bed ligt en het regelmatige
geluid van hoge hakjes hereikt de slaap-
zaal. dan zijn cr ramen tekort om het
aantal nit'uwsgierigen geleg:enheid te ge-
ven klaar wakker tc worden.
de gt><1achtedat iedereen sliep, hleek

een grovc misvatting. evcll later is het
weer rustig, de ogen geslotl'Il, de oren
gespitst aan het ilndere eind Viln de
zolder klinkt nog zachtjes: 'wc shall
overcomc.'
('en enkele maal stuitten we overdag
ook wel eens op een vrouwelijke dwaal-
gast. meisjes die nog nooit van hun le-
ven door wie dan ook waren nagefloten,
ondergaan deze eerste blijken van ach-
terdocht l'll verrassing. ze hehben trou-
\wns gelijk, ze worden bekeken door een
dronkt:'ll bril. struise werksters worden
vanuit de hemel gezonden engelen met
zwoelbruine ogen cn prachtige lange,
zwarte haren. sproeten worden schoon-
hC'idspukkels, elke lange jurk ecn hip
minirokje.
paardebloemen worden madeliefjes.

na tien dagen mochten we los, als mili.
tair? ik weet het niet.
de medische keuring hadden we in

ieder geval glansrijk doorstaan.
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Ontzuiling en democratisering (2)

In mijn vorige artikel hch ik in grote
lijnen aangegeven waarom ik hd proces
van ontzuiling en democratisering hin~
nen de strijdkrachten o()(lij.{acht en hoe
!ld. dl~ geestelijke verzorging daaraan
haar hijdrage zou kunnen len'n.'11 door
1ll"'Cte dl'llken o"er de geestelijke Illoti-
\"cring vun dit proces. 'Vel heb ik toen
hetoogd dat de geestelijke verzorging
eerst dan in staat zou kunnen zijn Olll

haar hijdrage tot meer communicatie,
meer ontmoding en heter begrip en
daardoor tot meer inspraak te lew'ren als
zij bereid zou zijn de separatie ,,'1\ isola-
tie waarin zij zelf tot nu tOl' , ••.erl...i w
doorhreken.

Om niet al te vaag te hlijven ben ik
toell met enkele <..'Om,:rc1c sugges1ics ge-
komen die overigens niet filc'cr wilden
zijn dan een prndisch uitgangspunt voor
een gesprek. De sugge.sties hvamcn in
het kort op het volgendc neer:
• Een dL"Clvan de afzonderlijke les:-ell
geestelijke verzorging zou l:unnen .••.er-
vallen en vervangen worden door h.v.
eenmaal per maaml een ontmoctings-
bijeenkomst van verschillende richtillg
o.l.v. de versohillende geestelijke ver-
zorgers. DC'.l.c ontmoctingshijeenl....om.'>t
7.DU, op vrijwillige basis, toegankelijk
moden zijn voor alle rangen en standen
in de militaire dienst.
• Ter voorherciding van deze bijeen-
komsten zouden commissics gevormd
kunnen worden bestaande uit de get»3te-
lijke "erzorgers en enkele militairen van
verschillt'udc rang. Op deze wijze zou
de garantie bestaan dat de militairen zdf
van lwt begin af meedenken en nlL'ebe-
slissen.
• Landelijk gC',lÏen 1'..011 het wuk van
de verschillende vormingscentra, die nu
nog gdlt'('1 apart opereren, hij deze bij-
t'enkOlnstt.'n kunnen aansilliten, zodat
een flink aantal gel'..amenlijke hijeen ..
komsten ontstaan die dan, uiteraard, ook
weer ,'oor mensen van H:-rschillendc
rang toegankelijk zouden moeten zijn.
• Om dit werk ook landelijk te stimu-
leren ZOIl t'en landelijke commissie ge-
vormd kunnen worden met de hoofden
van geestelijke verzorging en enkele
plaatselijke geestelijke verzorgers en
enkele militairen van verschillende rang,
die aansluitend hij wat plaatselijk ge-
heurt, coördinerend zou knnnen werkeIl
en plannen tot \'erticrgaaude samenwer-
king en ontmoeting zou kunnen uitwer-
kCIl.

Dat waren de sugge.-.1ies, die dus
slechts op een deel van het werk be-
trekking: hebben, ecn deel van de gevo-
lessen en de individuele geestelijke ver-
zorging hlijft onaangetast. liet docl van
de suggesties was dan ook allenninst
om tot opheffing van de huidigc vormen
'Van gecs.'tdijke ~'rmrging te komen
ma.ar om door meer saJllcnwerking en
oritmOl..'tÎng de lnudige vcrzniling te
doorbreken en daardoor een werkelijke
bijdrage in het democratiseringsproces
in de strijdkrachten te kunnen leveren.
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Democratisering door beweging

Ik heh in hcsdlOuwingell over de
V(ereniging) v(an) D(ienstplichtige) ~I(i-
litairen) al eerder betoogd dat ik niet
geloof in et'U delllocratit, die van boven-
af wordt g('schonken. In de geschiedenis
valt gcmakkelijk na k gaan dat iedere
verd('re stap op de weg naar democratie
altijd pas gt'zd kon wordt'll na harde
strijd.

Oe bovenstaande zinnen bdlOeven
niet beslist tragisch te worden opgevat
Illaar cr wordt Iwd duidelijk wel mee
hedoeltl dat als er hinnen t'en bepaalde
situatie niet dynamische groepen aanwe-
zig zijn die uit een werkelijke behoefte
naar ,.en!ergaande democratisering be-
reid zijn dat proces zelf te stimuleren en
te leidt'n, er van dit! democratisering zo
goed als zeker nids terecht zal komen,

'Vie het daarnlt"c eens is zal begrijpen
dat een welwillende minister, welwillen-
de staatssecretarissen en welwillende mi-
litaire colllmandanten niet voldoende
zijn voor het op gang brengen en door-
zetten van het proces dat als regel met
l1l't woord 'd"'IlHx:ratist'ring' wordt aan-
geduid.

Om het zo duidelijk en simpel moge-
lijk te stellen: voor het bereiken van een
iwpaalde mate van democratie in de
strijdkrachten is het noodzakelijk dat er
vo!doende militairen zijn die democra-
tisch behandeld wensen te worden en
die in ",,'rzet komen als dat niet het
geval is. De VVD~l is het belangrijkste
voori){'dd van lll't f('it dat dit proces bij
de dienstplichtige militairen op gang is
gekomen. Dat het niet tot de dicnst-
plichtige militairen beperkt blijft getui-
gen de woorden nog kort gek-den door
de voor.l.iHer van de ond£>wfficiersvcr-
eniging Sint-~Iartinus gesproken.

\Vat op gang begint te komen is ('t'n
beweging voor meer democratie in de
strijdhachten. Voorlnpig is een bewe-
ging met weinig of gt'en eoiirdinatie
(voor ZOVermij bekend is er b.V. nog
geen contact tussen de \'VO~I en de
verenigingen van vrijwillig dienende Illi-
litain'n) en met weinig filosofbehe,
ethische en politieke motivering.

lIet gevaar zit cr daardoor dik in dat
het geht,t,l beperkt blijft tot de verstrek-
king mn bepaalde materil'le faciliteiten
(die op zichzelf voor de betrokkenen
ilt'el helangrijk kllnnen zijn) t'n tot inci-
dentele acties die er niet in slagen door
te dringen tot de kt'rn van de zaak: het
recht van inspraak d.w.z, lll't recht van
meedenken, nwepratcn t'n Illee-beslissen
van it..,tleremilitair binnen de militaire
situatie. Ik W(-et dat deze zinsm'de \'l~el
weerstand zal wekken en zelfs door ve-
Jen belachelijk gevonden zal worden. Ik
hoor hier en daar t'en homerisch gelach
losbrekt'n hij de woorden: mee-beslis-
singsrecht voor alle militairen.

\Vel, lachen kan bevrijdend werken,
als men daarna dan maar wel wil be-
denken dat het onmogelijk is om de
strijdkrachten al te zeer te isoleren van

de hurger-maatschappij waar een vcr-
dergaande democratisering wel degelijk
aan het doorbreken is, dat cr de laatste
jaren allerwegen een practijk aan het
ontstaan is die het onthreken van in..
spraak afstraft md politieke t'n sociale
onrust en dat er in dezelfde jaren een
v('ckoud van goede literatuur over mo-
tivering en Illdhoden van iwt demoera-
tberingsproces is verschenen, waarvan
men eigenlijk t-erst hier en daar wat
gdezeJl mod hehlwn alvort'ns een oor-
deel uit te spreken. Ik kan 11 ,'erzekeren:
,vie zich enigszins op de hoogte proheert
te stellen vergaat het spontane t'n onge-
hinderde lad\('n. Ik meen dan ook dat
de geestelijke wrzorging in hel demo-
cratiseringsproces hinnen de strijdkrach-
ten t'ell hepaalde taak op zieh zou kun-
nen ncmen. En dat niet om der wille
van de strijdkrachten maar om der wille
van de mensen die nijwillig of verplicht
binnen dt'ze strijdkrachten dienen.

In de eerste plaats zouden geestelijke
verzorgt'rs kunnen meedenken on~r mo-
tivering en methoden van het op gang
gekomen proces, Het zal niet meer dan
t't'n meedenken mogen zijn, anders ver-
,.allen we opnieuw in de situatie dat de
argumenten van bovenaf worden ver-
strl'kL ~Iaar zeker zou de geestelijke
verzorging hier als intermediair kunnen
funt:lionercn tussen schrijvers en militai-
retl. Zoals gezegd, er is de laatste jaren
een grote hoeveelheid literatuur op de
markt gekomen over begrippen als mc-
dezeggenschap, irr..-praak,democratisering
enz. Het zou een van de taken van de
geestelijke verzorgers kunnen zijn er
voor te zorgen dat ontJlloetingen en ge-
sprekken bitmen de militaire diemt niet
\"l'rstoken blijven van de noodzakelijke
informatie die "aak juist in deze litera-
tuur te vinden is.

~laar hij die informatie kan het niet
hlijven. Informatie gaat eerst wl'fken als
ze apgellOinen wordt in de ontmoeting
van discussiërende lIlensen, in de com-
municatie tussen de groepen, die samen
hd democratiseringsproces op gang
moelen brengen. En daaraan ontbreekt
het in de strijdkrachten nog bijna geheel
Op grond van traditionele, hii..;rarchischc
opvattingen en gewoonten zijn de strijd-
krachten nog slerk verde(,ld in duidelijk
van elkaar geschciden groeperingen. Als
iets een verdergaande demoeratist'ring in
de weg staat dan is het deze situatie.

De gt'estelijke \"l'rzorgiug zou in de
naaste toekomst haar werk zo kunncn
inrichten dat juist door d", geeslelijke
verzorging communicatiemogelijkheden
tussen deze groeperingen geopend wor-
den. AI doende ZOII een werkelijke bij-
drage aan de democratisering gelevero'
kunnen worden, zou de heweging die
onbtaan is richting en doel gegeven
kunnen wortkn.

