


Pro Rege

Op de jaarvcrgadering van Pro Hege (de heheerder \,lI1 dp protestantse
militaire lehuizl:'ll) op 17 september te Utrecht heeft de voorzitter, de heer
\V. C. Tihben, opnieuw te kt 'lillen gegeven dat Pro }lege op principii'1c gron-
dell gecll s<lllll'llwerking wellst Illet het IIumanisti<;ch Thui:-Jront. Zo sterk
leeft deze gedachte bij Pro Regt' dat llWIl zelfs S,UlH'IIWerking met het Ka-
tholiek Thuisfront weigert omdat de katholieken niet af\\'ijzPlld staall tegcn-
0\'(;'1' samC'll\\'erking met het lIumanüitisl'h Thuisfront (dit alles \'olgells het
bericht van het Parool ',lil IH september). Teg('llCWer de gedaehtc \":111 Pro
Rege staall twee andere standpunten:
• lIet stalIdpUIlt van de minislt'r die de Thuisfnlllten heeft medegcdedd
dat hij op grond vall efficiency saml'lI\verking gewenst acht.
• De standpunten ':all het Humanistische l'11 het K:1tholieke Thuisfront die
beide tot samenwerking - ook met Pro Rege - bereid zijn.
Hoe zwaar de efficiency weegt blijkt waarschijnlijk het hest hij Pro

Hege zelf dat. volgelIs hetzelfde verslag. op grom1 vall fill:lIlcit>!e mOf'i1ijk-
heden reeds twee militaire tehuizen heeft moeteil sluiten.
I'.'atliurIijk zal een militair tehuis dat olltstaat uit de sanH'llwl'rking van

verschillende thuisfrontell met het eigen klimaat ('IJ dl' eigen achlcrgromkn
van die thuisfronten moeten rekening houden.
Aan eell dergelijk tehuis zouuelJ tpllIninste de volgelHlc eisen gesteld

moeten wordelI :

• Het moet ecn ruime mogelijkheid tot ontspanning hieden (niet allel'lJ het
biljart l'1l het glaasje bier maar h.\', ook mogelijkheid tot het heluistcn'll nUl
goede muziek l'1I de mogelijkheid tot creatieve werkzaamheid) .
• lIet moet een 'gezellig' tehuis zijn.
e Er moet ruime gelegenheid tot zelf-studie wonl('n geboden.
e liet moet gelegenheid geven tot contat'Î met de verschillende riciJtillgen
in de geestelijke verzorging.
• Het moet met de wensen van de verschillende ric!ltingcll rekening hou-
den (zo zou er zeker ('('IJ ruimte moeh'n zijn waar gadsdil'llstige bijeen-
komstcll kunnell wordell gehonden en waar, als de dominee dat wcns!. el'll
dagsluiting kan worelen gehouden. Een en ander WlOr de bezoekers lIÎt('r-
aard op vrijwillige basis).
liet wil cr bij mij nog niet in dat eCII dergelijke sam('llwerking in de hui-

dige situatie in A'ederland uitgeslotcll moet word ell geaeht.
liet is niet alleen een thcoretisehc kwestie!
Het is mij bekend dat er plannen bestaan om te lIolllle in Duitsland tol

('en militair tehuis te komell voor de Xederlamlse militairl'll. liet is ook dui-
delijk uat er te 1l011llC (gezien het aalltal :\ederlandse militairen) beslist niet
meer dan één tehuis kali worden gehouwd.
liet standpunt van de minister is bekeno cn ik veronderstel dat de plaat-

selijke militaire autoriteiten het standpunt V •.lIl de minisif'r delen.
\Vat moet er 1111- gezien het standpunt van Pro Hegc - geheuren? Er

lijkt me maar ~'~'Ilmogelijkheid. Xli ue particuliere organisaties niet uit
eigell kracht tot de ook door de minister geWl'llste samcllwcrking kunnen
komclI. zal de minister een initiatief moeÎ('1I ontwikkelf'n dat, zo mogelijk.
alsnog tot die salllcl)',verking leidt.
Daarbij zal m.i. l'(~n ding voorop moetcn staan nl. dat hel Ilumanistisch

Thuisfront niet het slachtoffer mag \\'oHh'll van de ,'.'eigerachligheid van
Pro !lege. Als Pro Rege hij haar weigering volhardt, dan is het logisch dat
zij zich terugtrekt.
Ik hoop echter van harte dat dat niet gebeurt. De tijd lijkt gekomen dat

de Thuisfrollten - ook Pro Rege - naar nieuwe mogelijkheden moeten
zoeken. Desnoods zouden politici - die mede-verantwoordelijk zijn voor de
wijze waarop overheidsgelden worden besteed (de bouw van ZO'l\ militair
tehuis in Duitsland wordt door de overheid betaald), - daarbij de helpende
hand moeten bieden. HED.
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De herontdekking van Erroll Garner

Pianist EnoIl Camee heeft sinds hij in
1944 als 2,'3-jarig jazztalent uil zijn ge-
boorteplaats Pittsburg naar New Yark
kwam, een merkwaardige carrière door-
gemaakt. FinançÎcel is het hem bijna
voortdurend (en in toenemende mate)
voor de wind gegaan, maar zijn reputa-
tie in jazzkringen heeft ecn heel wat
wisselvalliger verloop gehad.
In Kcw Yack vond GarneT vrijwel 00-
middelijk in brede kring erkenning als
l'en belangrijk jazzpianist met ccn vol-
strekt unieke manier van spelen: een
masserende, veel tremolo's gehmikende
rechtcrhanclstijl begeleid door krachtige,
met de regelmaat van een slaggitaar
weerklinkende Jinkerha.ndakkoorden,
waarbij het geheel extra glans kreeg
door CarneTS bewonderenswaardige rit-
mische vitaliteit en de rijke klank die hij
uit de piano haalde.
Geweldige hit
Aanvankelük maakte Camer platen met
zulke uiteenlopende jazzmusici als altist
CllUrlic Parker, klarinettist B<lmcy Bi.
gard, tenorist Lllcky Thompson, violist
Stuff Smith en tenorist \Vardell Gray.
Nadat zijn opname van de song 'Lama'
eind 1945 een geweldige hit ,•...erd, ging
hij zich echter langzamerhand beperken
tot werk in trio-bezetting (met bas en
drums) of als solist. Tegelijkertijd begon
zijn populariteit te verschuiven van de
kring van jazzliefhebbers naar de veel
r-roterc groep consumenten van amuse-
mentsmuziek.
In de jaren vijftig - toen de 'Camerstijl'

ERROL GARN'ER

in cocktailbars overal ter wereld duizen-
den navolgers kreeg en Erroll met zijn
compositie 'Misty' opnieuw een enorm
succes behaalde - zette die ontwikkeling
zich door. Erroll carner werd in de ogen
van de meeste jazzliefhebbers het school-
voorbeeld van een muzikant die zichzelf
zonder een grt'intje fantasie eindeloos
herhaalde, en die alleen door de wan.
smaak van het grote publiek zijn com-
merdële sueees kon continueren.

JAZZ
De laatste tijd lijkt er echter onder de
jazzfans een herontdekking van Carner
aan de gang. Een belan/otrijke oorzaak
daarvan is waarschijnlijk dat een aantal
avant garde-musici waardering heeft ge-
kregen voor Carners kwaliteitt'n en
daaraan in woord en daad uiting geeft.
Pianist Cedl Tarlor liet bijvoorbeeld in
zijn beginperiode duidelijke Carner-in-
vloeden horen, terwijl in Nederland de
jonge pianist Kees Hazevoet een groot
Carner-bewonderaar is.
Nieuwe experimenten
Anders dan veel van zijn generatiegeno-
ten heeft Carner ook altijd met open
oren naar nieuwe experimenten geluis.
terd, zoals blijkt uit een voorval dat
wordt gereleveerd in het boek 'Four Li-
yes in the Bebop Business' (een uitgave

van Random House te New York, waarin
geschreven portretten van Ceril Taylor,
OrncHe Coleman, Herbie Nichols en
]ackie Me Lean te vinden zijn).
Cecil Taylor speelde een paar jaar gele-
den op cen maandagavond in de New-
yorkse club Birdland, waar O.a. 1.liles
Davis, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan
en Camer onder het publiek waren. 'Mi-
les vloekte alleen maar en ging weg:
vertelt Taylor. 'Dizzy liep in en uit en
maakte allerlei opmerkingen tegen Sa-
rah, die in een enorm rothumeur was.
De enige die waardeerde wat er gebeur-
de, was Erroll Carner. En in zekere zin
was dat belangrijker voor me dan ''lat de
anderen zeiden, omdat Erroll ook een
pianist is, zelfs een hele grote, en één
die geweldig oor voor de klank van een
piano heeft.

