


Vakantie

Ik sehrijf deze regels t'én dag voor ik met vakantie ga, ik blijf drie weken weg,
wat betekent dat ik aIWl'l.T terug zal zijn als de lezer dit onder og:cn krijgt.
Voor wie afgunstig is, kan dat misschien een troost zijn.

Ik wil ~oeh graag over de vakantie schrijven, hoewel ik weet dat de dienst-
pliehtige militairen die nog geen jaar in dicllst zijn ditmaal niet voor vakantie
in aanmerking komen. Vakantie is namelijk CCIl zeer kost haar goed dat wc ilJ de
afgelopen eeuw hehben verworven. Ik kan me de tijd nog best herinneren dat
het over6Tfote deel der mensen geen of zo goed als geen vakantie had.

Ik zie het voordeel van dc vakantie vooral in de kortstondige vrijheid die wc
daardoor verkrijgen.

Onze dagelijkse arbeid plaatst OIIS voortdurend in een veelomvattcnd net
van verpliehtingen. Ieder die wel eens heeft nagedacht over de mogelijkheden
van de menselijke samenleving. \veet dat aan deze verpliehtingell niet te ont-
komen is. Dat willen wc ook niet, mensen zijn ingesteld op samenleven en als
regpl bereid de verpliehtingen daarvan te aanvaarden.

.Maar toch hlijft de zucht naar individuele \Tijheid. naar het onbekommerd
je zelf knnnell zijn, gelukkig in ons werkzaam. Daardoor staan we vaak onder
zware druk.

De vakantie is de tijd van de onbekommerdheid.
?"atllurlijk toch ook niet helemaal. Vele mensen gaan samen met anderen op

reis en zullen dan wel degelijk md de wensen en belangen van hun mede-
reizigers moeten rekening hOlldt'lI. En zelfs wie er in zijn eentje op uit trekt,
vindt onderweg wel weer verplichtingen waaraan hij zieh niet zonder meer kaJI
onttrekken,

~Iaar toch is het anders dan anders!
Dagenlang ontslagen van dl' noodzaak je dagelijks brood te moeten venlie-

nen met alle verpliehtingcn daaraan verbonden! \'oor een korte periode dl'
erkenning van het ft'eht op luiheid. Je raakt dan vanzelf in de stemming om met
dat dagelijks brood ook de andere zorgen van je af te schudden.

Je kan gaan waar je wilt, houd je ervan dagenlang lui aan het strand te
liggen, dan doe je dat, z()(.k je liever de koele schemering V,\II kathedralen en
musea, dan hOlldt ook niemand je tegen.

De wereld valt natuurlijk niet volledig van je af.
"'ie niet al te egoïstisch is. zal ook in de vakantie nict vergeten dal er in de

wereld miljocllell zijn voor wie het begrip vakantie geen enkele inhoud heeft
en Vietnam blijft ook in deze dagen pijn doen, Daar zal wel niemand aan
vakantie denken!

~Iaar, ondanks alles. betekent het recht op vakantie meer dan de toekenning
van een aantal vrije dagen, het is de wijze erkenning dat ieder mens reeht
heeft op een bepaalde tijd van zorgeloosheid, van onbestemd geluk,

De idee van het r('eht op vakantie kon dan ook alleen ontstaan in een samen.
leving waarin niet de produktie of de maatschappelijke ordening de maat.
staven voor het denkcn en handelen zijn, maar waarin de mens, met zijn
\Teugden cn zorgen. de grond der beslissingen vormt.

Dat is alles, ook in het \\'esten, nog heel pril.
\Ve mogen dankhaar zijn dat het zo geworden is, maar dat houdt wel de

erkenning in dat dit geluk niet gereserveerd kan blijven voor een klt'in deel
van de mensheid.

~Ia:lr daaraan denken wc dan straks als we terugkomen.
:"J 11 gaan we onhekommerd de \Tijheid tegemoet.
Ik hoop, gesterkt door het zorgeloos ronddwall'n, tl'rtlg te keren in de vader.

landse samenleving.
Dat is, nu ti dit leest, dus al het geval.
Zo kort duurt de vakantie! Bed.
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Een Surinaams interview (2)

In een in het vorigt:: nummer van
EGO opgenomen illtenicw met de heer
L. F. ~Iartc, v'oor.t.:ittcrvan de Ver-
eni~illg V:ln Surinaamse Stllc!t.'nten in
i\'cder1<md, geeft deze lucht aan ('en
eerlijke verontwaardiging en komt zijn
kritische gezindheid tot uiting ten aan-
zien van de volgende omlerwerepen:

1. Het Statuut. 2. De Surin:l.'llllscbin-
ncnhmdsc sihlatic. 3. Dl' morele vcr-
plichtingen \.,lll J\'ederlalld. 4. De hou-
ding van dc :--.'t:<lerlandse hevolking it'.
geus Surinamers in I\'('(leriand.