Wie zicht probeert te krijgen op hel
gistingsproces van verdergaande demo-
cratisering dat zich in de maatschappij
voltrekt valt daarbij o.a. op dat deze



ontwikkeling voorbij gaat aan allerlei te.
genstellingen waarmee we tot nu toe in
het maatschappelijk hwcn hehhen gema-
nipuleerd. Zo spelen b.V.de oude tegen.
stellingen tussen de grote politieke par-
tijen in deze ontwikkeling nauwelijks
een rol om het simpele feit dat de din-
gen zich voltrekken buiten deze partijen
om. Voor een demoçratic op zichzelf
een merJ..-waardige,(,'11 ongetwijfeld ge.
vaarlijkc, zaak, de politieke partijen
hebben zichzelf in de belangrijkste ont-
wikkeling in deze tijd, het delllo(''Tati-
serin~N)r()(."eS,buiten spel gezet. Het
debat in de Tweede Kamer over de
bezetting van het ~.taagdenhuis .•"as
daarvan een navrant voorbeeld: vrij-
blijvende nakaarterij van mensen die
met de gebeurtenissen zelf geen werke-
lijk contact hadden.
Voor de kerken en het Humanistisch

Verbond geldt eigenlijk in wezen het.
zelfde. De stromingen die vandaag de
maatschappij-ontwikkeling stimuleren en
richten hebben de oude godsdienstige en
filosofische tegenstellingen achter zich
gelaten. Ze deden dat uiteraard niet
zonder noodzaak: onze oude lmreaucra-
tische institlltenmaatschappij is niet lan.
ger in staat welk probleem ook maar op
te lossen.
'Vil' nu en in de toekomst een leefba-

re -;ituatie wil CreL"renvoor Illl'nSen zal
niell\\'e wegen moeten gaan en de Illoed
moeten hebben oude, zinloze, en daar-
door belemmerende, tegenstellingen aan
zijn laars te lappen.
J\"atuurlijk is daarmede het nieuwe

nog niet gegeven maar het is wel groei-
ende: L'en samenleving in bewej.Óng
waarin steeclsmeer mensen ingeschake-ld
worden in Hije, beslissende communica-
tie binnen hun eigen levcn~;tuatie. ;\liet
een demoeratie nm de overdracht van
bevoegdheden aan specialisten en mana-
gers maar een meepraten en meedoen
van ie<1eTL'en,niet in l."Cnver verwijderd
parlement, maar in die levenskringelI
waarmee men inderdaad te maken heeft
en waarhij men dan ook werkelijk be-
trokken kan zijn. Ik weet uiteraard voor
welke grote moeilijkheden een dergelij-
ke, laten we zeggen distributieve demo-
cratie komt te staan. liet zal pijn en tijd
kosten.
.\Iaar alleen in die sfeer zal zich ook

een zekere mate van delllocratie binnen
de strijdkrachten kunnen voItrekken. Als
de geestelijke verzorgers daarbij slechts
willen fungeren als de mannetjes die de
inboedel van hun eigen instituut hebben
aan te prijzen dan zullen ze meer en
meer mensen worden naar wie nauwe-
lijks, en dan nog alleen uit beleefdheid,
wordt geluisterd.
Er is ook een andere mogelijkheid!

Geestelijke verzorgers zouden de mensen
hmnen worden die de oude strijdbijlen
begraven en de bereidheid tonen om
gezamenlijk, en samen met de militairen
van allerlei rang, de huidige problemen
te lijf te gaan, in werkelijke ontmoetin-

gen hun steentje hij te dragen tot tOet-
sing van wat memelijk de moeite waard
is en wat niet, tot toesting van motieven
en methoden op grond waarvan een ver-
dergaande democratisering, ook binnen
de strijdkrachten, zieh zou kunnen vol.
trekken.

Vormgeving

Natuurlijk zullen da<lrbij nieuwe vor-
men ontstaan. Die vonngeving is wer-
kelijk niet onbelangrijk, integendeel het
succes van de nieuwe weg zal daarvan
grotendeels afhangen . .\Iaar het is wel
onmogelijk die vormgeving van tevoren
vast te leggen. \Vie dat doet \'l.'rvalt al
metecn in de fout dat hij de vorm laat
prevaleren boven de gedachte en de
daad. Alleen in de practijk zelf zullen
houdbare nieuwe vormen knunen ont.
"taan. Daarom moet men moed hebben,
experimenterend ergens te beginnen.
Dat is de grond van de suggesties die

ik in het vorige artikel heb gedaan en
die ik aan de aanvang van dit artikel
heb herhaald. Ze zijn bloc(lem~1ig-ge-
Ilwend maar het zijn niet meer dan sug-
gesties. Ik bedoel: ik sta er helemaal
achter, ik ben bereid het hestaan van de
humanbtische g(-'CStclijkeverzorging in
de strijdkrachten op het spel te zetten
om naar nieuwe mogelijkheden van hu-
manisering en democratisering binnen
de strijdkrachten te komen maar ik ben
net niet eigenwijs genoeg om te menen
dat de door mij gedane suggesties dc
enige of zelfs de be~1:cmogelijkheid zou-
den inhouden.
'Vat dat betreft is voor mij de discus-

sie vollt.-digopen. ;>.Iaarhet is me wel
t'rnst en ik tart l'en ieder die met Ol'
strijdkrachten te maken heeft, op welke
plaats ook, om me duidelijk te maken
dat ik het verkeerd zie, dat alles goed.of
nagenoeg goed is zoals het is, en dat
gedachten zoals uitgedrukt in deze arti-
kelen slechts opkolllen in de hoofdcn
van warbollen en non-valeurs.
Natuurlijk kan men zeggen dat allerlei

maatschappij-vormen (o.a. en misschien
juist de strijdkrachten) llt't toch niet
zonder een zekere mate 'lau autocratie
kunnenstellen. .\Iaar daarover gaat in
W('Zl'n de discussie niet! Een samcnlt"-
ving van BlenSt.uzal waarschijnlijk altijd
bepaalde spanningsvelden tussen auto-
cratie en d('m()(:ratie vertonen. .\Iaar de
vraag is of men ieder ogenblik bereid is
om ernstig ondl'r ogen te zien of verder-
gaande stappen op de weg van meer
democratisering gezet kUIlIIl'nworden tOn
of men bereid is de beweging tot staml
te brengen die tot zulke stappen voert.
\Verkelijke geestelijke verzorgers zul-

len m.i. altijd de bereidheid llloeten
hebben mensen op hun weg naar meer
inspraak, meer communicatie, meer de-
mocratisering te IwgeIeiden. Zij zullen
dat moeten doen met de waardigheid en
de volharding die aun hun ambt inhae-
de volharding die aan hun amht inhe-
rent zijn. 11. LlPS

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUIS'
Hoofdstraat 8... - Driebergen

In het Coornhert"huis worden re-
gelmatig l:x'Zinningsbijeenkomsten
gehouden voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over
allerlei leVL'mvragen. Daa"lhlast
zijn er boeiende progranuna''S
over hedendaagse l.."1.lllst.
Iedere militair kan hiervoor uit-
zOllderingsverlof krijgen.
'Vie iets voelt voor deelname
aan zo'n hijoenI...'Omstvuile het
OlltlCrstaallde fonnulier in en
sture het op naar het Coornhert-
huis.
(Voor de 11arine geldt een aparte
regeling.)

Olldergdeken<!e

(naam, voorletters, r:lllg)

Hcgistratienullllner

Oll(ierdecl

Gelegerd te

(landJnachtil tlchtmacht)

........ (volledig militair adres)

wenst deel te nemen aan een
vorm~ngs- C'Il Bez:inningsbijeen-
komst van het Humanistisch Ver-
bond in het Coomherthub te
Driebergen in de maand

(maand van deelname).

lIundtel.."eJlîng:
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De soul music en de blanke
kantoorbedienden

In het radioprogramma 11ce gaf een
jongpman - waarschijnlijk behorende tot
het groeiende leger /augliari/! u:erksc1ww
tllig - vorige maand een opmerkelijke
uiteenzetting over het ontstaan van de
moeilijkheden tussen jeugd en politie,
die ook dit jaar het ZlIidlimburf,!;setoeris-
tenoord Valkenburg weer hebben geteis-
ten!. Oe ()or..~nak vun de rellen moest
volgells hem voornamelijk in het mu-
zikale vlak worden gezocht. 'Je \vardt
!tier in de cafés en discotheques dood-
ziek van al die rottige stampende soul-
muziek: 7.ci hij ongeveer (ik citeer uit
mijn hoofd). 'Als je vraagt of ze ook ecus
ecn goeie bluesplaat willen draaien -
van Cuby en de Blizzards of zo - word
je weggelachen. Daarom moeten we ons
vertier wel op straat gaan zoeken:

De paradoxale positie waarin de soul
mm.je bij het Nederlandse publiek is
komen te verkeren. kan moeilijk beter
worden gekarakteriseerd. Een geleide-
lijke maar daarom niet minder verba-
zingwekkende ontwikkeling lijkt haar
voorlopige eindpunt te hebben bereikt.

Zoals ik in het mei-nummer van Ego
duidelijk probeerde te maken. is de soul
music het meest recente genre in de
populaire muziek van en voor de zwarte
Amerikaanse gettobcvolldng. Vroeger
moesten dergelijke Illuzit,kvormen eerst
een aanpassings- en verwateringsproces
doonnaken, vóór het grote blanke pu-
bliek van de amusementsindustrie de
kans kreeg cr kennis van te nemen. maal
met de soul ging het om de een of
andere reden anders.

In het vodspoor van zangeres Aretha
FHmklin konden de soul-artiesten met
hetzelfde repertoire waannee ze eerder
alleen in wijken als 11arlem terecht
konden, nu ook bij bet (zowel talrijker
als bpitaalkrachtiger) blanke publiek
voor de dag komen.
Progressieve popmu:z:lek

Die verovering van de grote Ameri-
kaanse markt werd natuurlijk niet van
de ene dag op de andere een feit.
Voorop in de appreciatie van de soul
music liepen de 'hippe', progressief
denkende sectoren van de blanke Ame.-
rikaanse jeugd, die veelal met hun voor-
liefde voor genres als avant garde-jazz of
progH.'Ssievepopmuziek al getoond had-
dcn zich weinig aan te trekken van de
maatstaven van de blanke burgerlijke
goegemeente,

Ook in ons land vond de soul musk
zijn eerste aanhangers onder de non.con-
formistische jongeren. lIet voornamelijk
op deze groep gerichte blad Hitweek be-
steedde als eerste systematisch aandacht
aan de diverse orown sound'-genres.

De populariteit van de soul musÎC
bleef niet lang beperkt tot Je radikale
minderheid van de blanke bevolking.
Door toedoen van het efficiënte puhli-
citeitsapparaat van de platenindustrie
werd op den duur ook de grote massa
voor de soul gewomwn.
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In duizenden discothequcs overal ter
wt'reltl viel vanaf dat moment iedere
avond een eigenlijk volstrekt absurd
gebeuren waar te nemen: eerzame blan-
ke kantoorbedit'mJell l'n hun w'rloofdes
die al dan nid houterig rondspringen
tegl'1l t'ell geJuidsdt'l'or van hartekrden
van (soms \'lxmnalige) gctto-bewoll'O'rs,
die tegen de verdmkking van de lchite
pOleer. in. de solidariteit van de geterro-
riseenle z\varte lwvolking hezingen.