Waardevolle vertolkingen
In de loop van zijn 25-jarige carrière
heeft Gamer voor tientallen verschil-
lende platenmerken een vrijwel onaf-
zienbare hoeveelheid opnamen gemaakt.
Hocwel vooral sinds de jaren vijftig een
flink deel van zijn platen het cocktail-
piano-idioom bedenkelijk dicht nadert,
omvat zijn oeuvre toch ook een indruk-
wekkende hoeveelheid waardevolle jazz-
vertolkingen. Gelukkig zijn diverse maat-
schappijen de laatste tijd overgegaan tot
het opnieuw uitbrengen van oudere
Carner-opnamen in goedkope LP-series,
zodat het weinig geld en moeite kost om
in het bezit te komen van representatief
werk van deze 'laatste der pianoleeu-
wen' (Martin Schouten in ]azzwereld).
'Erroll Camer; One More Time' (CBS S
32566) bevat in hoofdzaak trio-vertol-
kingen uit 1950 en '51 Waarop Carner
wordt begeleid door bassist ]olm Sim-
mons en drummer Shadow \Vilson. In
sommige nummers dreigt het bombast
en het fondant-sentiment de overhand te
krijgen over Carners muzikaliteit, maar
over het algemeen bevat deze LP res-
pectabel jazzwerk - ook al door het
verfijnde maar exacte spel van zijn me-
demusid.
Nog iets plezieriger is de LP 'Erroll
Gamer; Amsterdam Concert' (Fontana
858 106 FPY), die in november 1964 in
het Concertgebouw werd opgenomen.
Bassist Eddy Callioun en drummer KeUy
11artin hegeleiden weliswaar wat routi-
neuzer dan Simmons en \Vilson, maar
toch gaat Camer op deze plaat met
publiek behoorlijk 'loos'.
Vooral interessant zijn hier Carners in-
trodukties, die vaak op het eerste gehoor
geen enkele relatie met het thema heb-
ben, maar waarin toch altijd op ingeni-
euze wijze alle elementen van de melodie
verwerkt zitten. In een stuk als 'Maan
River' Raat Camer in zijn inleiding zelfs
te werk met een vrijheidsdrang en een
gedurfd negeren van alle standaard-
conventies, die niet eens zover afstaan
van de benadering van Cecil Taylor.

BERT VUIJSJE
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Democratie, een vorm van samenleven

De ocmocr<ltisering van 11l'tleger is een
geliefkoosd onderwerp in vcle bladen in
en om het leger. Iedereen heeft er -
democratischer kan het amper - zo zijn
mening over. !'\ieuwe aspeden komen
echter llluur zelden naar voren, men vol-
staat met het uitdiepen van de bestaan-
de situatie. Ook in Ego is steeds de g.mg
van zaken zoals die tot nu toe was,
begeleid d{X)f artikelen, vooral VUilde
hand van de heer Lips. Hij blijft echter
gelukkig niet steken in de stand van
zaken zoals die nu is, maar weet op tijd
nieu\ve gezichtspIlIltcll te introduce-
ren.
Zoals in het augustus-nummer van

Ego. In het hoofdartikel maakt hij de
balans op vun de contactcommissies en
wil'st hij - terecht - de VVD~I op de
he angrijke taak die ze bij het uitvoeren
van de regeling contactcommissi~s heeft.
Ik wil d?ar hier nu niet verder op in-
g.lan, maar volsta met te zeggen dat
de \'''D11 deze taak zeker beseft, en dat
zij er al op vers<"hillende manieren aan
werkt.
\Vaar ik wel op wil reageren, en dat

wus ook door de heer Ups gevraagd, is
hd artikel in hetzelfde nummer over de
taak van de geestelijke verzorging bij de
democratisering van het I~ger, Een arti-
kel dat de indruk die het hoofdartikel
maakte - als zou de VVD~I de enige
hoedster Vtm de democratie zijn - wcg-
u('emt. En niet alleen dat, er wordt ook
al ecn nietl\ve groep aangewezen die een
taak heeft: de geL."":'>tclijkeverJ:orging.

Domocratlserlng
De geestelijke verzorging krijgt door
middel van de plannen van de heer Ups
mijns inziens een kans, die ze niet snel
genoeg kan aangrijpen. Zij zat immers
kunnen meewerken, de democratisering
te verbreiden, doonlat de lokalen
van de g".V.een ontmoetingsplaats kun-
n<.'u gaan vormen voor verschillende
groepen in het leger. Op die manier kan
de gcestelijh' n'rzorging ook meehelpen,
te komen tot een interne democratisering
in het leger, zij het op weinig fornlel(~
basis, ongeveer in de vorm zoals kolonel
De Savomin Lohman die in G-3 van
juni oppert: 'Interne democratisering is
minder een zaak van organisatie dan een
wijze van optreden, minder een kwestie
van regels en rechten, dan ('en manier
van samenwerken en samenleven, min-
der gerc1ateerd aan politieke houding
dan U,lIllevenshouding:
Een visie waarnH,,'Cik lid niet hele-

maal eens ben, maar toch l'en Shlp in de
goede richting. En bovendien een stap
die de gt.estelijke verzorging zonder al k
veel moeite moet kunnen zetten. Als er
l'l'n groep is, die de herddheid tot de-
mocratisering kan stimuleren is het wel
de geestelijke verwrging, Daar zeker
moet het mogelijk zijn, een geest van
verdraagzaamheid en bereidheid tot luis-
teren te vormen die zo noodzakelijk is
voor een goede democratisering. \Van-
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nel'r de g('esteiil'h \'t'Tzorging zich dit
tot taak zou stc len, werd de taak van
andere groeperingelI di(~naar nwer for-
mele democratisering streven, zoals de
VVD~I, hed wut gemakkelijker.
liet Jllud kunnen. zoals de heer Ups

het voorstelt. Ontzuiling van de geeste-
lijke ver,wrging, gepaard gaande met
een democratisering die alle groepen
toegang geeft tot de lessen geestelijke
verzorging, hoeft niet een toekomstdroom
te blijven. Intcgcnded, het lijl..-tme een
zeer nuchtere 1:edachte. \Vmlt het is
noodzaak, dat de verschillen.de groepen
bij elkaar "vorden gebracht. Zodra je
namelijk in je eentje gaat democratiseren
bereik je niet zo veel. Samen naar een
democratisering in het leger, het lijkt
wel een slogan voor l'l'll affiche. Maar
het moet nu eenmaal, omdat je ook sa-
men in dat leger zit. Juist daarom ook
moet iedere mogelijkheid tot een ont-
moeting worden aangegrepen. In de
eontactcommissiC's hestond die niet zo
sterk, in de plannen van de heer Ups is
hij duidelijk aanwezig.

Problemen
ilet 7..•U anders wel wat problemen
opleveren, omdat ontzuiling één van de
vereisten is. liet is dan ook niet zo
.•..erbazingwekkcml, dat deze voorstellen
uit de humanisti.<;chehoek komen. ~laar,
de goede bedoelingen van de andere
takken van gl'l'stelijke verzorging ken-
nend, hoop ik dat ook zij zullen bijdri1.
gen tot een dClllocratis('ring en hun deu-
ren zullen openzetten voor iedereen in
de krijgsmacht. Ik geloof niet, dat het de
dienstplichtigen zal afschrikken, mits de
ontmoeting op een goede manier wordt
geleid, Juist onder de groep jonge men-
sen waar de dk'llstplichtigen hijhoren is
een tendens waar te nemen tot <.'enrui-
mer, meer universeel denken waar voor
zwart-wit teg"cnstellingen zoals die b.v,
in het leger bestaan, geen plaats meer is.
Het lijkt mij. dat de geestelijke verzor-
ging dit aankan, Juist zij immers is het
.•..oorbecld van tolerantie, gehas('erd op
de le\'ensbesehouwing welke haar grond-
slag is.
Zo bekeken ligt eig('nlijk niets de

verwezenlijking van de plannen van de
heer Lips in de weg. ~lorgl'n al zouden
alle groeperingen naar de lessen gees-
telijke verzorging kwmen gaan, en daar
van elkaars standpunten kennis nemen.
En toch gdlemt het niet. Dit mag echter
geen reden zijn tot wanhoop. 'Vant het
is niet meer tegen te houdl'n, omdat er
al meer plaatsen zijn, waar een ongeveer
gelijke gedachtengang naar voren is ge-
hradlt. Hierhij doel ik - zonder daar-
Hwe Hlnr de vCH'lliging eer te willen
inleggen - op de mening die de VVD},t
naar \'oren heeft gl'hracht tijdens het
georganiseerd overleg op het ministerie
van Defensie. Aan de orde was het sta-
tuut van de - officieel - in te stellen
korporaalsmesses. Tegen het statuut zeil
had dl.' VVD~I toen \winig in. te bren-

gen, het zat w<.'1go(,d ill elkaar, juri.
disch. I\laar wel vroegen de VVD~l-ver.
tegenwoordigers zich af, of het nu wel
zo raadzaam was, de korporaals af te
scheiden in aparte messes en kantines,
Lag het, zo opperden de VVD~I.fllnc-
tionarissen, niet in de lijn van de tegen-
woordige ontwikkelingen, juist te streven
naar ecn omgekeerde regeling: streven
Ilaar een integratie van meSSl'Sen kanti-
nes, Tegenargumenten van de zi\'de van
Ill't ministerie waren o.a. dat om ere of-
ficieren en onderofficieren wiets niet
zouden accepteren, omdat ze dan tussen
de jongere generatie zouden komen te
zitten, met zoveel andere opvattingen
over wat wel of niet paste, (Alsof er
geen jonge korporaals, onderofficieren
en vaandrigs zouden zijn.)
In een later overleg lwdt de VVD~I

zich, toen de regeling eontaetc.:olIunissies
ter sprake kwam, uitgesproken vóór hel
opnemen van alle in een compagnie
aanwezige eatl'goriei.-;nin die commissies.
(Deze uitspraak werd gedaan, vooruit-
lopend op het O\'erl('g over l'en herzie-
ning van de huidige regeling.)