Op \'cr.l.:oek van <Ie rl"(ladie wil ik
graag: bij dl"Zl' vier categorieën vau
problemen enkele kanttekeningen plaat-
sen van algemene aard.

ad. I. De heer i\fartc bdoogt, dat het
_ Statuut een sta-in-de-weg is, dat het

i\'ederlandse belang ,-'man ten gron{lslag
ligt en dat het niet op gelijkheid berust,
\vant toen het in werking trad, was
Suriname niet soen'rcin.'

liet Statuut is tot stane} gekomen in
december 1954. Er ;djn l'en rl-'(le van
koningin \VilhL,lmina op 7 december
1942 en enige rondc-tafdconfereuties aan
voorafgegaan. Blijkens de zojllht ge-
noemde rede was het de bedoeling een
nieuwe rechtsorde voor het koninkrijk
tot stand te brengen, die bcru!>tte op
gelijhvaardigheid en \Tijwillig'e aan-
va..'trdingdoor de deelnemers.

lIet Statuut is aangegaan tussen r\e-
derlaml, Suriname en de r\ederlandse
Antillen. lIet laat elk van de landen vrij
in hun eigen a•...mgel('genheden en treft
ecu gemeenschappelijke regeling voor de
defensie en voor de bllit"cnlambe be-
trekkingen. Eeu moeilijk punt is e\'en
gt.~weestof de vrijwilligü aanvaarding nu
ook hetekende, dat één van de landen
het Statuut zou ).,..unnen opzeggen. In de

--..zogenaamde \ijf punten van Kern-
__ ;:amp' van 1952 \ver<!dC'".le\Taag hcves-
.-" tigend beantwoord en het re(,ht van af-

scheiding impliclte er1.."'end.
Ten tijde van de ronde-tafelconfercn-

tie van 1961 vroeg Suriname meer ann-
sbg bij het voeren van de buitenlandse
betrekkingen. Aam'ankdijk wngen dl..'
Surinaamse verlangens op <lHpunt zeer
ver cn wel in de richting van het \'oe-
ren van eigen huih..'l1landsebetrekkin-
gen. Hut: Nl?derlandsc antwoon1 is toen
geweest, dat dit inderdaad te realise-
ren was, mits op ba~is van onafhanke-
Iijkll('id. De Surinamers gaven echter te
verstaan, dat zij de koninkrijksverhouding
vooralsnog wilden handhaven. In onder-
ling overleg is v('T\'olp;embesloten tot
een ruime interpretatie van het Sta-
tuut, die de Surinaamse (en Antilliaanse)
regeringen o,a, de gelegenheid hO(KI ei-
gen mensen op verschillende ambassa-
des te hebben en hen in het algemeen
een directe 'f,.rrcep'op de buitenlandse
betrekkingen van het koninkrijk verze-
kerde, Er is dus geen sprake van, dat het
Statuut, zoals het cr ligt, geen k..we~tie
zou zijn van \TÎjwilligc aanvaanling door

de drie partners, Jl(x.h dat het X"ede1'.
lands helang eraan ten grondslag ligt.

ad. 2. De zojui.••t summier geschetste
StatulIh'l'rhouding t<xmtal aan, dat Ne-
derland niets vermag ten aall7ien van
de binnenlaIHlse Surinaamse politil,ke si-
tuatie. :\ederlaIHlse inmenging in de Su-
rillaalllsc binnenlandse aangelegenhe-
den is uitgesloten, Ook de regering van
het koninkrijk (waarin Suriname en de
l\'l'll('rlandse Antillen door gevolmachtig-
de millbters zijn \'ertc-gellwoordigd) ver-
mag niets t.a.v. de Surinaamse binnen-
lanelse tot.'standen. De koninkrijksrege-
ring houdt zich bezig md de gemeen-
schappelijke Inlitcnlandse hetrekkingen
en de gemet.'llsehappelijke Jdensie,
waarin de drie partners inspraak op
voet van gelijkheid \.er/,ekerd is.