Dt, hlanke sOIlI-pioni{'rs\'lwlclen mis.
sl'hil'n Iwt bijna pl'T\'t'rse \'an de'L.f' si-
tuatie aan. of anders wilden ze zich kost
wat kost van de lllt'erderheid blijven
ondersl'heülen - in it'der geval kcerde
het langharige tuig de SOli I ;11 spoedig de
rug tOl' om zich (zoals dt' hierboven
gt'l'itt'('nlt, jongeman uit Valkenburg) in

lohn Mayall.

een ander genre te storten: de door
sommigen denigrerend als bleus betitel-
de blanke blues van mensen als Jollfl
.\I(1Y(lI1, Paul Rutterlielcl {'ll onze eigen
Guby. (Ook die bleus-rage heeft een
aantal zacht gezegd merkwaardige as-
pecten. maar dat is een ander ver-
haaL)

De soul musk, waar het hij deze
merkwaanligc verwikkelingen eigenlijk
allemaal Olll draaide, wt'rd door die tur-
hull'nk \"{'rschuivingt"llin de smaak van
het blanke publiek hoogstens zijdelings
beïnvloed. De artiesten waren uiteraard
plL'zierig verrast (misschien wd stolllver-
baas,!) door de stormachtige ontwikke-
Iillg die hun populariteit doormaakte,
maar zij bicven in grote trekken hetzelf.
de soort platen maken.

I let is zelfs opvallend dat de so1l1
musie. die tot ongevt't'r 19(jj volop in
bewt'ging was, sindsdien t't'n stahilisatie
IU."'Cftdoorgemaakt die \'olgt'ns sommi-
gen al op een verstarring is uitgelopen.
:'\ieuwe soul-artiesten van betekenis zijn
er de laatste twee jaar niet bijgekomen
(de mt'l'st recente 'ontdekking' is /"\rfhflr
Gcm/cy. die eerder CL'1lhandige <.'ompî~
lator dan een vernieuwer is). En de
'gevestigde namen' produceren over het
algemeen \veinig meer dan steeds
nieuwe variaties op hun oorspronkelijke
slIceessen.

De plateniudmtric tr:l(;ht in deze
minder gunstige situatie de zaak nog
zu\'eL'!mogelijk te reddt'n door 'The best
of. , .'.LP's van tal van soul-sterren op de
markt te hrengen. Artistiek hiedt deze
aktivitt,it weinig perspt'ktief, maar voor
de falls hceft het lt'llminste het voordeel
dat ze voor rt'latief weinig geld alle
'grote' nummers van hun favorieten hij
elkaar kunnen krijgt'n.

'The Best of \Vilson Pickett' (Atlantie
SD 815l) is zo'n compilatie-LP, die in.
derdaad t't'n lIitstt-kt-nd beeld geeft van
de opkomst v:ln (na wijlen Gtis Redding)
misschien wel de meest karakteristieke
soul-zanger.

\Vilson Pieket (geboren 1941) debu-
teerde in de jaren vijftig als gospelzan-
ger maar stapte in 19.'59over naar de
wereldlijke popmuziek (veel van zijn col-
lega-soul-artiesten hebben een analoge
ontwikkeling doorgemaakt). Zijn {'erste
hits maakte hij als lid van de vncal-
groep 'The Falcons', I IOUTul a lOf:e (op
deze LP) laat horen dat 'The Falcolls' in
een nogal belegen PkJtters-Ink Spots-
idioom werkten, waar file tcickcd Pickett
met zijn agressieve solo-zang duidelijk
uitsprong.

lIij kreeg dan ook lIa enkele jaren de
kans om als solo.attractie te gaan optre-
den, wat in 1965 al meteen een kolossale
hit opleverde: In Ow mid1ligl11 1101Ir, een
sindsdien honderden malen gekopieerd
nUlluner dat terecht als 'het volkslied
van de soul' wordt omschreven. Daarna
volgden de successen elkaar in snel tem-
po op: Land ol 1000 dances, 634-5789,



MustalIg Sally, allemaal op d('zc LP te
vinG<;>n{'U~tllk \'oor st11kÎlulrukwckkelJ-
tIp vOllrlwddt'1l "an l'ickdt's krachtige.
ollmiddellijk aanspr<;>keutlc 'preaching'
zang-stijl.
Bestaat Piekett's n:pt'rtoire grotcJI(lL'els

uit vurigp hl'tnigingcll van' lid(le ('11

('Cuwigc trollw, hd tlllder de naam 'Sam
& Davc' (lpt'rerentie (1110Sallluel ,\Ioore
('11 Daeid Prater gooit het doorgaans
over een anderc boeg: hUil slwcialitcit is
d<;>(al dan niet men een kllipoog ge-
hrachte) bloemrijke hluf over hun ver-
oH'ringstalenten ('n hUil s(~xl1e1ecapaci-
teiten.' Toch is hun achtergrond dezelfde
als die vall Pickett. Sam bcg(J11als lid
van hd koor in de kerk van zijn vader in
:\!iamÎ, terwijl Davc debuteerde in een
kerk in ziju gebolJT!t'plaats Odl1a (Geor-
gia).
"Thc Best of Sam & Dave' (Atlantic

SD 8218) hevat veerticn VUIlIllm L'ller-
giL'kc songs, waarom1eT hits aJ..;llold 011,

tm coming, Soul Man, Soothe me en I
take wlmt 1 !Cimt. OpvallclHl op deze LP
is behalve de enorme vitaliteit vooral
ook de schitterende manier waarop het
hvcetal elkaar afwisselt ('n aau\'ult
(schijnbaar spontaan en nOllchalant maar
in werkelijkheid met een buitengewoon

,:!root raffincment precÏL's uitgekicnd,
EssPlltit'e1 olJ(l('rdet"1 vall tientallen

soul-hits (\"I'mal hij Aretha Franklin
maar ook bij tal van :lmlcre artiesten)
was l'CII uit vier i'.<lllg{'resjt'sbestaand
achtergrondkoortje, dat T],e SIceet ln-
spirations ab naam hanteerde - daannee
nauwdijks twijft'i lat(,lId nn'r hUil sterke
hîndin~ 1I1L't(ll" ~ospel-muziek.

Geweldige Inzet
In 19(jj naTllell Cis.\y 110".••.tOfl, Myrull

S",;tll, Sylr;ia S],emtccll ('11 Estelle
HrOlCIIzdfstandig eell LP op, die l'CIl-
VOIl(lig'Thc Sweet Inspirations' als titel
lIleekn.-"eg(Atlalltic sn 8155), Ze vertol-
keil hk'rop mL't bewomlerenswaardige
inzet eeH serie hits van andere soul-ster-
reil (Eddic Floyd's Kllock cm wood, \Vil-
SOli Pickctt''S DOIl't light it. Aretha
Franklin's Don't let me Iose this dremn
etc.), maar ook een paar Ilummcrs die
L'igenlijk \"Illledig: in het goslH.'l-genre
thuishoren. zoals hun lijflied Sweet
I1lspirat;on en \"hy am I tratet! SlJ bad
(nota belle afkolllstig uit het repertoire
vall de gospel groep T],c Staple Sillgers).
Kort na het maken vall deze plaat de-
mOllstre{"rdenTbc Swpet Inspirations ten
ovcrvloede nog eells hoe flexibel dl'

Aref/w FrallkUn.

scheidslijn tussen soul en gospel is, door
een plaat vol onvervalst religieuze
muziek op te lIelllL'1l('Song of faith :\Ild
inspiratioll'),
Ook de met soul music vcrwante

Motcm:1I SO!llul is tot n~r buitcll de
zwarte getto's populair geworden,
~I:wr doorclat deze Detroitse Illuziek
zich in oorsprong al sterk l'onforJut'crde
aan {"eli snort klt'urloze middle clas'i-

JAZZ
smaak, \"crlit>pde :\Iotown-expansie met
veel minder schok-dft'cten dali d(~ soul-
explosit~. VreL'lIlti ~enoc~ vallcn juist hij
uiH'rse ~Iotown-arti('skn de laatste jaren
opmerkelijke H'rall(leringcu waar te
nem('Il, Een al~t'melle tendens is het
venier H'rslappen van de toch al zwakke
hinding met de zwarte pop-traditie ten
gunste vall de 'hetere' lIlusical-songs uit
het hlanke standaard-repertoire.
Bij {'L'U:\Iotowil-groep die n>latief los

is hlijven staan VaTldit soort illvloedell
vall buiten, .\llIr/ha Reeves b Thc Van-
del/liS, is eell niet minder opvallende
ontwikkeling te zien, In plaal ..•van songs
die het dagelijks levcn in het getto
\\'('erspiegden. zillgcn zij dl' laatste tijd
regelmatig 1l1llllmerSdie ill feite regd.
n,dltt' anti-n'Hllutionaire propaganda
illhoutlell, DaFlcillJf, ;11 the street is bij
voorbeeld weinig Ill{'cr dali t'cn pleidooi
tegen 'lan.~c hete zOIll('rs,' terwijl Forget
IIIC 'lOt niets anders is dali eell ouder-
wets stukje oorlogsfOmantiek (jongen
moet - ongetwijfd<1 in Vil'tnam - zijn
plicht gaan doen. maar zijn Illeisje is
trots op hem en helooft hem trouw te
hlij\"CII). Beide numlllcrs zijn te vinden
op 'Dandng in the street' (Tamla-:\lo-
town :\1T;\f S-32fi9), el'U plaat vol hits
die tCIl dele de vroegere Greatest Hits-
LP vall }..fartha & 11Ie Vandcllas over-
lapt.
De manuelijh' :\Iotown-groep The

Tcmptatums blijft met zijn teksten wél
hillllen de realiteit vun de zwarte
getto's. Het titelstuk Cloud Ninc van
de nieuwste Tcmptations-LP (Tamla
~Iotown ~lT1f 5-3270) 'Schet~t bij voor-
1)('('ld de fundie die de drugs in de
sloppeIl \.ervlll1t'1Iuls middel om aan de
da.c:clijksc ellende te ontsnappen, terwijl
I hemd it through the grapevitle en
RUIl-llu;ay child even direct aansluiten
bij de sfeer van het getto.
~Iaar hiC'r is het de muziek die een

curil~uze olltwikkelin~ heeft do{)r~e-
maakt. Allerlei gitaar-motiefjes en tal
van elektronische achtergrolld-cffeeten
wijzen allemaal in dezelfde richting: de
underground-muziek, die zelf nota bene
was ontstaan als een blanke voortzetting
van de rhythm-and-hlues. Zwart beïn-
vloedt blank heïnvloedt zwart - de cir-
kel is rond. BEIlT VUIJSJE
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Easy Rider. het 'gewone' beeld
van Amerika
lIet aardige van het grote land Jat

AJlIerika hed, is, dat het daar lijkt of
alles kan en mag. Ik schrijf Illet opzet
Iijl-t, want de film 'Eas)' nider' hewij'st
het tegendeeL

De gemil1<le!<le Alllerikaanst' hllrger
met zijn gemiddelde inkomen Il'l'ft Oll-
hekommerd en pllY/.Îl'rig zijn ll'ventje.
llij zal zich nauwelijks druk maken als
autoriteiten op hUll hekende t'igen m:l-
ni/;'f 'sht'riffje' speleu; hij maakt zic:h wel
- voor zijn tv-toc..<;tel g<'zetcn - bijzon-
der druk over het optreden van het
'langharig, ongewassen en werkschuw
tuig', dat niet nalaat zich te manifeslf'-
rcn en te protesteren tegt'Jl het (iJl de
Ogl'U van het 'tuig') zo vl'rfoeilijke hllf-

g{'rIlwIls<1om.
:\u is lang niet allt's wat het langharig

wcrksdlUw tuig (om deze 'frisse' bena.
ming IlOgmaals te hantercn) wil voor
iedt'f('ell gesnedcn koek. Vooral de
oud('rc generatie kampt met h('l pro-
bleem 'begrip', ze kan de jeugd niet
UH'er volgen.