Geen nieuwe gedachte

'Vat de heer Ups in zijn artikel 'Ont-
zuiling en democratisering' naar voren
hrengt is dus voor de VVD~I geen
nieuwe gedachte. \Vél nieuw is, te weten
dat haar mening gedeeld wordt. \Vant
cl'rlijk gczegd had ik soms het idee, dat
de V\'D~l tamelijk alleen stond, vooral
toen op de befaamde rede van de heer
lloogenboom geen vervolg kwam. ~Iaar
nu is cr dan een aanknopingspunt. De
vraag is, hoe anderen zullen reageren.
De rest van de gl'('stelijke verwrging, de
belangenverenigingen, de legerleiding.
Ik hoop, dat zij de voorstellen van de

heer Ups niet zonder meer opzij zullen
sdlUiven, daarvoor bieden ze een te
mooie kans. 1laar aan de andere kant
hoop ik, dat men niet onmiddellijk gaat
zoeken naar de functie die deze plannen
voor de krijgsmaeht kunnen hebben, om
ze daama te gaan gebruiken als de con-
!adc.:omlllissies: ter verbetering van de
werking van het leger, met pas op de
tweede plaats het helang van de mensen,
om wie het toch uiteiudelijk gaat, vol-
gens mij. ),[aar ik neem a,Ui, dat de
geestelijke \'erzorging voldoende kritisch
zal zijn en niet zal toelaten dat geest en
uitwerking van een eventuele regeling
ondergeschikt wordt gemaakt aan de
belangen van de krijgsmacht. Ook hier
moet ik de wens uitspreken dat de gees-
telijke verzorging zich achter de man,
achter de mens, zal plaatsen.
~Iaar dat is l'en ander discussiepunt.

\Vaar het me hier om ging was, mijn
enthousiasme te tonen over de voorstel-
len van de heer Lips. Ik hoop dat ik
daarin niet de enige zal zijn.

JAN STOOF

(Xoot rotlacne: J. S. is viee-voorzitter
van de VVDM.)



MEXICO?
VERGEET
HET MAARI

SPORT .
De reis naar .\lexico k,mnerJ wc W(,]

n'rgekn. Xa dl' kleine maaT toch lIid
onn'r<1il'nde Iwdt'r1aag Il'~ellde geïnspi-
reerde Poolse ploeg (2-1) is het prak-
tisch uitgesloten dat :\ec1t'riand zich als-
nog l)\aatst '"oor dt' eindronden van de
wl'f{,ldlwkcr die yolgclld jaar in .\Iexica
worden gehouden. Op woensdag 22 ok-
tober \"<llt in het Fr'ijelluonl-stadion de
iJt'slis.sing. Skdlts ('eli Zl'j,~Cop bet sterke
Bnlgarije kan Oranje nog redden.
Voor bondscoach KcssIer is de Iwder-

laag hard aangt'kOllll'll. De naar lll'rf{'c-
tip :-.iTcw'ndc ~('(I{'rlandl'r - {'en menta-
liteit die hij ongetwijfeld van zijn Duitse
if'l'rJlwt'sters Iweff On'fl.(l'1l01lll'U. had
zich vall lH't dllc\ in POh';l llH't'f vooq ..(e-
sl('I£1. i{l'ss1er heeft zich altijd \'oorg('-
]wil<1en: 'De \\il moet a;Jmn'l:i~ zijn, om
\Il'xico te 1Ial('II. \'oor Ill't gl'Ill'II' Xedcr-
ialHls{,Hll'thal zou dat \'an {'Ilormc bete-
k('nis zijn.'

Club belangen te zwaar

\Iaar nu denh he.~s]cr cr anders ov('[.
Ruim cen wt,(,k lIa dl' lH'dt,r1aag n'r-
Zlicht hij: '\Vil hd :-':edcrlandse voetbal
\H'I zo graal-!; naar de finale \'an de
wereldkampiocnschappen hl :\f{'xieo?
Echt dat \Taag ik lilt' 1111af. \\'('gell de
duhhelalll-!;{'Il hier nid \'t'd te zwaar om
de elite v;:m onze dubvocthallers daar
\\Trkelijk gocd op voor te lll'rl'id('IL
'Lub1t'r gO('{]' ,",egt hij, 'op 2:2 oktohl'r
'dl~ dag van :-.!ederlan{l-Bulgarije speelt
"'est-Duitsland ook. En ook ('('n heslis-
sellde wedstrijd, \laar llt't 'Ve,stduitse
('Iftal zal dan twee serieuze oefenwed-
strijden achter de rug hehben; éi'll in

Sofia tegen het zich op d(, olltlnot'fing
met :\'edt,rlalld prepar{'l"{'IHic Bulgarije
en ("('11kg('n Oostenrijk, Ik lllag hlij zijn
dat ik in de week \'001' ;\ederland-Rul-
garij(~ de s{'I('diepitwg dril' dagen bij{'en
krijg ('11in de w{'ek van de wcdstrijd ook
nog drie dagen.'

\\'e behoevcll cr nid lang m'er te
praten, Inderdaad, de voorbereiding van
ons :\ederlands elftal voldod lIiet lIle('1"
aan lip eisen dip hd huidige illterland-
voetbal vraagt. Lakn we eens kijken
naaI" de landen van het oostblok. '.L\"eeIll
nou Blllgarij{', onze kOll1ende tegenstan-
dl'r,' h'gt I\:{'ssle( \"(JlJL 'Dr. lloskov, de
lrainer, Iw!"ft zUn jongens reeds drie we-
keil van te V01"('nhij elkaar. Dan gaan ze
iJl trainingskamp, E{'J] wel-'k H)()l' de in-
terland gaan ze op toernee, Als een
staclsteam van Sofia, In Frankrijk vindcil
ze {'en gaSl\Tij onthaal.'

Geen hulpmiddelen

hessier moet hd zonder deze hlllp-
middt'1('11 slt'1Jell. Als hij een oefenwed~
strijd kan spelen, meestal tegen De
Graafschap, mag hij blij zijn. :\taar ver-
schilt dl' voorhNl'Îtling van hessier zo-
",'('d Ilw1: die van bijn)(lrbl'f'ld de Belgi-
sche coach Harmond Goethals? "'t' dach4
ten V,lH nid, Ook Cm'thals kan op 1)('-
perkte Illede\H'rkhlg l"l"kt'llt'n van de
clubs. Toch haalde België de reis Haar
\1e.'l.ico wel. Is el' ('('1\ \"('rklaring voor?
Ja!
lb}l1lond Cut,thals, het kleine onoog-

lijke manneke \'an Brussel Iweft Ilallwlijk
{lP Kt',..;slt'1't"l'n ding voor: Codhals is

('('IJ inlJt'lll{'ndc man, daarbij nog l-'en
ncf{'nn}('c~ier die \ 'C'rstand van zake
heeft. In ilelgië gaf Illen geen n'nt meer
V(h)l' het natiollait' t'lftal toen bekend
werd dat jeugdtraiJwr Goethals het \\'erk
in handen ZOl!krijgen. Ook df' Belgisdlt'
spelers llid. :\Iaar lIil {'!ligt: keren oef{,-
ll{'n en eL'11 paar lIihtekt'nd geslaagde
oefell\\"t"dstrijden k\\'am de stemming.
Coethals en zijn spelers vormdell ("en
hl'~.hte eellheid. En dat in zeer korte
tijd.

Geen contact

\Vc zijn er stellig V,Ul overtuigd dat
de Xederlandse hondscoach daartoe
nooit J,(eshwgd is. Tussell hem Pil dl'
speJers, wil' dat dan ook zijn, bestaat
geen wezenlijk contad, 'Het werk moet
gt'daan worden: zo hoort men slwlt'rs
van het .L\"(Xlerialldselftal vaak wdt'lle-
rel:, 'De re.t interesseert me niet.'
In België was dat andns. Daar wild('n

de ~pl'!ers die pn'statie H'rrkht('n, louter
{'n ,Illeen om dl' figuur Coethals. 'Vel
België gaat, naar :\lexico; voor ~t'der-
land is \lexico nauwelijks meer dan ('{'n
drolllnheeld. K('sskr liet zich p{'n.s ont-
glippen: '\lisschien hen ik we} te autori-
tair. ~Iaar ik moet toch lH't nitersit' vall
de jongens vergt'Il, Ergells lIIOt't ('{']I

man voor {'en haan als de mijne wel iets
autoritairs hebhen. liet ligt dan in je
hlik, in je deuken, in je manit'r van
lop{'11 ('n praf<>n.' Arme Kessler. \Val
geheurt er mei hem als we de reis niet
halen? Als hij dan nog maar f('ehtop kan
lopen,

WI~I JESSE
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FILM

IBIZA,
ZONEN
ZONDE

Aart Staartjes (31), acteur en bijbel-
:;erteller, is erg boos op sex-cineast
Roeland Kerbosch. 'Ik ben er op een
verschrikkelijke manier ingeluisd", vertelt
spijkerpak-drager Staartjes, doelend 0"
de Kerbosch~produktje 'Ibiza, zon en
zonde'.
In deze film stoeit Staartjes dicerse
malen in zijn blote bips met eCIi eeen-
eens nlUlkte, jonge CrolllC. Deze situaties,
aangevuld met eCTl pistoolschot voor de
~1l:'1lense,zijn Uil uia bioscopen in rOfdaric
p,ebrocht.
Staarties: -'Vaar ik zo ontzettend kwaad
acer ben, is dat Kerbosch iu de rec/ame
;:;0 de nadruk legt op mijn baan als
1]i;belverteUer bij het IKOR en mijn rol
in die rotfilm, die trouwe/Is is opgenomen
voordat ik bij het IKOR ktoont. Kijk, het
lCOS de bedoeling dat we een cakantie-
film zouden maken. 'Ve zijn gcu.:oon op
eigen kosten gegaan. Het heeft mij nog
1000 gulde1l gekost. Maar ee1l vakanfie-
film is het fliet geworden. Er zit geen
s-exen geen spanning in. Die film is
ontzettend slecht. Ik hoop niet dat die
troep nog lang blijft lopen:
(Gesprekje met hoofdrolspeler Aart
Staartjes in de Haagse Post).

6

Het is altijd verheugend te zien, dat
1'\t'derlandse fihners - en dan voorna-
melijk de ionge garde - niet bang zijn
\.oor het grote publiek en dat zij on-
danks het uithlijven van een behoorlijke
suhsidie van het ministerie van CR11 het
toch aandurven met hun probeersels
voor de dag te komen. Verheugend in
die zin, dat moed altijd wordt beloond,
dat doorzettingsvermogen wordt ~('-
waardcerd. Jammer is alleen, dat moed,
doorzettingsvermogen en wat dies meer
zij, niet voldoendc zijn. ;':oodzakelijk is
op de eerste plaats visie, kennis van het
materiaal, regiekunde en smaak. En ovcr
dat laatstc punt beslist het publiek dan
wel.

Roeland Kerbosch, al eens eerder in
het nieuws door zijn televisie-film Rond
het Oudekerksplein (geheel ~elocaliseerd
rond de \Valletjes in Amsterdam), maak-
te tijdens de zomermaanden van 1967
op hct Spaanse eiland Ibiza - toeristi-
sche trekpleister van hip Nederland -
een aantal opnamen, die hij achter elkaar
monteerde en voorzag van de titel 'Ibiza,
zon en zonde'.

Klaar is Roeland, 7.ei Roeland Ker~
hosch toen, hood zijn film ter vertoning
aan en het al herfstig wordende l'\eder-
~and van 1969 (!) kreeg de wereldpre-
mière. Twee Amsterdamse bioscopen
hadden tegelijkertijd de primeur: Ciné.
ma Parisien, waar uitsluitClTldscxnlms
worden vertoond en Cinétol, arthouse bij
uitstek. Een wat wonderlijke combinatie
van première-hioscopen, maar dat zal
een ieder duidelijk worden ah blijkt dat
Kerbosch een r\ederlamlse filmer is, met
t'en eigen produkt vol klinkende namen
van Nederlandse acteurs en dat geheel
past in het arthouse Cinétol; Kerboseh
strooide echter ook zeer drifti~ met bloot
en copulerende paren, en dat was weer
aantrekkelijk voor het sex~bioscoopjeCi-
néma Parisien.

Tja, en dan is de film uit, fini, the
end, en wat denk je dan. Kan Kerbosch
nou filmen of kan hij het niet, zijn de
hlote meiden nou het belangrijkste, of de
(rommelige) opnamen van het eiland
Ibiza, of het verhaaltje, en om het korte

vragenlijstje te besluiten, zijn de (17
rol-)spelers wel de aangewezen per
voor deze film?

Kcrbosch moet namelijk nog he(
Ieren of de grote meesters nogmaa
studeren (dat kan nooit kwaad).
filmstijl is te statisch, zijn aanpak
Josseflodderig, zijn filmische g
overdreven of nauwelijks herkenba
filmisch grapje. Daar komt bij dat '2

wit filmen op zo'n dor eiland als
verdraaid lastig is, met al die ht
bruine mensen, die pleisterwitte hl
die uiterst grauwe rotspartijen . .\Iet
werkt'n kan een film redden, en
mijn smaak had 'Ibiza, zon en z
niet zonder dit essentiële gebruil'
kleur gemaakt mo~en worden.

En dan de hoofdrolspelers.
Staartjes - wie kent hem niet a
hijbcl-herverteller voor kinderen
l'en aardi~e acteur en een mooie jo
maar dat is door Kerbosch niet vol
de uitgebuit.

De twee vrouwelijke hoofdrols
Lémin Engel en Leonie de Roo:
wonderschone vrouwen met pral
horsten (die dan ook om de havcrk
beeld komen, bloot is in, nietwaar)
zij kunnen niet of nauwelijks actere
overige acteurs, die van het eilan(
komen, gezien de Spaanse namen
veel n..1.tuurlijkeren spelen op eer
nier een vedette waardig.
Dialogen slecht

liet is jammer, dat ik het lijstj,
sombere aanmerkingen ook nog
uitbreiden met het onderwerp dia!
Die zijn ronduit slecht, vol cliché:
llerin~en, slecht Nederlands enjof.t
g~ls. Het publiek, tenminste dat i
arthouse Cinétol lag telkens kron
het lachen al•• er weer een serieu
doelde zin op het witte doek verse
Kerbosch heeft sam("Ilmet Jan Qua
bush het scenario geschreven.
zet'r sterk, doch eenvoudig verhaal
de tv. reporter Armand Laqueue
vertaald komt de naam Aart Staart
voorschijn) die naar het eiland
VlOrot gestuurd om cc ntocristisch
pje te maken.



BIJ DE fOTO'S
Van boven naar benedcll:
Armaml Olltmoet V!'ra.
Vera op de e:qJositie vml lIaar Amerikaanse
echtgenoot.
Esthcr daagt Arfllarld uit met 'laar mee te gaall.
Estlwr en ArmUlId op liet strand Clill Ibiza: zon
en zonde.

Hij wordt in zijn werk gehinderd door
cen politiefunctionaris, die Annand te
kennen geeft dat cr alleen gefilmd mag
",'orden mits er een flinke som wordt be-
taaltI. Annand weigert hierop in te gaan.
Later ontmoet hij op een exposÎtie zijn
vroegere vriendin Vera (Lómin Engel)
die nu getrouwd blijl...1te zijn met een
ri;ke Amerikaanse schilder. Deze houdt
zich bezig met het 'Smokkelen van ver-
dovende middelen in samenwerking met
de plaatselijke politie.
Tijdens opnamen van het eiland, filmt

de cameraman van Annand pcr ongeluk
het overladen van contrabande. Hij
wordt doodgeschoten door een politie-
man die bij het overladen aanwezig was.
Amland ontdekt het lijk van zijn came-
raman. Hij doet navraag bij de politie,
die belooft de dader te zullen opsporen.
Armand neemt het woord van de poli-
tieman voor waar aan, maar gaat toch op
eigen houtje een onderzoek instellen.
IIij heeft nog et'n kortstondige ver-

houding met de blonde Esther (Leonie
de Roos). maar blijft aan Vera denken.
Annand weet Vera over te halen met
hem te vluchten naar een afgelegen
boerderij. Als Annand de boerderij ver-
laat voor een korte wandeling, wordt
Vera gekidnapt, en Annand vindt bij
zijn thuiskomst niet Vera maar Esther op
hem wachten, die hem toezegt mee te
helpen bij zijn vlucht van het eiland.
Esther vertelt hem dat Annand zal wor-
den vennoord door de politie. Als Esther
hem naar de haven brL'ngt waar {Ie boot
moet liggen, schiet zij Annand dood.
Vera, die opgesloten in een auto dit
tafereel ziet, vlucht van het eiland en
keert naar Amsterdam terug.
Rest nog de vraag of Kerbosch bij het

maken van de film zich niet te veel
heeft laten afleiden door het heerlijke
weer op Ibiza. De film wekt de indruk
dat er vrij veel met de losse hand is
vervaardigd. i\fen gaat echter ook den~
ken dat voor een film zon, zee, koele
dranken en blote borsten alléén geen
fomlUIe is. Vooral dat laatste: te veel
bloot gaat wel vervelen.