Eigen levenspatroon
In Amerika, hd land waar veel moge-
lijk is, is dit gi.'lleratieV('rschHzeer sterk.
Daar hebhen beatniks, hippies ('n wat
<lies meer zij, een ('igpn lev(,llspatroon
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HOl'e,,: Dellllb lIo,/per (links) CII Pder FO'lda

Links: Fom/a alias Captain America en Hop-
Iwr, ~ti('kk!/ rokend IJ;; het klmll'tlll".

opgebouwd, dat in w('zen niet zo V(,el
verschilt van het norrnak.. maar opvat-
tingen over liefde, sex, clmgs ('n gods-
dienst hebben voor hen eeu andere,
soms di{'IWrebetekt'nis gekregen,

IJ{'ter Fonda - hroer viIn Jan 'Barha-
relIa' Fonda {'n zoon van lIenry Fonda
(o.a. De twaalf gezworenen) - maakte
zijn regie- en produkiiedebuut met
Easy Rider. onlangs uitgebracht met als
titel 'Ongelxmden'. De Nederlandse he-
titding gold alll'l'n voor de voorprellliè-
H', want het filrnverhllurkantoor Colom-
hia twijfelt Ilog en dat bleek uit een
enquête, waarin ook de titel 'ongebon-
den' ter sprake werd gebracht.

Fonda jr. haalde het thema - om het
populair te zeggen - vall de Amerikaan-
se straat: de jeugd met de Ianp;e haren.
levend in eOllununes met eigen land-
hOllwcultures en vrije op,'attingcn. De
eOlllmune-leden laten iedereen vrij om
te doen t'n laten wat hij of zij wil. En
om te roken ' .•.at-ie wil, of ILet nOlt l'en
killg-size-filter is of l'elJ sigaret ge\"lild
met hasjiesj,

Peter Fonda en D('llnis J lopper (onaf-
sl'llPidelijke vriell{1en llle{\('Spl'!er)heh.
bell Easy Hitlt'r niet skeht geproJuC{'{l.
Er 7ijn welisw<lar momenten in de film,
waarhij je genl'igd hent te dellkl'1l aan
de gczwoll{'n reclamefilms in de trant
van 'Peter Stuyvesant, tl geniet zoveel
meer. dc; er zijn ook gedl'('\tell waarin



Chaplin, de ware (circus-)
komiek

I

Dl' produktie \'an Tlte Circus \\.as tij.
dClls die gl'rut'htlllakemie tijd volledig
gestaakt. \\'ant op alle Iwzittillgt'n van
Chaplin was heslag gt'1t'gd, ook op zijn
kIdlil' studio in llo1hwood.
Cltaplin had zich' terdege voorbereid

om deze film te lIl:1k('Il. Hij hatI ('en
heus circus laten bouwt'1l achter z.ijn
studio, hij leerde koorddansen. En mede-
hoofdrol.spt'ehter .\ la('rna Kennedy kreeg
paartlriji<'s~('11 om als sl'hoonrijdster te
kUIlIH'll schitt(,rt'll.
Dl' kopie dil' 1111in onZt' hi(l.~copen

draait, mist het 'verregende' en 'ver-
knipte' beeld. Chaplin heeft cr alles aall
gedaan om d(, oHtlNdom cr buiten te
hOlI(!ell.
De on\'{'l'lnoeibarc nlt'(~.~kr hceft op

ïB-jarige leeftijd IHlg gauw tlt, muzikale
begdeiding bij deze stOIlUlll' film ve:-
zorgt! t.'1lhij zingt zelf ('('n hcerlijk st'n-
timenteel liedj('. dat vertier in de film
als thcma zo nu en dan opduikt.

Eeuwige z:wcrvcl'"

Chaplin Sl1l'l'lt nok nu w('er tic eeuwi-
ge zwerver, dil' g(wr! doet, Illaar nooit
goed ontmoet. Hij n'rzeilt middclI in het
cirl'lIsIen'lI als hij hl'trokkl'1l raakt hij
I'CU gt'\'aI \-an zakkenrollerij en due1J-
teml \'001' dl' politit, ('ell spiegel-doolhof
inrent. Dl'ze scène vormt al het {'ersic
hoogtepunt, cr zullen nog \'elt, \'olgen.
Elk 0\'('1' Chaplin op papier geschreven
uitleg \';tIl zijn grappen doet t'chter af-
breuk aan 11I'tgenie dat Charles SpelJ(:t'r
Chaplin hed, daarom op llaar 'Tlie Cir-
cus'. 1'. 1. .\1.

.-',

Charles Spencer Chaplin (80) is 's we-
relds grootste komiek. Hij is ook 's we-
relds nll'Cst zllinige fiÏ1ndistriblltl'ul',
\'tJOl'llamelijk als bet eigen \\'l'rk betreft.
Bijna zijn hele filmol'l\\Te V;lll na 1918
11{.(,ftChaplin in eigell \l{'llcer. en hij is
af en tOl' bCH'iti l'en roipn'nt uit zijn
l'ollectil' af te staan 0111het grolt' puhliek
Weer eClls gunstig te ,stt'mmeo. Chaplin
hel'ft namclijk tic gewoonte \'oor zijn
films waanzinnig hoge hUllri){'dragen tI'
\'fagen, althans zo wil dl' oYl'rle\'l'fing
het. De grole nlt'cster hedt cchter WlTT
('('ns Illd de haml ou'r het hart gestn'-
ken l'n !Hl draait al \\'cer wCkt'lI lang de
in 1928 voltooide 'The Circus'.

.~.
'~~~:~~:?

Sensatiepers

De HlOrhereidingcn en het makcn van
dl' film ko_~tlt'n Chaplill Ill(Tr tijd ('n
geld dan hij had voorzipll. Dl' Illodlijk-
hl'dell 0I1tstomlcn \'tJOrnamelijk door de
wLspelturighl'id \.an Chaplins t\\'{,('dt~
\'fOIl\\., Lita Cn')'. Een jaar na de ge-
hoorte van hun {'erste zoon Sitlncy dien-
dt, Lila t'('ll ('is tot echtscheiding in op
grond o.a, van OlltroUW en hc(lreiging
haar te zullen H'flnoorden(!). Hd echt-
scheidingsproces \\'('1'{1in Amerika een
St'nsatic van de eer.stl' orde. LdteTlijk
il,dl'l'{,t'n hemoeide zich cr llH'(', de sell'
satil'lll'rs sprong cr hovell op, dl' door de
huitenstaandt'rs zo gdlale vTouwl'ncluhs
hitsten de volkswoede naar t'en ong('-
kende hoogte, zodat kunstl'llaars van
Ilaam zich J,!l'lloodzaakt zagen om \'IlOr
Chaplin in dl' l,res te springen.

Carnavalsfeest

Fonda en Hopper, alias Captain Ame-
rica ('n Hillv, daveren op zwaarver-
chroomde en" wonderlijk gel.:onshllt't lde
ll111torfietsen dwars door de "eremgdt'
Statl'1I Ilam Los Angeles om het daar
jaarlijks ,gehoudl'Il carn3.\"al tp \'ierCll.
lid geld HlO( die tocht hehlwn Zl' U'l"-
kreg(,1l na l1('t smokkelen \";tll t"t'n partij
heroïll(, \'oor ecn !tall(J<.laar in H'nloven-
dl' midddl'll (het brakil'ristie-ke 1>O('\'t'll-
j.!;t'zieht is dat van hitp!att'n-produ('t,l'
l'hil Sp('ctor).
Door huis noch eod gt,holl(!en rijdclI

Zt' dwars door praehtige landstrekelI
on'r pijlsnelle \\Ct'w'n naar hUil hestem-
ming. Tijdens de trip OlltlllOdl'1l ze jon-
ge mensen van hun eigen SOOlt of lllt'll~
sell dil' ,graag uwc willcn Illaar dat llid

Fonda zijn kunnen toont. Hij vergeet
dali - gelukkig maar - Olll dramatische
l'Hccil'I;. op te' SdUOl'\'Cn en hij H'rgast
dl' toeschouwer op kosklijk kijkwerk in
aangenallle kleuren. De soms ZL'er op-
wim!t'IHle popmllzil'k wordt gesppdd
o,a, door The Byn1s, Stf'ppell\\"(lJf en
Tilt, Jimi Iltolldrix Experit'llct'. POP.l,.!;eIlli-
den die dl' film de f'xtra-\'aart geven.

FILMBESPREKING
aanduf\'en uit vrees voor represailles
\lit hun naaste om,\.!;{'villg. 1It'! t\\'edal
komt in aanrakin,l.!; met plaatselijke allto.
rikitt'll die gcell w{'{,uHlell (1t'<-'sIangha-
rigcn, de.) op het ('rf dllldt'n en daarom
lid tuig zonder opgaaf van redell laat
opsluiten in t't'll 1.:t:'1 tt'gt'iijk met
iemand die onder invloed het dorpje de
n;lcht daarvoor op stl'ltt'll heeft g('zl't.
Dil' iemand koopt zich wij Cl Iier sheriff,
\'001' dl' moeitc. ellllt' .. , u \'('rklt nicts
aan mijn \'adeL Komt in orde nH'llt'er.')
1'11houdt l'eH pleidooi om Captain Aml'-
rka en BiHy vrij te krijgen.
Dat wijkopen is eell pijnlijk trekje in

dl' film. W,lIlt het toont duidelijk de
corruptie aan dit, in vooral dt, kleinere
AmerikaallSc stedell wdig Ut'r!.
:'\a talIoZl' omz\\'en'il1gl'll komell Cap-

tain Alllerica e1l Billy in de eafilavalsstad
Los AUl.!;t'les.En dat f('l>st bdt'\'l'n zij -
in gezelschap van tWt't' ,goedkope Iltlt'r-
tjes - als et'n LSD-trip.
FOIHIa laat z.iel!. dat hij op zo'n mo-

ment tot veel in st..ut is. lIet totale
beeld van de LSD-trip komt op de niet~
gedrogeerde bezoeker af als een bhk-
Vemlilllt'nde injectie.

Bl:I:ar slot

Fonda heeft zijn film biz.ar laten ein-
digen. 11ij toont ons wt't'r de Stlly\'{'sallt-
lantlsehappl'll. \'01 strakkt, autosnelwl'gen
{'l\ ('('n galllllwl(, truck. waaruit plotselin1-.!;
wordt gl's<:hotcn. D(' heide lIlotorrijdel's
vallen dodelijk getrofft'n uit het zadel,
til' glilllmentie monsters ftmkt'll na in hl'!
grOt'lIt' ,gras.
Onget\\'ijf('ld zal llll'n zich afvra,g('n.

lIa het zien \.;UI dl".I.e film: 'Cpheurt dat
in Amerika nou wel allemaal, hel is zo'n
vrij land.' Fonda laat ons zien dat in zijn
vrijgevochten land, zulke dingen klln-
1It'1l g<,lwuren, Ilij tipt slechts <,ven aan
het gl'llt'ratieconflid, aan dl' to('schou-
wer de l'er om alles It' tl\'t'rpeinzclI.

PEn:n J. ~[OI\f:E



------------------,-
De in 1914 geboren TsjechiS('he
schrijver Bohumil Hrabal publi-
ceerde o.m.; 'Tanzstunden für
Erwachsene und Fortgeschritte-
nc', 'Die BafIer', 'Die Vertrack-
ten' en '?\.loritäten und Legen-
den', nehalve in het Duits, WL"I"-
den zijn boeken in het Engels en
Frans vertaald.
Het in dit artikel genoemde
'Zwaarbewaal..ie treinen' werd in
het NederL1.nds vertaald door
Hans Krijt en is een uitgave van
Polak & Van Gennep, Prijs
j6,40.