PETER ~lORl!:E
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BERG

•
\Vannccr je, tegen je zin in elke wf-'1.,k
vijf dagen van huis wordt gehom!('n, is
het handig (en verstandig) de weck in
zulke kleine mootjes te verdelen dat je
:t.l' stuk voor stuk ~emakkcliik kunt door-
slikken. Dat is de praktijk in militaire
dienst. Lanl-."zaalll maar zeker moet je dag
na dag vero\.ercn.
liet is net een grote, steile berg, die je
week in, \V('ek uit moet hek limmen en,
"an hd een komt het ander, ook weer
I1IO".t afdalen
\faanda&.111H)rgl'll:1 \T()C'g staan wc Illl't ,-,olJe
bepakking aan de voet van Ill't monster.
:\f~tal is het mistig. liet slaap in de
ogen wil ook nog wel eens voor kleur-
schakeringen zorgen. Er \vordt door
iedereen driftig en royaal gekankerd.
maaT dat is helcmaal nid erg. lIet is de
hechte basis voor een puike sfeer. 'Vc
moeten allemáál de berg op, de hele
compagnie, niemand uitgezonderd.
De hcrggi!l"Cn zijn op hun po:-.t,NatMlr-
lijk, daar zijn het J"ridS("I1vour. Ze
schreeuw('n hun hevelen. Als je braaf en
snel klimt, kun je ook berggids \vorden.
Dan krijg je een streepje op je mouw
en heh je (Jok ('en streepje voor. Dan
mag je anderl'll naar boven jagen. Daar
gaan we! Vooruit!
De meeste dienstplichtige beklimmers
zijn nog vermoeid van de vorige bestor-
ming, ma.o1.rdaar wordt geen rekening
mcc gehouden. Daa.r gaan we! Voomit!
Houweeltje erin, touwtje spannen, op-
trekken, touwtje los, hOllwt:'Cltjeeruit ...
idem, idem, enzovoorts.
Dinsdagmorg('n constateren we, na een
schamL1lig vroeg verplicht ontwaken, dat
het weer nog steeds heroerd is. .!\[aar
wc moeten verder. Dinsdag. \Vat is nou
dinsdag. \Ve zijn nog maar net begon-
nen, Nog niet zeuren hoor Er is ét~n
lichtpuntje: de volgende dag zal de top
bereikt worden, morgen gaan we al weer
dalenl Deze gedachte maakt de dinsdag
draaglijk. ~faar wc hehhen geen tijd om
te denken, wat denk je nou. Klimmen!
Het wordt toch immers hevolen, had er
iemand babhels? !\ee hoor, niemand had
hahbels. 'Ve slikken nog wat vernede-
ringen, zij het moeizaam, enkele lastige
gleL"c1u"rspleten word('ln omzeild, we
pikken 'opgeruimd en hlij van zin' een
corveeheurtje en glijden ten slotte op de
wijzers van de klok de woensdag bin-
!len.
o. \\'OOIl."dag is het altijd pen beetje feest.
Een héél klein beetje. De top van de
herg wordt bereikt. 's ~fiddags om
hvaalf uur nemen we L'en extra kop
koffie en planten een denkbeeldig groen
vlaggetje. Als je geluk hebt gehad, bpn

•
4

•
je zonder uitglijpartijen aangL,kolllen.

IIet uitzicht is niet mooi. lid wordt
n~rpest door de gedachte aan de afdaling.
Toch zie je in de verte het wL,(,keind
liggen. Het \\"L'ekeind! De basis, van
waaruit je iedere week weer opnieuw de
tocht onderneemt. De basis waar je elke
week weer opnil'uw je longen volpprst
lIlet friss(', doorlichtelJ(lsdlOne lucht. liet
verlokkende weekeind ~l'dt jc vleugels
en maakt je ovennoedig. De kans op
valpartijen is groter dan ooit. De afda-
ling i." minstens zo gevaarlijk als de be-
stijging. De al of niet aanwczige tcam-
geest gaat nu ('en woordje m('espreh'n.
Als er één dreigt uit te glijden, is hot de
ta&kvan de overige klimmers hem op te
vangl~ll. Er zijn er altijd wel een paar
dit, de tocht al honderden keren heh-
hen afgelegd en daardoor de sillimerendc
gevaren got'd kennen. Hoopvol starten
-.\iC de afLbling. Af en toe zie je ('CH

enkele berggeit, maar daar zullen wc het
verder niet owr hehben. Ook hebhen
w(~allemaal onze eigen verschrikkelijke
SlleellWll1an.

De donderdag wordt heh{'('rst door
een kleine inspectie, afg<"llol1lcndoor ccn
l:ecI hoge gids, gehard door de verschrik-
kingen van het herglandsC'hap en put-
teml uit een zeer rijke klimervaring,
opgedaan in het hooggebergte van he'!:
voormalige Indië.

Hij komt kijken of ons gereedschap in
orde is. Dat is aardig van hem. Als het
nict in orde is, zwaait cr wat. Dat is niet
10 aardig van hem. Als we ook d("'Z.-eklip
omzeild hehhen, is 1Iplvrijdag.

Vrijdag! honing! Het tOl."tjevan de
weck, het neusje van de zalm. Bier en
daar wordt gezongen. geneuried, gefloten.
Vrijdag - wat een dag! De onderste trcc
van het wcekeind. De toc:ht is volhrac:ht.
Aan de voet van de hcrg ligt de zon.
Haar stralen verwamwl1 el1 laden de
batterijen. Om vijf uur is het 7.Ovcr.Dag
berggids, dag bergsfeer, dag bergverve-
ling, en vooral. , , dat hergklimaat!
En d;ln? Je danst: naar huis, je klapt in je
handen, jc zingt, sehn'ellwt en joelt. Dag
meisje, dag verloofde, dag vrouw, Je komt
tijd tekort. Je wilt uitslapen, gewoon
Men en een<; iets doen wat jij wilt en
niet wat mén wil. Hoera! Proost! Feest!
Vrij! De wereld i<; een dansv1c>L"T.de
vrijheid is je partner. Je raakt heschon-
ken van de vrije tijd. Twec dagen lang.
En dan? In de kille, grijzc nevel docmen
de contouren op van een steile hoge
herg. Een koel, meedogenloos monster.
Hij grijnst: ('("11 hoetje. De gidsen wach-
ten T('C(ls ...

HOB VA::"J'VUURl~

•

HUMANISTISCH
VORMINGSCENTRUM
'HET
COORNHERTHUlS'
Hoofdstraat 84 - Driebergen

In het Coornherthuis worden re-
gelmatig bczinningsbijeenkoillsten
gehouden voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken uver
allerlei levem'vragen. Daarndast
zijn cr hoeiende progranuna's
over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uit-
zonderingwerlof krijgen.
\Vie iets voelt voor deelname
aan zo'n hijeenkomst vuIle het
onderstaande formulier in en
sture het op llaar het CoornhL'rt-
huis.
(Voor de .\larine geldt ecn aparte
regeling.)

Oll(!ergdekende

(naam, voorletters, r:lIlg)

HegistratiellillIlIll('r

Onderdeel

Cclcgerd te

(landmaeht/luchtmaeht)

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

wenst ocel te nemen aan een
v'onnings- en Be-LinningsbijL"Cn-
komst van het Humanistisch Ver-
hond in het Coomherthub te
Driebergen in de maand

(maand van llcelname).

Handtekening:
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1l!'('''(.~; 1.l'1ij1.:(' 1':"/1(1
il//potent

Olld/'r; Volhw(/~cll
f~'!\Î,'k ,..wak

lkd.twllu!cr; /1.\1\\"
!,okat

[(,den' psycholoog zal U het H rhaTHI
tussen sex ('n auto kuollen \'(.rkll(,lI. Dl'
allto is ('en rijd('lId fallussymhool. 110('-
n~('l scx, drift {'Il frustratil' er om de
auto en zijn herijdf'r (hezitter) h('en~
han,~t, i', Illoeilijk nauwk('urig tI' v('r-
tellen. \Vel zo Olll en ll<lhij,
;\ls je iemand \Taagt waarom hij c('n
auto heeft gekocht, dan zal hij nntwoor-
d('11 g('\'{'ll iu dl' trant \,1Il 'dan kan ik
IW' W'lllakkelijk bewegcll. dali h(,Tl ik
\Tij, dan kan ik fijn toer('n op zondag'.
Jazeker! .\Iaak dat it' 111(,(ll'allt(lJllOl)ili~.
kil wijs. Je koopt (Tn yt'r!('ngstllk \oor
je geslachtsdeel. Je koopt ('cu rijdl'IHI
falussyml)ool. En 1'('11 \TOnW die ('('11
auto lH,(.ft, ('n ('rin rijdt, wordt door
llIalllH.'1Ials lesbisch hescho\J\nl. Tefl'cht.
('('11auto is 1lI;t11llt'lijk. IId is ('('11mach.
tig wapen, hd is g{'\'aarlijk, dodelijk,
slle\. I kt lllbkrt Haar zijl! almaehtigc
bezit!f'r, naar zijn heer en meester, zoals
de ,slaviII naar £lp han'llH'ig('naar. k I)(~.
zit ('('TI anto, zoals je lTn vrouw'hezit.
En dl' s('llsatie \,1lI sn('lheid, lawaai en
gevaar is niet om"crg('lijkhaar md hd
nr.QasllH'.

VaJl(laar ook dat zO\"l'kn regelmatig hun
auto poetselI (lees: opgl.il('n). zp <101'11
dat uit ('('IJ 1('t'l111isc11narl'Ïsl1l(', want dl'
auto is l'en lichaamsdcel. Ze doen dat
teH'l1S in dl' hoop dat door hd fW(I'wllt
wrijH'Jl 0\'('1' lIllIl \'iln\'i('!igc fallllssYIII-
hooi iH't ding grokr en harder wordt.
lh-laas, om dat te hcrf'iken moeten zc
1'('U grot(>((' allto kopen. En dat g{,h('urt
dan W(Tr. Ook die wagen wordt gCWl'C-
H'II. groeit niet, en ePIl nog grolcre auto
wordt W'koellt. Tot dl' man ilf't maxi-
lllUIll "all zijll autolllohil'ipo\(ontie lwcft
hereikt.
Auto's met drie wielell zijn mismaakt,

DE AUTO:
EEN
TECHNO-
VROUW
zijn als ÏIl\'alidp \TOIIwen. \[annell dil'
hun fallu~svlllb()oJ lall'1l lwzilten door
('('ll chanff(;ur, zijn of niet normaal of
zijn erg' sodaal. Dan lat('11 ze ook ('['n
andere eens \-;1Il hun slavill profitereIl.
(:()I 'rlgunsligc proslil1ltie.
De sc,,,, in de auto leidt tot ('('n zck('n'
rangorde in de anto-gelcdeH'11. Een lelij.
kc eend is doodgewoon impotent. Eell
\'\\' KCH'r is cr l't'n die ,,('cl wil, maar
daartoe fysiek helemaal niet in staat is.
Typischt' potl'nk wagens zijll B.\I\V,
Alfa Homoo c.tl. Daarentegen zijn de
klassieke Engelse wagens meer kat-in-'t-
(lonkerknijpers'. Amerikaanse wagens
ltebben l'en duidelijk pooierskarakter. Ze
zijn trots op hun sexuele kracht en laten
hun fonnaat overduidelijk zÎt'n. Ze zijn
('{'Il hedje exhibilionistisc1J. En dl)
\-oy('nrs in impoh'nte tweedehalllis Gog-
gomobicltjes maar genieten.

El'll logisch g('volg ,"an dl' auto-sl'X is,
dat dl' hestuurder zijn geile ,,'rvoerrnid-
del regelmatig wil vingeren. Daartoe
di('u('n (Til groot aantll knopjes aan zijn
dashhoard, daartoe dient het schakelen,
daartoe dient het stnreIl. Epn Daf, die
hd schakelen mist, is elan ook in feite
lli't zoids als (Tl! meid zouder hors kIL
Er ontueckt iets.
leden' getrouwde alltoillohilht ledt in
fl'itc in {'cn legaal concuhinaat. Hij is
('Pil h'chnisdw higamist, dit' ongrijpbaar
is. Zijn vrouw WIJl dees ('n blocd hedt
k \echkll tt-g('l1 (.('n ollv(.rslaanhan'
Jllct1e-llJÏltllan's. Een gewillige hoer die
zich nooit hodt op te maken. die geen
modenicllws hodt te lezen. Een ho('r dil'
zi('h ,l!e\\'Îllic na x jaar iaat afdanken.
Ecn nieuw model staat ,"oor de deur, in
de regen zomkr dat haar eyeliner door-
loopt. Een skt op vier wielen, onmachti~

tot het krijgen \'an kim1f'ren, met de
monteur als st'Xlloloog. Hij weet wat er
aan Uw l11t'id mank('('rt, llH'n('('r! Is Z('

onwillig? Koud? Niet grdig genoeg?
Onlwtronwhaar? Door het aandr;laÎ('n
vnn {'en !lUWt'is i'.I.!- willig, heet, gulzi,!!;ell

ill'lrollwhlilr.

De man die l'en allton'rhullrlwdrijf rllllt,
is niets anders dan {'('O snutenclIr, dil'
zijn l1Jeidf'n uitleent aan dl' mail die er
\'C)()rl)('tilalL Ook taxi's zijn ecn beden-
kelijk ver~l'hijnst'l. Het zijn dl' tiPlw!aar-
sters van de technologische samenleving'
\Iaar U mag slechts wat aan ze zitten,
een werkelijke coïtus is U nog stecds
v('(boden. Taxi's zijn ook callgirls, nwk-

kelijk te roepen. Als U maar betaalt. En
dat doet de man graag, die het verdomt
om gelijktijdig met \Tertig man aan dc-
zelfdt' meid it' zitkn. De stadsbus.
I Iet openbaar VerVOf'f is hijna sexloos,
door de massaliteit en';IIl. ivelen'('n wil
graag mt't zijn it'chno-grid al1ecll zijn.
Dl' \l'rgeJijkiugcn zijn eiudeloos door tl'
voeren, omdat de auto werkelijk l'cn
tedmischc VrollW is, De ilUS<.'(lIldllc!cllr
is dl.' kassière V;ln de nachtclub, de auto-
handelaar l'en \Tou\\Tnw'rkoper, de
alltom3rkt is de legale markt in al dan
nid blanke S1a\'illlll'lI, eH Auto-Vbie is
Sextant. Automobilisten zijn minnaars,
met al hun individuele cigenaanliglw-
den, die ze in het openbaar mogl'n en
kuunen tallen.
En wat is de autoweg anders dan l'en
enonn bed, mM: de autocarross('(ié.:1l als
optn'kjes? \V('gl'llhollwers doen nids
anders dan gelegenheid ge\'en.

.\Iaar ze zijn ongrijpbaar. Er is ge,'n
lfartsuikt'r die driftig stappen kgeIl
taxi's ondernL'Cmt. niemand weigert Auto-
Visie te drukken. Het mag allemaal.
'Vant het is 'l;tcricl, het is clean, zuiver
zaktolijk. Xiemand Ill'eft ('I' last van.
Auto's w'rhuren. auto's \'erkopl'I1, uitle-
nen, in elkaar rijden, het mag. De teeh-
nisdH' HOUW h('dt wl.ds lang haar in-
trede gedaan. Xiemand wil haar missen,
niemand zal de mens zijn legale maitres.
sc ontJleIllelJ. Dat is pas dl'lllocratie

KABEL IIUBEI\T
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Ton RegUen: Universiteit in opstand 3

In het eerste artikel schreven wij, dat
Regtien voor zijn rol in de bezetting van
het ~Iaagdenhuis zes weken gekregen
had. Daar is tocn veel kritiek op ge-
komen. De meeste dag- en weekbladen
vonden de straf veel te hoog in vergelij-
king tot de overtreding. Inmiddels is -
in hoger beroep - VQor het Amsterdam-
se gerechtshof doof de procureur-gen •...•..
raal drie maanden geëist.. Een uitspraak
is nog niet gedaan. 1u zijn laatste
woord' zei Hegtien: "Ik zal het kort ma.
ken, want iedereen met mij in deze zaal
zal zo langzamerhand \vel honger krij-
gen. Alleen iets over die opmerkingen in
hd requisitoir: terreur, anan::hie, bijl aan
de worlel van de democratie, laden
opentrekkende inbrekers... óf het is
waar wat de procureur-generaal zegt en
dan moet u mij levenslang geven, óf het
is niel waar en dan ontslaat u mij van
rechtsvervolging.' Nu we weten noc het
met de schrijver van 'Universiteit in op-
stand' gaat, kunnen we weer terug naar
zijn boek. In het vorige artikel beloofde
ik u, dat we het in ieder geval nog
zouden hebben over de politieke functie
en stellingname van de universiteit,

Vietnam en Hongarije
Eerst beschrijft Regtien de historisch
gegroeide theorie van de zogenaamde
politieke neutraliteit van het weten-
schapsbedrijf. Ook voor de universiteiten
heeft lang gegolden dat politiek eigenlijk
maar vuillgheid was. waar nette mensen
zich niet mee ophielde.n. Politiek moest
buiten de poorten van de universiteit
blijven en zeker buiten het studiepro-
gramma. De instelling van een sub-
faculteit voor politieke wetenschappen da
teert pas van na de Tweede \\'ereJdoor-
log en ontmoet in sommige kringen nog
aldjd veel \.•..eerstanden. Toch laat Heg-
tien zien hoe voos die theorie van poli-
til'::keneutraliteit was, lIij schrijft: 'Bij de
opstand in Hongarije in Hl56 gaven di-
verse senaten (de senaat is het college
van hoogleraren aan een hogeschool of
universIteit) politieke verklaringen uit',
En iets verder: 'Iloogleraarsbenoemin-
gen waren (cn zijn) vaak de inzet van
een onvervah.te politieke touwtrekkerij'.
Een bekend voorbeeld van zo'n be-
noeming is die van wiHen prof. Jan
Romein, de historicus die indertijd in
verband met zijn marxistische ziens-
wijzen erg veel moeilijkheden in de weg
gelegd zijn, voordat hij uiteindelijk toch
benoemd werd. Hecenter is de kwestie
Hoogenverf. Hoogenverf zou ruim een
jaar geleden niet benoemd kunnen wor.
den als hoogleraar in de politieke weten-
schappen aan de Vrije Universiteit om-
dat hij te links was. Over de si-
tuatie in de Verenigde Staten schrijft
Regtien:'llet is toch uiterst politiek te
noemen dat de taleninstitllten aan de
Amerikaanse universiteiten waar Viet-
namese dialecten worden bestudeerd als
paddestoelen u'it de grond zUn gescho-
ten. De training van de Saigon-politie.
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ten tijde van de dictator Diem, door
wetenschappelijke werkers van de
11ichigan State University. is ook een
goed voorbeeld van de politieke functie
van de universiteit, Om nog maar te
zwijgen van de chemische en bacteriolo-
gische research, in dienst van de
oorlogsvoering. De oorlog in Vietnam is
voor de generatie studenten uit de jaren
zestig, met name in de Verenigde Staten,
de blikopener geworden naar het inzicht
in het politieke karakter van het weten-
schapsbedrijf. De politieke machtsstruc-
h.:ur, die rich in rustiger tijden wat min-
der direct, wat meer versluierd, met de
universitieten bezighoudt, laat in tijd van
oorlog of sociale onrust en opstanden
veel duidelijker zijn controle op de uni-
versiteiten en hogescholen blijken.'