Uit de flaptekst van 'Zwaarbe-
waahe treinen':
(... ) 'Met een ironische distan-
tie beschriift lIrabal de dagelijk-
se gebeurtenissen op het station-
netje (... ), met als c1ima., de
sabotagedaad tegen de Duitsers
die de hoofdfiguur het let.'en
kost. Een daad zoMer heroïek,
die een einde maa1..'t aan het
leven van iemand die nauwe-
lijks in staat is geweest om per-
soonlijke beslissingen te nemen
(. . .)'
Voordat Bohumil Hrahal geheel
van de pen kon leven was hij
o,m, ambtenaar (hij is dr, in de
rechtswetenschappen), meta.11be-
\\'erker, papiersorteerder, verze-
keringsagent en sjouwde decors
hij een toneelgezelschap,

--------------------_.,-
Na ongeveer een uur zoeken, niet in
de Iaabte plaats veroorzaakt door de
sinds de Russische Oberraschung nog
steeds in ~roten getale onthri'kende
straatnaamplaatjes, blijkt Bohumil Bra.
bal nipt thuis te zijn. In zijn woonruimte.
inclllsi{'[ luchtvcrontreinigillg. achter é("11
der vt-,Ie Praagse stations. geeft zijn
vrouw het adres van een café in het
Cl'lürum. 'Hij zit er met vrienden te
diskussiërcn, Hij is hier niet vaak. De
laatste tijd komt hij thuis, werkt wat,
«aat weg, probeert te werken, komt
fbllis, gaat weg", Vodt zich vreselijk
onrustig.'
Vraag: De politieke situatie?
.\fevrofllV I-lralml: Ja.
Vraag: Slecht?
Mcvr. llralJal: GespmmclI, lVi; moe-

ten afwachten. De ééllCntwilitigste
llll{.!,ustllSi,~het eetl ;aar geleden. Laten
wi; hopen dat het "iet slechter tcordt ...
.\laar komt u iu hel 1ceek-clld naar
Kerska, ongeveer 2.5 km brlifen Praag.
\\'i; hl'bben er l'ell lmiteli/lUis;e. Daar is
mi;lI TlIllTiliever. IIi; kan er praten elI
wcrken:
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Verslag
van
een
gesprek

Zij legt Illij de rollt/' uit en lllt'rkLbij
Ilt'rhaling:op dat ik iJl'slist nwd komen.
Zij is gewoon lid {,Il lijkt te verlangell
naar ("l'ndagje zonder literatuur of poli.
tiek. Later op de ,l\'om\ ,ga ik lanc:s
din'fse caf("s in lwt e('ntruill. maar ook
dan gf'en Bohllmil IIra1la1.De volgende
twee dagell. \••..alllH'l'f ik in ('Pil aantal
boekhandel.. naar werk van Bohumil
Hrahal vraag, is bel resultaat evenmin
hoopgevend.
Behalve in het T'Sjt-'ehisch,is er niet

Illl'er te krij~(,11dan ('("Tl vcrhaal Opgl'IlO.
men in de bundel 'Sieben \Vürfel'
(Titel van verhaal: Ct'sullde 1.111'1.hande.
teml o\'('r t'Cn m;Ul, die md een zeis
door z'n schedeL 't (-('u ('n ;1l1(lPr over
z'n I('n~n \'t,rtdt. Een leVt'n dat ~e1ecfd
wordt in de direkte omgeving van een
l'l'lIlentfabri{,k, . ,I). De Illol.ilijkheid
blijkt te zijn dat hd in lH't Duits ver-
taalde werk v:tn Ilrabnl uitgegeven
wordt door Suhrkamp Verlag in Frank-
furt. Een uitgeverij dil' Illen wd kent,
Illaar waarvan men geen hoeken kan
verkopen omdat Frankfurt in het 'ver-
keerde' Duitsland li).,rt.



~lijn vrees dnt BohulIlil IImbal zelf
uiteimh'lijk ook onvindbaar zal blijken te
zijn, blijkt l't'll paar dagen later onge-
grond, De rolltdll'sdnijvillg van zijn
vrouw klopt tot in de kkinste details, het
hllitenhllisje is l'en riante hungalow mid-
den in dl' bossl'll. Bolllllllil Hrahal een
klein, ietwat gedrongen figuur die
men, genomen naar zijn snelle, onver-
\\'achte bewegingen, in de voetbalwe-
reld met 'dribbelaar' zou aanduiden.
Vraag: 'Zwaarbewaakte treinen' is poli-
tiek geëngageerd. U protesteert met u\v
verhaal voortdurend tegen het optreden
van de Duitsers. Gezien de huidige situ-
atie zou men dat verhaal symholi<;ch
l....unnen opvatten. Betekent dit een ge-
vaar voor u' en hebt 11 wm de autori-
teiten als iet'S te horen gekregen?

R limba!: N(~ zoals met ieder ander
bock, kUIl jc met 'ZfcaariJCfl:aakte trei-
nen' alle kanten uit. ZOl:cel kantelI mis-
schiell dat het (worlopig) nou /lict I:cr-
kcerd kor. vallell. Of dat zo blijft, fceet
ik 1Iiet. Komt er ecn tiid dat mCfI {!.aat
'zoeken,' dau ;:~Jlcr met dit I:erlwal stel-
lig iets te doe,. zijll. Ja, dat u:el ...
Vraag: Bijmor1)('e1d?
B. lImbal: Verhiedell.
Vraag: De konsekwenties voor U zelf?
B. limba/: ])aar ciel.k ik lieeer niet

aan. Tot Uil toe heb ik P(l!;ééu keer last
gehad. Een stuk wor ecu literair rijd-
schrift werd geweigerd. 'Er liet:er niet
(lau denkeIl' li;kt misschien tcat kiuder-
l;;k, maar hl.'t is de e/liue tflogcl;;khcid
0111 (um het Icerk te blijeeu. Je zou
kfllUlCli ze:I,gen dat kdl're dag meegeno-
men is. Meer dali ééu dag I:OOrrlÎfden-
ke,., u:erkt op m'n zeT/wcen. Boeclldien
u:at heeft het f.;oor zin? Sie7llatld fceet
hoe de situatie zich in TsjecllOsloll:akije
zal O1lttcikkeletl. Er zijn !!,eell schrijeers-
prOCCSSC1.,dat i.~iu ieder geval (I:oorlo-
pig) één zekl'rheid ...
Vraag: De hoofdpersoon uit 'Zwaar-

hewaakte treinen' plPet-,rtzijn daad van
n'rzcl als de oorlog al vrijwel afgelopen
is. \Vaarom niet ('('nIer?

13. lIrabat: Ook helden zi;ll lum om-
stlllilligheden gebollden. De jongen heeft
pas tef!,("l hd einde eau de oorlog een
kam om een daad te stellcT/. \\'aarom hij
het tromcem doet, beseft hij nauwelijks.
\Vijzer IClmit hij er uiet Vlm ...
Vraag; lIij wordt dood geschoten. Is

dat nict wat hij wenste? Eerdl'r in het
verhaal probeert hij immers zelfmoord te
-plegen ...

B. Hrabal: Ja, maar wie wil uiet ébl
keer in z'n leeeu aan alles een einde
make,,?
Vraag: 'Zwaarbewaakte treinen' is

lllltohioy;rafisch?
IJ. l/ra/Jlll: Ja. lIet speelt hier vlak in

de buurt. Ik werkte in de oorlog op een
klein station als assistent varl de stations-
chef.
Vraag: lIemingway maakte er een

eind aan ...
B. Hrabal: ... dat gaat eoor mij nog

niet op. Hemingu:ay voelde aankomen

(ha zijn krl:'atil:iteit teruglkp. (hl'rtmk-
kt'lI lIIis,l;chiell, lIumr dat (me moment
moet het eoor hem te dllit/eli;k gel(~eest
zijn. Ik kali het IIIij teel :.:oorstellell.
Vraag: lInt' werkt U?
IJ. lira/mI: Ik f('eet teenren /looit prc-

cie.s u:aar ik nallr toe ga. Eetl rast sc1le-
lila heb ik niet. \\' tIllfleer ik eell gedeelte
af heh, dlln IlIlIt ik IIl,t lJall mijll vrienden
le;:.ell. lIlin kritiek i,\; coor mij erg be-
lmlgri;k. Uiteiruleli;k schrijf ik COOl' he,l.

Anti-held
Vraag: \Vie zijn die vrieudt'n?
B. JlraiJal: De kleine matl, de alIti-

heM.
Vraag: Zoals U zdf hellt?
B. l1raiJal: Ik? Een mlti.held ... ? Ja,

Ilatuurlijk, als schrijl:er hen je ...
Bohlllllil lira hal gaat, VOOl"de vierde

maal sinds ik gekomen hen. weg. Vol-
gt'llS zijn vrollW om boodschappen te
doen. Als hij terug komt is dat evenwel
lllet een lege tas. >.Ja l'en plaatselijk
krant zwijgend te hebben doorgebla-
derd, stelt hij voor om o.m. 'wijn te
drinkel!. te wandden. lIaar een kollega
te gaan, iu de zon te zitten of et'n pivo-
eaf{. (zaak waar men vnl. bier schenkt)
te bezoeken.
Uiteindelijk wordt het zwt'mnwn in cIe

Elhe. Onderweg praat hij over film. llij
ht.(.ft t'('n speciale opl('iding gevolgd om
dialoog te schrijn'll. \\'('rkt \'{,e1samell
met de jonge re-g:issellf~Ienzel. lid hoc
('n wat vall ('{"nfilm krijgt gestalte tij-
dens langt. wandeling{'n met de regis-
seur. In '67 staatsprijs voor de film
(f 10.003). De regering geeft jonge fil-
lIlt"rs zowt'l als schrijvers geldelijke
steun. Dali, plots('ling en volgl'USBnhu-
mil lIrabal niet te vertalen ('Dat moet
de ll>'/;t'rvan Uw stuk zelf d(wn,'):

'O/me IHss im Hirn kll1l1l mlJn nicht
leheu. Mail kWl11den ,\fcllsch I.icla I:OU
der Freiheif entlmlsen:

En, eveneens in verband met zijn
boek 'Zwaarbewaal..1:etreinen':

'Vde kritid hchhell mijn hoofdfiguur
eergelekclI mei Se('jk tJ1l11 Jaroslav lIa-
sek. Ik geloof tCII onrechte. Svejk Icas
eell figuur flÎt de eerste tureldoorlof!,.
Mijn figuur flit tie tu;cetle wereldoorlog
is meer, hi; saboteert, is akliL7, tcil de
t:ijaud kapot maken. Dat het in het grote
gehed weinig uithaalt, doet tceinig ter
zake. Je stelt ceu daad. \\'lIarschijnlijk
alleen maar mogelijk, omdat je veru:acht
dat het een eerandering tetceeg zul
brel.gen.'
Over (de) waarheid:
'Voor mij bestaat geen objektieve

waarheid. Mi;n naïviteit is mijn prisma,
m;;n sCMt, mijn bezit, dat ik moet be-
schermen:
Vraag: In interviews zegt U herhaal-

delijk dat U behalve \.oor vrienden, voor
stamgasten schrijft. Vraagt dnt niet veel
energie?
B. 1Irahal: Al die drank, reilt U zeg-

gen ... l Valt wel mee. 'VatUleer ik in

knmtcu oeer 'mij,,' stllllluastell praat,
coeg ik er altijd lUW toe dilf ik per dag
met zes glazen bier (beteke,.t ill Tsj.Slw.
ongeveer drie liter, D.Z.) en eetl beetje
CtCII beslist wel uitkom. Neen (lacht
lcmgdurig) aan de drank ben ik ,.iet ...
.\laar ik moet zoecel mogelijk in kroegjes
ziltc". De mensen zijn cr IClllJr.Je cindt
er twg de echte 'Yugellden' 1I.tellectue-
len hebben alti;d fJoorwendsels, uitduch-
ten. Bij hen moet ;e LeL'en maar al te
vook met een kleine 'I' schrijven:
Vraag: Uw eerste boek verscheen in

In6.J. 'Vaardoor zo laat?
B. lIra/mi: Dc mensen tCallroeer ik

schrijf zijll I:aak grof, croli.\'ch, misschieti
u.:el pereers of banaal. Ik Zilt met de
flUll. Ik moest bij mijzelf de schroom
overwinnen om bepoolde woorden te ge-
bruikeu. Ik schrijf al !:almf mijn zesticli-
de. U'aarmee begonnen? Natuurlijk met
gedicht;es ...
'Veer teru~ in zijn huis, gaat Bohllmil

lira bal opnieuw weg. Hij moet met wat
lllelisen het dorpsfeest van die avond
organiseren. Bij de deur: '\Vaarom ik
schrijf? Ik kan het niet nalaten om het
lev('n van kanttekeningen te voorzien.
Als ik niet schrijf, lees ik: lIeidegger,
Schopenhauer, Augtlstinus, Jaspers en
]acob Böhme. En: Herinnert U zich die
vrouw waarmee U zat te praten aan de
Elbe? Zij maakt zich w.eI zorgen over de
situatie van vandaag. Komt haar goed
uit, În de oorlog was zij fout." 'Vat
lit£'ratullr is? Eerst leef ik, daarna geef ik
£'r kommentaar op:

Hmbal = er hat gescharrt. Scharren
= graven, krabben (met voet), scharre-
len, wroeten, strijkages maken, schuife-
len (v. misnoegen», schrapen, schrap-
pen, (Leiehe» in die Erde ,eh. in de
grond stoppen.
Bohumil = Gottlieh = 'God heeft

hem lief.
DICK ZAAL

Help
humanistische
militaire
huizen
bouwen
De humanistische militaire te-
huizen, \vaarvan één in het bui-
tenland en vier in Nederland,
ondervinden een steeds groeien-
de belangstelling. Vandaa, dat
wij in ons land meer huizen
moeten gaan bouwen.
'Vilt u ons bij dit werk helpen
door uw bijdrage te storten op
postgiro 20540 H.M.T, Bussum?
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Museum Fodor dreigt vergeten
gebied te worden
'lIet volk' wil helem •...al geen kunst.
liet zit niet te wachten op ci~<-,ntijdse
schilderijen. liet zit op een mooie dag
lievL'T in Zandvoort. aan de herm van de
autoweg (Jf op t't'l1 stadskrras, dan in
CPIl IlHISl'lIll1.'Nachtwacht-kijken' in het
HijksllIllSCUJllof evell het Stt-delijk ~Iu-
selllll van Amsterdam hillll(.'llwippcTl-
dat gf'beurt nog wel eens. Vooral het
HijkslIlIIst'nlll als opvoedkundig object is
l'en \'t'rplklit cultureel nummer, Boe het
met het IllIlSl'lllllhl'Z(wkis gesteld hlijkt
lIit dp bezoekcijfers van Illusea die nid
op de 'verplichte lijst' VOorkOIlWIl.liet
museum F(){lor op de KeizeTsgracht te
Alllsknlam is daar één ~'an.

Alles ZUil eigenlijk in het voordeel
Illoetell wL'rh'1l van dit kUlIsthuis. lId
ligt aantrekkelijk aan de gracht. in het
centrum van Amsterdam. lIel is niet al
te groot, overziehtelijk. mooi ingericht en
niet duur (entrt'l~ vijftig C(-'ut).De ten-
tO(Jnstt:!ling('1lin Fmlor worden met zorg
samcngesteld. zijn altijd zet.'r gevarieenl
en zijn als ei,gentijdsc !\ederlandsc expo-
sities veel representatiever dan die van
het Stedelijk. In Fodor krijgen jonge
sc.:hildersl'll Iweldhtlliwers een kans hun

liet mU.~('IWI Fodor Ol' de Keiz('ngraclit, I{e~
,:('~tigd ill ccn GluI hcrellhuk

heste werk ten toon te stellell. Toch. als
(Ie twee portk'rs hiertegen geen bezwaar
zouden hehlll'n. zou de hezoeker uren-
lang geh('l'} hloot door de zalen kunnen
zwerven zonder aanstoot te geven, \\'allt
in negelI van de tien gevallen is er
niemand die het ziet. Kortweg: in mu-
S('1ImFodor komt - ten onrechte - geen
ldp,

Je zou haast ("('llverslelt'n jOlimalistiek
cliehé gebruiken als: 'De tll1lisbIijvcrs
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Y COIlJIC' Kracht bij CCII ('an Iwar t'TOCl{erc wer~
kPIl,

hebhen ongelijk.' wart.! Ilt't lIiet dat de
thuisblijvers hun eigen gelijk hl"palen en
dus altijd het grootste gelijk van de
wereld hebben. Voor wat betreft de
kUllst-interesse vall het gros der Xt:'(ler-
lall(l('rs leidt deze gedachtegang tot de
cone!usie dat 'het volk' \'('rhijslerend a-
cultureel is,

Bij hinnenkomst van het herenhuis
aan de Keizersgraeht moet je ,ia de hal
langs de bali. waar tw(>e portiers hun
zo\'t'dste kopje koffie drinken. ontspan-
nCIl l't'n g('sprck over niets voeren en hij
het zien van t'cn bezoeker Illl'eskrlijk
hun verraste krt'('t 'Hé daar heb je er
('('n' "001' 7.ich weten te houden.

Ot' samenstdlers van Fotinrs zomcrex-
positie hehh('n alle zalen (5 stuks) een
vcrschillelld acccllt gegevt'n. De heue-
denzaal is kliuisc:.:h.clean, mindcr schil-
derachtig, maar meer geinig en 'pop'
dan de ruimten op de ('€rste etage. Er
staan enkde bijzonder fraaie composi-
tics, De al-jarige Wladilllir Zwaagstra
Iccft er zijn Plok-l'ulIlplex uit. Van hem
hangen er Plok no 8 en Plok Hood op
\Vit: primaire kleuren. ronde vormen,
gc.durfde compositie. Zwaagstra demon-
stn'ert ('('n verfrissL'nde ruimtebeheer-
sing, Plok 110H, in hIallw. groen, wit en
oranjerood heeft de vaart van eell in
schema gebracht lleerschiet(>ml hemel-
lichaam, Zwaagstra is met de 30-jarige
~Iary Schoonheyt de meest schilderkun-
dige van de partl'rre-L'xposanten,

Gaaf werkstukje
Van Schoollheyl hangt cr éen drieluik,

waarop rosc vlecskleur (in feitt, vrij af-
stotemi, maar bijzonder functioneel)
overheerst. Ook hier venIer een koel
primair kleurgehruik. ~aast het 'drieluik
van mensenvlees' hangt 'compositie' van
YVOl1l1eKracht (3ï). liet doek is origine-
ler dan de titel doet vermoeden, Yvonlle
heeft een gaaf heraldiek werkstukje gc-
levenl in zilverkleur, wit en ac.h-ertentie-
rood. ~Ioderne tinten die de kruis-com-
positi(' toch de oeroude sfeer van de
riddl'rhlazo('lwll doel adelllcn.

Er zijn drie ruÎllltelijke ('onstructies te
zien, Vall Leendert Janzée (29) staat er
de 'Zuil', Een wit voetstuk, een liggend
TV-oog met daarop eell ingenieuze gla~
zeil kuhus met l'1kaar kruist'udc vlakken.
liet TV-oog werkt: ('l'n witte stft'ep slin-
gert zich over de bc<'1dhuis. Via ft'gel-
knoppen in dL' zuil kan met het 'oo~'
worden gemanipuleerd. De Zuil is een
soort modern afgodsbeeld. leuk om mee
te spelen.

Vt'rrassend en minder opgelegd is de
'Grand piano' van Dirk .\lül1er (24). Op
een wit vlak is een opengeslagen z\vart
vlellgelstnk opgericht, compleet met
seharnit'f. Een bij7.(mder mooi ding. lIet
wonderlijke met de 'Grand piano' is dat
de vorm aanvankelijk hekend voorkomt.
Aan C('n piano denkt aanvankelijk nog
niemand. Pas bij het lezen van de titel
komt <le 'Aha-Erlebnis': 'Verrek 't is l."Cn
piano'. OL-'zemanier van naamgeven is
een spe} waaraan meer kunstenaars mee-
doen.

Zo maakte Half Adel (31) ecn 'Plexi-
box'. En inderdaad, het zijn niet mis te



Botlen: Gerii Biercnbroodspot, schriifsteT-schil-
deTe6.

Llnh: Leendert ](JtIzée in zijn atelier te Rot-
terdam.

verstane 'boxen' van plexiglas. Een sa-
mengestelde kubu.<;formatievan onderen
doorschijnend, van boven blauw. Een
zelfde ervaring krijg je bij het doek van
Hans Koekoek (eigenlijk geen jongere
meer met zijn 39 of 40 jaar). In een
gemene kleur lila en cen even gemene
tint oranje schilderde hij een forse vorm.
Je b(>kijkthet; je leest de titel; je gaat
even vlug: ter controle op je hoofd staan:
en jawel hoor een 'Omgt-keerde Vijf'. De
nog: iets minder jeugdige Armando (uit
1929) doet het directer. Hij schilderde
'Zes maal Rood': zes rode vlakken tot
een geheel aan elkaar genageld. Toch
geeft deze naamtruc iets speels aan het
werk.

Lichte ergenis
De Rood-blauwe ijzerconstructie op
een wit vlak van 1taartcn ~fanson (33) is
opzienbarender dan Koekoeks omge-
keerde vijf. Toch bekruipt je een lichte
ergernis als je de titel leest die Manson
interessanterig aan zijn werk geeft: Sign.
nr. 01389-11211-1.2.1.

Op de eerste verdieping zijn vier zaal-
tjes, drie kleine en cen grote. Een klein
zaaltje met tekeningen en schilderijen,
waarvan de tekenkunstigheid het belang-
rijkste aspect is. Een grotere zaal waar
schilderkunstigheid en koloriet hoogtij
vieren, een "Amerikaans' zaaltje en een
non-figmatief vertrek.

Het tekeningen-zaaltje is het minst in-
teressant. Het enige verrassende hierin is
de bijdrage van Martin van Veen (27).