~ gevestigde orde in de Verenigde
Staten houdt zijn hart vast voor het
groeiend besef onder de Amerikaanse
studenten, dat de politieke neutraliteit
van de universiteit een waanidee is. De
onderdrukking van studentenacties in de
Verenigde Staten is dan ook meedogen-
loos. Exponent van het studentenverJ:et
in de V.S. is Amerika's beroemdste
universiteit, de Universiteit van 13erkeley
in Califomië. In mei van dit jaar brak er
in Berkeley een complete burgeroorlog
uit. De campus van de unÎ\'crsiteit werd
bezet, De Haagse Post drukte in haar
nUlllmer van :30 augustus een ooggetui-
J;everslag af. Ik cik-er; 'Terwijl helikop-
ters de lucht vervulden met hun eento-
nig geronk en soldaten door de straten
patrouilleerden, werd Berkeley een stad
onder ben'tting van militairen, waar
burgerrechten achteloos werden ge-
schonden en het dagelijks leven was
overgeleverd aan oorlogshandelingen. Zo
althans beschouwde gouvemeur Heagan
(van Californië) de situatie. Als de oor.
logshonden eenmaal zijn 10sgc1aten,moet
ie zulke dingen verwachten: zei hij, toen
een helikopter op een middag in het
wilde weg eon chemisch gas over de
campus en omstreken sproeide en een
naburig ziekenhuis ~en()odzaakt was, een
aantal patiënten inderhaast te evacueren.
Zo trok ook sheriff ~Iadigan, die de
campagne leidde, zich cr geen barst van
aan, dat ongewapende burgers dood
werden geschoten en stelselmatig wer-
den geintimideerd.'
In het zelfde artikel wordt een oproer
beschreven: 'Iemand zette een brand-
spuit open en richtte die op de politie.
Een groep agenten draaide de spuit
dicht. Studenten bekogelden hen met
stenen. En toen opende de politie het
vuur; voor het eerst werd('n er geweren
~ebmikt in een studcntenoprocr. Jamcs
Rector die ergens op een dak naar de
schermutselingen stond te kijken, werd
met schoten in borst en buik getroffen
en stierf later in een ziekenhuis. Alan
B1anchard, een timmerman van de He-
pertory Cinema, \verd blindgeschoten.
De politie beweerde dat zij alleen vrij
ongevaarlijke hagel had gebruikt, maar

sectie op het lijk van Rector toonde aan,
dat dit niet waar \vas. Hoe dan ook, de
oorlog was begonnen; traangasaanvallen,
avondklok, ranselpartijen, massa-arresta-
ties, de nacht in de Santa-llita-gevan-
genis, toen honderden studenten werden
gedwongen urenlang voorover op een
binnenplaats te liggen, met hun gezicht
Gp het asfalt en bij de minste of gering-
ste beweging werden geslagen, terwijl zij
door tegenstrijdige bevelen werden geÜl-
timideerd en het recht juridische hulp in
te roepen hen plotseling werd ontzegd.
Een student met diabetes werd viermaal
tot hloedens toe geslagen, toen hij om
insuline vroeg, - omdat de bewakers
gewend waren om korte metten te maken
met de Vietcong. Dag aan dag marcheer-
den soldaten met de bajonet op het ge-
weer, evenals de politie - onmenselijk
dreigend, bepakt en beladen met de
hele bedoening van stengW1S, helmen.
~.adio's. revolvers. gasmaskers, l-ogelvrije
uniformen en wapenstokk<.-'U- af en aan,
langs de demonstranten, in een 'Teemd-
soortig ritueel van wooerzijdse uitdaging.
Eveneens voorzien van helmen en gas-
maskers, ma..'lkten de camernliedcn van
de TV braaf hun opnamen van de ~trijd.'
Tot zover het ooggetuige verslag van de
socioloog Mams van de strijd rond Ber-
keley-University, vier maanden ~eledcn.

Soldaten telen .tudenten
Dit vecrhaal kan men lezen als een
spannende beschrijving van een explo-
sieve situatie. Voor de Nederlandse mili-
tair kan het ook een aanzet zijn om na
te denken O\'er zijn houdin~ bij een
mogelijk toekomstig conflict van
overeenkomstige aard in eigen land.
Amerika is ver weg en \ve kunnen hopen
dat een dergelijke situatie bij ons
ondenkbaar is. 1faar dat is hij niet. Bij
het palingoproer (25 juli 1886) in de
Amsterdamse Jordaan werd in totaal 500
man aan huzaren en infanteristen inge-
zet; er vielen 26 doden. Aan de beteuge-
ling van het aardappeloproer (vanaf 30
juni 1917) in Amsterdam namen vele
regimentell militairen deel. Er kwamen
zelfs kanonnen aan te pas. lIet oproer
kostte tien mensen het leven. lIet werk-
lozenoproer in Amsterdam in 1934 eiste
zes levens. Aan de handhaving van de
'orde' Jn.vamcnhonderden marcch:mssees
en militairen en ook pantserwagens te
pas. Op 14 juni 1966 werden er 800
marechaussees ingezet om bijstand te
verlenen aan de Amsterdamse politie.
Later kwamen daar nog 150 man bij.
Nog steeds is cr - nu twee jaar later -
marechau.<;seein Amsterdam.
Op 14 juni 1966 stond het eerste pelo-
ton al klaar op de Dam, nog voor dat de
commandant van de Koninklijke 1fare-
chaussee daartoe opdracht had gegeven.
'Vel had hij drie uur eerder het bericht:
'reken op bijstand' uitgegeven. Op de
14e juni werd de karabijnbrigade ingezet
(één man werd in de buik geschoten) en
werd traanga~ gebruikt, Tientallen



menWll, zo\n' I ordehandhan'fs als hm-
gers ,n'n!('1\ gewond, 1)(' dood \'an de
hOIl\\'vakh'r \Vegge1aar op 1,'3juni is nog
stt'eds onduidelijk. V,I.~t kwam h-' staan,
dat hij ('('U \'erhorgen hartkwaal had t'n
waarschijnlijk als gen)lg van de emoties
is ow'rleden. Of hij wel of nid gt'slag('11
is, is nooit h('wt'zt'n.
Als cllriositeit licht ik nu enkele

op\'attingen van de c:oJl]lllandant \'lUl dl'
Koninklijke .\Iart'chaussl'(', zoals hij dil'
op 21 Illaart H)(jj aan de
cOllllllissie-Emcl1cc!è kenbaiU maakte
uit het Tweede Illterilll-mpport van
die-/.dfde l'Ollllllis"ie (officil't'1: dl' ('Om-
1l1issie \'an oJl{!cr7.J)ekAlllsknlam): lid
is mijn mening, dat in ge\'al van woelin-
gen bijstand het heste door (h, Ill<lfl'-
challsS('e kan \Vonlen verlel'lId", De-
gelwn dil' in Amsterdam hijs tand l1('h-
ben n~rleend vonden lId nlOr lH't Jl]('-
n'ndeel t'en plezil'rigc dit'ust, ., Ik kan
!liet zeggen dat de mentaliteit van mijn
mensen ongunstig is beïnvloed door de
bijstand\'erlening: Verder kunnen Wc in
hl'lz(,lfde proct's-verbaal \'an getuigen-
verhoor lezell, dat er op de ypertit'nde
juni 1966 honderd marechallsse('s, dit~
nog in opleiding warl'n, iJl hd woelige
Amsterdam ingezet zijn,
Historiseh gezien is hijstandverleninJ,.:
door militnit'c-n aan de politie hij gl'-
Spalllll'll situaties, bijvoorbeeld veroor-
zaakt door studenten, ook in ons land
eIus zeer wel mogelijk. Voor wat betreft
l,et \Vap("n der :\!an:challsse(', werd dit,
!Jijstand door haar <.ümnHmc1ant be\"or-
derIijk ('n niet nadelig voor de lllt'lltaliteit
van de ledl'Jl \'an het \Vap('n ~cacht.
Juridisch !!ezif.'n is de hijstamkerlening
door militairen in bijzondere gevallen im-
mer mogelijk. T('n slotte i,:>('en esealatie
\'all ll('t studentellverzet in Xederland
verre van uitgt'sloteB. Gehelmde en met
gasma.,kers Ilitgenlste stndentell-adivis-
k'n lt'gellO\'('1' nog hekr uitJ,.:enJsk poli-
~Ïl'lllaTlnell Pil militair<'n zijn ("en realiteit
van de Z('stiger jaren, Ook in :'\edt'rland.