Jaren geleden begon Van Veen als zeer
talentvol surrealistisch pentekenaar. In
galerie d'Eendt had hij een uiterst boei-
ende, grote tentoonstelling. liet is
daarom onbe~jpeJijk waarom hij in Fo-
dor.'twee waardeloze produkten ophangt:
"Muur met bogen' en de zo mogelijk
nog 'Slechtere "Mijn geluk'.
In de grote zaal valt Hans Landsaat

(34) het meest op met zijn 'Landschap
met opblaasbare boot' en zijn 'Bemande
rubberboot', twee variaties in ~roen,
rood en blauw op hetzelfde thema. Hij
schildert robuust. Hij hanteert de figura-
tieve elementen (de boot en de jon~en)
als nonfiguratieve kleurvlakken. Verfris-
sende doeken, gedurfd van kleur en
compositie en, beslist geen priegelwerk.

In het Amerikaanse zaaltje ontkom je
niet aan de indruk: dit heb ik meer
gezien. Het is over het algemeen weinig
origineel, modernistisch werk met pop-
inslag. De "Bouwplaat Vietnam' van
Gustave bijvoorbeeld is ronduit slecht.
Het is, vind ik, ergerlijk dat het Vietnam-
protest misbruikt wordt om een inhoud-
loos knoeiwerk te maken. Bovendien is
het gênant. Gustave profiteert bewust
van de begripsvertroebeling die ontstaat:
'Kan men als tegenstander van de Viet-

KUNST
nam-oorlog onverdacht dit anti-Vietnam-
schilderij lelijk vindenr

De reliëf-schilderijen van Jan Smeets
(32) zijn van beter gehalte, hoewel ze
ook niet uitblinken door originaliteit.
"Smart Aleck Kills' is een soort levens-
grote reclameachtige strip - niet bijster
mooi. ook geen lachertje.

Zijn doek 'Nat' is plezieriger. In fon-
dant en roomijskleuren (ook al zo Ame-
rikaans) een groot vlak half geschilderd
door een enorme mllllrverfkwast. Ook
hier het titelgrapje: "Nat', inderdaad. In
de laatste zaal zijn vooral Gerti Bieren-
broodspot (24) en Donaid BOllws (34)
belangwekkend. Voor Bouws met zijn
"Sense Speciale' de hoof<lprijs.Zijn inge-
kerfde, grote roesthruine vlakken tegen
een groenachtig witte achter,grond zijn
prachtig.

Gerti Bierenbroodspot gaat minder
robuust, vrouwelijker, te werk. Van haar
hangen er twee doeken: "Achtergebleven
zielen' en 'Scheppingsverhaal'. Vooral
het laatste is bijzonder sterk van teke-
ning en compositie. Met beperkt kleur-
gebruik (roodbruine, witte, grijze en
zwarte tinten) werkt zij als een koloriste
pur sang.
Er hangt meer in FOOor. Op enkele

uitzonderingen na is de kwaliteit van het
~ë~roe hoog. Het is dMrom ro
jammer dat Fodor langzamerhand tot
een vergeten gebied dreigt te gaan be-
horen.
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Ton Regtien Universiteit
in opstand (2)

'Het ministerie van binnenlandse za-
keil geeft ecn in ::,ijn uiteindelijke doel-
stelling geheime opdracht (Jall verschil-
lende chemische faclIlieitclL Alleen de
hoogleraar-directera u"eet, overigens nie!
iu alle details, ollgcc.cer de bedoelillf!.
rOlI de opdracht. Er u:ordt een fOTs
bedra!!, aan subsidie voor llet onderzoek
aan de laboratoria r:erstrekt. Het OIl(ler-
zoek tcordt uitgesplitst in afzonderlijke
deeltaken. Chemisch kandidaat X. die
Wil de lIiteilideliike c/odstelliflg CllU het
OIu!er::.oek ,lil'!", I,,'cet, gaat aatl de gang
om in methodologisch zuivere proeven
de Îlldoed te meten can een (laMal c1IC-
mische stoffen op konijnen. ECll andere
chemiclls doet dat mct lIIui:::,enen rat/eli
en pro/J{'ert wcer (/Iu/cre chemische siof-

De passage hierboven is een van de
meest treffende staaltjes die Ton Hegtien
in zijn boek 'Universiteit in opstaud'
uaar vorell brengt om iets van de situa-
tie waarin op het ogenblik wetenschap
\vordt bedreven, duidelijk te maken.
Voor Hegtien geen griezl'kcrliaal overi-
gens, maar ecu aanzet tot ingrijpende
politieke acties, zoals \ve in het vorige
artikel gezien hebben. liet zou van wei-
nig realisme getuigen om ons zelf de
moed in te spreken met de schijn-gerust-
stelling dat het in de Verenigde Staten
dan misschien een benauwende toestand
lllag zijn, llIaar dat het hier allemaal wel
zo'n vaart uiet zal lopen. Zo'n gedachte
druist niet alleen in tegen de aantoonba-
re toename van uitwisseling van weten-
schappelijke, politieke en andere ideëcn
cu ervaringen over de hele wereld; maar
cr zijn ook feiteu voorhandeu die haar
weiuig aannemelijk maken.

Op 1 augustus schreef Drs. J. P. A.
Gruijters in Het Parool: 'De Centrale
van Politie Organisaties heeft (eind juli)
laten weten, dat er een 'behoefte' be-
staat aan een uitbreding van de preven-
tieve middelen tegen volks\'erzamelin-
gen. Aanbevolen wordt om de politie
de bevoegdheid te geven om verzamel-
de mensen die zich niet onmiddellijk op
aanmaning verwijderen gedurende zes
uren vast te houden. Voorts wil men de
beschikking l..lijgen over 'onwelrieken-
de dan wel onaangename 'Sensatie yer-
wekkende middelen (bepaalde gaspa-
tronen dus).' 'Gruijters laat in niet mis
te verstane bewoordingen weten wat
hij er van vindt:

'De politie hoort op dit stuk helemaal
geen 'behoeften' te hebbeu en is even-
min ingehuurd om over dit soort dingen
na te denken - in welk orgaan de wijs-
geren van de oudheid het menselijk ver-
stand ook al hebben gelokaliseerd. in de
'sterke arm' hebben zij het nooit ge-
zocht:

Belangrijk in Regtiens verhaal over
de chemische proeven is diens nadruk
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feil. Bedoeling is wél, dat de beesterl
niet doodgaan. Ze moet cri zelfs hif be-
tL'ustzijn bli;l:ell. liet gaat cr om de
juiste dosis t'{H/ de juiste slof te einden,
zodat de willekeurige spieren can deze
dieren tijdelijk verlamd reorden. Om las-
tige vragen regen te gaan, u;ordt gezegd
diJt dat u:a(Jrl>clliirllijkbedoeld is coor de
ontreikkeling van een chemisch prepa-
raat reOO1"lIleedierentuinen humaan 01'
iacht kunnen naar nieuu'e exemplaren
voor lege kooien. De stof wordt ontu.:ik-
keld, de resultaten van de cerschillende
onderzoekingen komen bij elkaar, de stu-
deuren ill de chemie he1JlJcn braaf ell
IUlllu.:keurig hWI 'zuirer tcetcllsclwl'1'e-
h,k' u;crk gedaarl. liet uiteindelijke rap-
port gaat naar het ministerie en korte

op lH't feit. dat l'i1!:eulijkuiemand precies
weet. waar hij (in groter verband gezien)
mee bezig is. Zouden de studenten ge-
weten hebhen. dat de gevolgen van hun
kennis rechtstreeks tegen hen gebruil.1:
zouden wordell, dan lijkt het aanueme-
lijk dat ze dl'rp;elijke experimenteu zou.
den heblwu geweigerd. Een student is
ook uiet gek.' tenslotte. \Villem de Rid-
der. redacteur van :\ederlamls grootste
'UndergrOlllld'-blad ':\Ioha' (vroegt'r
I1it\\'eek) is uid politiek geschoold. maar
gaf er in een interview dat ik met hem
had voor de Groene Amsterdammer (van
5 juli) blijk van ook een vermoeden te
hebhen waar de schoen wringt. De Hid-
der: 'Bedrijven functioneren bij de gra-
tie van het ontbreken vau contact. Oe
groep die het allemaal kan overzien
moet niet te groot worden. En die groep
zit niet toevallig aan de top.' Vaak zit
die - zoals Hegtien beschreef - zelfs op
een nog hogere top, buiteIl het bedrijf.
of instituut.

Centraal gedeelte
Een van de centrale gedeelten van
'Universiteit in opstand' vonnt H.egtiens
theorie ovcr kenuisverwerving, kt'llnis-
ovcrdracht ('11 haar tegenpool: de ge-
heimhouding. Wij citeren:

'Een van de conclusies die uit de uni.
eersiteit in opstand in \Vest-Europa zeer
nadrukkelijk naar voreTl is gekomctl, be.
treft de opvatfirl(!. ean lval kerlllis is.
Kennis is geerl privé eigendom, mag nict
:!.cpatcllteerd. gemorlopoliseerd en ge-
heim gehollden teorden. Kennis is pel'
defirlitie gemeellsc1wpsbezit, lcarll kennis
is het resultaat ean teamtl.'ork, t'an inter-
actie tussen derlkende en experilllerlie.
reilde die daarbi; stell1!CII 0ll ree(iI>door
anderen verwort:en inzichten en vooron-
derstellingen. De kenniscencert:iJlg en
kemlisproc1l1ktie ziin in zichzelf eefl col-
lcctief proces, lIet is on11l0geliik dat
iemand alleerl, opf!.('slotell iu zijn kamer,
zOFlCler illtcractie /liet lltlCleren, zonder
11ittt'isse1illg van enaringsgegcveJls met

ti;d later fcordt de politie 1Jetcl/pelul met
('£011 uiellW middel l:Oor de bestri;ding
vall dellloll8traties en Makingen, een 'jn-
capacitating agent', een gaspatroon die
de demonstranten en stakers I:oor enkele
uren van de FIlogeli;kheid con hel ~e-
hruik ean hun tcillekeurigc spieren kan
IJcrol:eJl. De stlldenteTl in de dlcmie die
kort dallrua in staking gal/II cn IUIII fa-
cldteit bezetteil, t:anlcege bijvoorbeeld
de doon;oering can een O1lrechlt:aardig
sel!!ctiesusleem. tcordcn door de politie
met hUil eigerl wodl/kt beJlllFllleld en
weerloos in de arrestantenwagen gelegd.
Dit is geell 'U rave Xetc WorM' fiction.
Vit is ee" niet ecns zo karikatllTale
fceergace nm !.Cat onlangs in de Vere-
Il(!!,de Staten is gebeurd:

allClcrell, zonder z,icli door de kermis van
(lFlC/erellte hebben laten ollttcikkelen, in
staat is kermis te prodllceren. De rolllCIn-
tiserirlg wn de grote ge"iale geleerde
die liet allemaal i'l zijll eentje uitgedacht
ZOIIhebben is dan ook twanzi", die past
bimlen het systeem ca" individllllliscring
en monopolisering CQ11 de kentlis (onder
andere tot :litdrukkirlf!. komend ill liet
l)(llellte/l.~(el\'el) zoals dat ill de bestaan-
de politieke en ecotlollii.~che machtsver-
llOlIdingcll in stOlld ge/lOt/deu u'ordt.