Actie In geval van nood
Het zou beter ziin om gebruik van
geweld in (h'ze. zowt'i mogelijk te
\"(Iorkolll('n, 1':l'n van de lIlogelijkllt'dell
daartoe is het kennis hebben \'an en
begrip hehben voor elkaars standpunten.
Daarolll gaan we weer terug naar Ht'g-
!it.'n, Voor Hegtiell hecft de unÏ\'cJ:o;iteit
zoals gezegd een duidelijk politieke
functie. llij vindt het onjuist om die te
\'('rsluit'r('n, lId \'('rwijt \'an uni\'ersitaire
alltoriteitt.'Il, dat de militante studenh'n
de universiteit politiek willen gdmdken,
noemt Ht'gtit'n ('('n iachwt'kk{'ll(It, omke-
ring \',111 dt, feitelijke sitllati(': ':'\iet de
studenten gehruiken of misbruiken de
universiteit. Zo Iiggt'n dl' m:lchts\"l'rhou-
dingt'n Iliet. lIet is hel bedrijfslen'n, de
staat, de politieke en economische
machtsgroppen, dil' de universitiet aan
hun doeistellingt'n dienst haar willt'n ma-
ken ('n dat ook doen.'
De hekende soeioloog prof. dL C, ].

Lalllllu;,rs, die 11(,t :o;tlldenten-activisille
kritisch volgt, is minder gt'pronocperd
in zijn uitspraken, maar hlijkt nid zo \'t'r
\ all H('gtit'll af Ie staan, In hel AlgcJllt'en
lIandel"bbd \'an 6 sepkmher lezen we:
'Ik geloof, dat de uuiver:o;iteit in iedt'r
geval t'en hezinllillgsl'{'ntrum dient te
zijn, waar studentt'n en dOCt'll1l'n zich
tezamen heraden ow'r dl' maatschappe-
lijke achtt'rJ,.:wnden l'n illlplieati('s \,lIl
hllll \\.t'knschap.~h(,ol'fl'llingen. Verder
hehoort m.i, d(, Ilniv{'Tsitf'it ook te zijn
l'en politiek Hlrlningsct'ntntlll in dil' zin,
dat daar allt' g('legellll('id gehodt'll wordt
aan stlldentl'n, doc('nten en staf om
zichzelf en elkaar in alle vrijheid en
openhaarheid politiek op te \lledl'1l ZOIl-
der dat de lInin'rsitl'it zich als zodanig
identificl'ert met een of andere politit'ke
ideologit" In noodge\,lllt'n kan ik mij
teil .,lotle ook nog wel HlOrstellelJ dat
universiteÎten l'eB politiek actiecentrum
hehoren te zijn wanllt'er \'ia <uulen'
lll<lats('h:~Pl)('lijke in.,tilutcn (zoals tip po-
!itiekt, partijen) J,.:l'l'n doeltrdfende be-
strijding nlll misstanden mogelijk 7.011
Lijn:
Prof. Lalllllll'rs ilt'rkt'lltl'n erkt'nt duid£'-
lijk de politieke fnnctie van de universi-
teit. Hij n'rsehiit van Hegtien doordat
hij mindt'r idt'ologisch formuleert, mis.
scbieB minder zakeB als misstanden ziet
eH doordat hij politieke aeties hinn('n de
ünin'rsit('it wil \'oorhehoudt'l} voor
r,oodgevall('n, krwijl ze \'(lor Hegtien
n'n dagelijkse praktijk dienen te zijn.

RegtiC'n als LUl\s

lId zal niemand \'erwonderen, dat Heg-
tien weinig heil \'el"\\.acht \'illl de suhcul-
tuur, ook \\'l'l und('rgrounc1 g('nOl'IlHl:
'\\'ij J!:elm.('n nid in de sllhcultuH'n die
zich terugtn'kken uit de maatschappij,
op boerdcrij('n ell in kelders, t'n dt~ poli-
ti(,kt, adie kost<' wat kost uit dl' Wt'g
gaan, Dergelijke groepen taskn dt'ze
maatsehappij niet aan.' En dat moet \'an
Bt'gtien,
Ik vimt hl'IH hier ids te ollvriendclijk.
lid lijkt mij wel leuk als l'r zo hier ell
daar boerderijen komen, waar vri(,JlddiÎ~
h', gastvrije, anti-autoritaire en ge\\'l'ld-
~dlUwende IlH;,nSenwOllen. \Vaar je bin-
nen kunt komen, zonder dat je uitgeno-
di.l.'!;dhent. \Vaar t'r ook plaats \''001' je is,
"Is je gt'en geld hebt. \Vaar je rustig je
eigl'll gang kan gmul. Zulke 'COllllllUlU'S'
tasten nahllirlijk dl' maatschappij ()()k
:lan, lllaar op l'en andere manier. Zij
lakn zit'n, dat het anders kan. Als ik
Hegtiens afwijzing van deze groepl'1l ('r-
vaar, hen ik wt'l eens hang", dat dl'
struduur\'ersne1lingen sneller gaan, dan
de lnentaliteitsveranderingen. ~fenSl'n
mogen niet onschadelijk zijn, maar ze
moeten \"oor Hegtien schadelijk zijn \'oor
dl' hes taande samenleving en £lew fun-
damenteel aan willen tasten,
Er zijn ook nU'II.~('n, die he~t \'t'rschui-
dngl'll in de samenleving willen bewerk-
stelligen, maar die er \"ClOrterug zouden
deinzen al~ de macht \"(101' het oprapen

lag, ,\ardige l1ll'nSl'n zijn vaak nid ambi-
tieils, .\t('nsell dil' h~ H'el m't'rtuigd zijn
wat ze WiJll'll, zijn et'fcler geneigd de
honzen te wordell, die ze nu juist he-
strijdl'll, Per.,oonlijk gt,joof ik Illcer in
('l'n IHlih'nlands heleid g('voerd door
Ton Hegtien, dan door minister Luns,
lllaal" ik reken er t'igl'nlijk \\'t'\ op dat
Ht'gtil'n niet heH'id is, om in de plaats
van LUlls het huitt'nlandse hdeid te
gaan vOflllgeven.

Het "hippe' Halr

Hegtien wijst ook nog op dl' commercië-
le Undprground, de slll)('ultuUI" die Oll-
d('r hd dictaat staat \'an reclame en
l'Ollllllt'l"l'il', Ik heb daar ook wel bezwa-
ren tegen. Ik geloof nid in de musical
'Ilair', die 1ll('nSt'n iIJ dl' ge1eg('llheid
stelt zogl'naallld t'chte hippies te zien.
Een echte hippie \'erkoopt zich niet als
adeur. Zo gauw hij dat dot'!, is hij gt'('11
hippit, IlIt'('r, lllaar tOlll.'e!spelt'r. 'Ilair' is
('eH toonbet,ld van repressil'\'e tolerantie,
Zolang hippies op ht't tOllt'el gt,k dot'Jl is
11('thest, dan lllogen z(' zich ook nog wel
uitklt,dl'll, als ze zich op straat lllaar
gedragen. 'Hair' is pure schijnprogrC",.•-
siteit l'n veralHlt'rt nit'! wt'zt'nlijk de in-
sh'lling \'an Illt'llSt'n lt'g('nover t'en nieu-
we jeugd. Een avondje uit is niet \'01-
doende om l'en volstrekt am1tore mentali-
tl'it, te door/.iell of over 1<-'llt'lIlell.

De Bijenkorf hedt gt'durende de
maand augustus t'l'n 'hippe' Und('r-
~IOlllld-afdl'ling ~~ehad.Als je dan hcseft,
dat dezelfde verkoopsters, die er tijdens
zo'n campagllt' het'l 1(,1Ik uitzit'n - in
klt'uriJ,.:l'mini's ('n mt'! hlote na\'els, - als
de spullt'n uitn'rkocht zijn \H'er in het
lange zwart llloeten, dan hoef ik niet zo
nodig, .\Iaar je kunt natuurlijk ook zeg4

g('n: 'Een lIlaalHl in dl' kleren dil' ie zelf
Il'uk \"indt is voor dil' meisjes hekr, dan
altijd in l'eB trutlig truitje.' Dt, falwla~
chtigt' film 'Easy Hidt'r' i~ t'ell Zl'l'r
l'olllmercii.>Je Columbia-film, Toch hen ik
blij dat ik hem heh kunnen zien. Ik gun
alle mensen, dat ze iets V:ln dt, hood-
schap in die film llIel'IJl'nH'n. En ik \\"('ct
dat dat alleen effectief gebeuren kan,
omdat een ('ommercii.'le opz(-'t ('('n grote
rOlllatit' lllogt'lijk maakt. Zo kan t'cn vol-
,trekt anti-comlllerciële boodschap. COlll-
mercieel verpakt worden. Het blijft epn
dilemma. Ik kan Ille nauwelijks voorstcl-
kn dat Ht.'gti(,ll tlw Beatles ell Bob Dy-
Jan had willen miSSell. I lij heeft boven-
dien te weinig oog voor dat deel van dt'
sllhcultuur, dat niet in hoerderijen of
kt,lders kruipt, maar toch anti-commer-
cieel is, The :\fothers of In\'ention wei-
genlen l'en :\("(Ierlandsc Edison voor hun
l)la:lt '\Ve are only in it for the money'
omdat op de feestelijke perseonferentie,
waar de Edison uitgereikt wertl, hij het
afdraaien \'an de plaat hlc('k, dat er een
paar zinnetjes in de Europese persing
uitgecensureerd waren.

JA" I1AASBHOEK
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Rembrandt in Rijksmuseum
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