Kennis is niet te koop. \Vie een aca-
demicus in dienst neemt en daarmee
meent het alleenbescilikkingsrec!lt ver.
lCorven te hebben over !loofd, ideeën
en technische vaardigheden t'all deze
academicus, meent te let:en in een we-
reld u.:aarin macht-door-geld de recht-
vaardiging levert voor het huren van
slaven. En hij heeft gelijk. llii leeft in
een maatschappij waarin macht door
geld de rechtvaardiging is coor het in
arbeidscontracten huren can slat:en. De
academicus in loondienst verschilt daar-
bij in geen enkel opzicht van de arbei-
der in loondienst. 'Vat can de kennis
gezegd is, geldt ecenzeer voor de pro-
duktie, u:l1arvan kennis onderdeel en
stimulans is, Ook produktie mag niet
gepatenteerd en gemonopoliseerd wor-
den, want de produktie is eveneens het
resultaat van teallltcork, con de inter-
actie oan denkende en werkende men-
SeJl, die daarbij steunen op reeds door
anderen geproduceerde inzichten en
goederen.'

Tot zover Regtieu. lIet ovt'rgctlomen
citaat vormt de samenvatlin1!:\',UI l'en in
zijn bnek veel verder uitgewerkte kennis-
theorie. \Vat hij schrijft is niet zonder
meer waar, in zo\"erre dat er sprake is
van een sterk ideologische theorie. Heg-
tien zal dat nooit ontkenueu. Hij gelooft
zeker niet in de doOf Daniel BeIl be-
schreven 'End of Idcology.' Nog steeds
zien we vaak, dat mensen zo gauw ze
met een ideologie (te definiëren als: de
rechtvaardigheid van een sociale positie)



van doen hebben. de voortvlo('isels
daarvan devahlC'H'ndoor de ver.':Uchting:
'Dat is toch niet \vaar, dat is pure ideo-
logie.' Vaak zijn het ml'llsen. diL' niet
weten hoe zeer zp door hun eigen. vaak
minder expliciete ideologie heïnvloed
worden. DuideIijkhe.id wOHlt niet door
iedeH'en op prijs gesteld. Xid i(,dereen
is bereid om eelJ onderscheid te maken
tussen ideologieën die meer en minder
waar zijn. die meer L'nminder logisch in
elkaar zitten. Vaak is 'de wijze waarop'
belangrijker dan het 'wat', de verpakking
dominen'nder dan de inhoud. ~lens('n
die niet luisteren naar, maar schrikken
van. gooien Dutschke en Goebbels al
gauw op één hoop en dat is waarschijn.
lijk tc veel eer voor Joscph.
Andere Ideologie

Regtien schrijft: 'Kennis is een resul-
tante van samenspel.' Dat lijkt juist. Hij
\"('f\'olgt dan: 'dus moet kennis ook aan
mee•.dere mensen ten goede komen.' Dat
is niet logisch waar. maar hij (en ook ik)
vinden dat er \"(,e) voor te zeggen valt
en zeker me("r dan voor de redenering:
'Omdat kennis een gevolg is '",lil de
aktivikiten V~?meer dan één mens, ma~
ze maar aan et'n mens ten goede komen.
~Iaar in een andere ideologie kan L'r
"oor die opvatting veel te zeggen zijn,
,'ooral wanneer men in die andere ideo-
logie duidelijk maakt, waarom het vaak
zim'ol kan zijn als kennis niet zonder
nwer ter beschikking staat van iedereen.

Bekend in de militaire sfeL'r is de
volgende discussie: Soldaat: 'Ja maar
sergeant, ik dacht, ..

Sergeant: 'Jongen jij moet niet Jen-
ken, er wordt wel voor je gedacht.'

\Vanneer ik dit schrijf, moet ik on-
wnnijdelijk denken aan mijn tijd op de
SnOl, waar ('en sergeant met olie.domme
kraaloogjes een keer de legendarische
woorden sprak: 'Om veq~issingen te
verwarren. zal ik het simpel houden.'
Had die dat maar gedaan. Zo is de idee:
'soldaten kunnen minder goed denken,
dan meer-dan-soldaten' natuurlijk objec-
tief niet waar. Toch is het in (~l'nmilitai-
re ideologie zeer wel mogelijk om ratio-
nalisaties aan te vot.-'rell.die het kenbaar
maken van Iwpaalde' opvattingt'n als
onwenselijk bcschomven. wnnneer zulks
door 'minderen' gebeurt. \Vanneer ,ve
het kenbaar mah'Jl van inzichten door
minderen onderschikkf'n aan vereisten
van 'doelmatige bevelsvoering', 'opvoe-
ring van de gevechtsbereidheid' of
'handhaving van het moreel' kan dat
bijvoorb::.'dd.Zij die dat doen staan posi-
tief kgenover de doeleinden van de mi-
litaire organisatie en ~c1o\"('nwaarschijn-
lijk in hun militaire ideologie,

Deze ideologie kan op gespannen voet
komen te staan met een andere üleoln-
gie, de democratische bijvoorbeeld die
aan het 'gelijkheidsideaal' een hoge
plaats toekent. Op het ogenblik zijn we
niet alleen in het leger, maar ook in vele
andere sectoren van de samenleving

getuige van cen soort infiltratie van de
democratische ideologie in bepaalde
deel-ideologieën met als gevolJ.!;invoe-
ring van oVl?rlegcommissies.uitbreiding
van de humanistische geestelijke vcrzor-
ging en bij\"Oorbt"(.ldvergroting van de
vrijheid van kleding en afschaffing van
de lijst van 'wrhode-l1 lectuur'. Het zal
overi.gens duidelijk zijn. dat Regtien nog
graag een J.!;rootaantal grote sprongen
\viJ verder gaan. ln de opvatting van
Rf'gti('n is he-t alleen wl'nseiijk om aan
het overleg deel te nemen om aan te
tonen. dat dat eetl fopspeen of zoethou-
dertje is. 11ij fundeert dat idee in zijn
hoek zeer grondig, maar waarschijnlijk
zullen we daar nog een andere keer op
terug komen. Hier willen we duidelijk
mah'll. dat de oude slogan: 'Kennis is
~tacht' misschien op een andere manier
dan we vanuit onze nid-revolutionaire
optiek dachten, eens te meer "/Uar is.

Bekend is ook de moralistische zegs-
wijze: 'Geld kan je verliezen. maar ken-
nis kan je nooit ontnomen worden.' Het
is grappig dat heide leuzen in de nweste
gevallen gefungeerd hebben als aanspo-
ringen op de weg naar de top. terwijl
Regtien ze in dienst stelt van cen strijd
om die top omnr te werpell. In beide
gevallen is er overigf'ns sprake van een-
- meer of minder latent - machtsstreven,
dat door anti-kapitalisten denigrerf'nd
'LE'istungszwang' (in slecht ~ederlands:
prestati('dwang) genoemd wordt. Goeie
kapitalisten ,yordf'1l gekweekt met de
aallsporinJ.!;en: 'Als ~Iarietje het kan.
moet jij Iwt zeker kunnen.' Goeie revo-
lutionairen Illet: 'J ij hoeft helemaal nit't
te kunllen wat ~larietje kan. ~Iarietie
hoeft ook niet alles te kUJlm'n wat jij
kan.' ~Iaar de juiste man op de juiste
plaats. zal in geen van beide ideologi-
sche systemen kwaad kunnen.

Roei van Duyn
Et'1l van de beste besprekingc:n van

'Universiteit in Opstand' is van HoeI van
Durn (in Aloha 6). Over Regtiens
schrijfwijze zegt Rod: 'liet IS jammer
dat het Tons lezers niet wat aantrekke-
lijker gemaakt wordt zich door het boek
heen te slaan. De inhoud is zeker de
moeite waard, maar Ton schrijft zo hou-
terig en in zo'n marxistisch, SDS-achtig
jargon (de SDS is de Sozialistischer
Deutscher Studentenbund), dat wat een
smakelijk hapje voor de lezers had kun-
nen zijn het gevoel geeft VHnop zaagsel
te zitten kauwen.

'Vim Xoordhoek, eens aktiesektretaris
van de Studentenvakbe,veging (nu ken-
ner van de Lucky Lukes) oordeelt in
dezelfde trant: 'lIet omslag van het boek
had er wat leuker uit kunnen zien en
wat meer mensen dan Van Genneps (de
linkse uitgeverij, waar het boek is uitge.
geven) vaste klanten, hadden het inge-
zien. Het is niettemin een zeer waarde-
vol boek, dat uitmunt door een in linkse
stutientenkringcn ongebruikelijke duide-
lijkheid.' Noordhoek stelt in zijn recensie

(in het Amsterdamse studentenweekblad
Propria Cures van 5 juli) de Amerikaan-
se auteurs Eldridge C!eaver en Norman
Mailer als voorbeeld van zeer goed lees-
bare maatschappijkritiek.

Niet gezellig
RoeI van Du)'n, zowel als \Vim

Xoordhoek prijzen lwt boek inhoudelijk,
maar vinden het niet boeiend of gezellig
geschreven, lk zelf deel die mening vol-
ledig. Tot zOYerwat vornl-kritiek. Terug
naar RoeI van Dllj'n over de inhoud.
RoeI kant zich vooral tegen Regtiens
marxistiese vooroordelen, die voor hem
erg duidelijk spreken bij Ton-s beoorde-
ling van Provo. Hegtien schrijft over
Provo als over een wat zielige, wel sym-
pathieke he\••..eging, die g{'en verder rei-
kend maatschappijkritisch perspektief
aan de orde wist te stellen t'Il die ver-
antwoordelijk is ge",.-eest voor het on-
st.'lan van D'66, waar Hegtien niets van
}whbt.'nmoet.

Roei stelt wat vragen aan Hegtien: 'ls
het niet de l'rovo-be,,,'cging geweest, die
de serie van jeugd-opstanden van de
laatste jaren in 'Vest-Europa ingeleid
hef'ft? Kan je niet inzien dat Provo een
hele nieuwe generatic, L'en andere, op-
standige, revolutionaire en vooral anti-
autoritaire mentaliteit bijgebracht heeft?
Ben jij zelf niet aangeraakt door Provo?
Van Duyn eindigt dan zijn recensie met:
'Het gaat er niet meer om, Ton, een
"politiek front" op te richten tegen de
"regering de Jong", het gaat erom ons-
zeU allemaal te bevrijden van elke be-
hoefte aan bevelhebbers en regeerders,
van wat voor slag ook:
\Vallneer ik tot slot schrijf. dat ik

ergens tussen Hegtien en van Duyn in-
sta. is dat .ge<,'nflauw compromis-stre-
ven. Ton Regtien contra HoeI van Duyn
is marxisme contra anarchisme, formele
macht tegenover een afkeer daarvan en
vooral bloedserieus tegenover speels, al-
hoewel de verschillen kleiner worden.
dan ze "•.'aren. lk vind Provo belangrijker
dan Ton Regtien schrijft. Om mijn posi-
tiekeuze tussen Rod en Ton enigszins
geloofwaardig te maken - als een be-
hoefte aan zelfrechtvaardiging "oor deze
ene keL'r even toegestaan is - kan ik
verwijzen naar Vrije Geluiden van 14
december 19GB. waarin ik schreef: 'Het
meest interessant vind ik die verschijnse-
len die de vrucht zijn van zowel ludieke
creativiteit als politiek radicalisme.

En wat Regtien betreft: in zijn 'Uni-
versiteit in opstand' zit nog voldoende
stof voor nog een artikel. waarbij we nog
wat uitgebreider in zouden kunnen gaan
op zijn Provo-analyse, de politieke func-
tie en stellingname van de universiteit,
zijn aktiemodellen, zijn opvattingen over
de 'subcultuur' en zijn beschrijving van
het leerproces en de pedagogische on-
derwijsverhoudingen. Dit temeer daar de
actualiteit telkens weer nieuwe toetsings-
mogelijkheden blijkt te bieden.

JAN HAAS BROEK
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