Kritiek op de hinnenlandse situatie van
Suriname rcgan:k'crt dus Paramaribo en
niet Den Haag. Xatuurlijk kan ik als
:\ederlant.ler met de heer ~Iarte ('('n dis-
cussie opzetten on'r de aard van zijn
""rric\"(~n.zoals ik ook llld een Belg pu-
bliekelijk van gCllaehte zou kunnen \\is-
solen over hd heleid van de regering'
le BnJssei. \Vd mt..'Cnik, dat zo iets
niet primair op mijn weg ligt,

Ten aanziell van de 0pllwrking, dat
Suriname een marionettenregering heft,
moel mij echter van het hart, dat d("'"/.e
regering hd resultaat is van nog pas
anderhalf jaar geled('n in Surinallll' ge-
houden vrije. democratische en geheime
ver1..iezi,llg'cn.

ad. :J. Dat N(,derland, gezien tegen de
achtergrond van de vn>egere koloniale
verhoutUngen, morele verplichtingen
heeft jegeIls Suriname, wordt hier te
lande niet ontkend. Nederland meent die
verplichtingen troU\vens 'te hebben ten
aanzien vall alle ontwikkelingsl<mden in
de wereld, Of Nederland zich al in vO'l-
doende mate van die verplichting hvijt,
daarover kan men natuurlijk lang twis-
ten. Velen in den lande mcnell, dat cr
m{'('Tgedaan 7.0\1 moeten worden t.'llom
te beginnen de grens van één procent
van ons nationale inkollU'1lzou moeten
worden bereikt.

Vaststaat dat .:\'Cllcrlandop het punt
van fillant..'ii5.lcen ontwikkelingshulp je-
gC'TI... •• Suriname alleen \velhaast evenveel
pn.'stecrde als voor alle andere ontwik-
kelings landen tezamen via of onder
auspieiën van de Verenigde ~atÎl\..;. Se.
dert de oorlog en a fortiori sedert de
tot••tandl....oming van het Statuut zijn vele
honden1t..'1lmiljoenen guldens naar Stl-
rinallle gevloeid voor welvaartsfonds,
tienjarenplan en aanvullend opl)()ll\\111an.
stenn a,Ulde Stichting ~ladlÎtlale Land-
bouw, overbruggingshulp, rentekwijt-
schelding e.d, Ik voor mij zie dat imler-
daad ah het nakomen van een morele
verplichting ('n zal men er nid V(lorop de
borst kloppeil. lId is veel belangrijker,
wat de Surinamers L'rzelf van vinden.

ud. 4. lIet woord 'rassendiscrimina-
tie' valt uit ~:lcmond van de hct.'r ~Iartc,

als hij spreekt OVl'rde soms door Xe-
derlanders jegens Surinamers hier te
lande ingenomen houding. liet is een
hed gevoelig PUilt. Over het algt.'mt.'('11
gelon'n wij als i\'('derlanders, dat wij in
de boezem van ons volk nil,t of nauwe-
lijks verschillen maken t.a.v. huidskleur,
Als ik naar de Verenigde Statcn kijk
of naar sOJllmigeandere Europese lan-
den, hen ik geneigd de stelling volmon-
dig te onderschrijven,

Toch hehben zich h.v. in Amskr-
clamse openbare gelegenheden wel ('('us
J.{evallen\'00rg('(1aan waarvan men z.ieh
af\Toeg of het punt van de huidkleur
bij de heoordeling indenlaad geen rol
:-peeldc. Voorts is het een feit dat met
name hO.'>l)ita'snogal eens de neiging
v('rtonen om voor gekleurde shldclltell
de deur te sluiten. Het is voor de be-
trokkenen weinig relevant of dit geschiedt
uit dl~ overweging, dat cr misschien
seherp gekruide gereehkn gekookt wor-
den of nachtt"lijke feestjes gehouden.
Betrokkenen zien de deur voor hun Ileus
dichtgaan en ervaren dit als een discri-
minatie.

Ik zei alleen nog niet goed, wat de
Nederlandse o\'erheid hiertegen zou kun-
Heil do('n, Anderzijds zijn ('I' ook grote,
op zich zelf hegrijpelijke en vl'fklaiuha-
re gevoeligheden aan de Surinaamse
kant. ~Ien neeJnt het hij voorbeeld de
Xederlandsc pers heel kwalijk -als deze
hij l'en misdrijf of overtreding meldt.
t.lat het een Surinamer hetreft, liet te-
geni.ugulllcnt, dat de N"edcrlamlsc dag-
hladen toch ook van een Amerikaan, die
in een café de inventaris stukslaat, dl'
nationaliteit noemt. overtuigt naar mijn
ervaring de Surinamers niet, Hun ant-
woord is gewoonlijk, dat een Surinamer
die <..'t..'nkind uit het water haalt, nooit
in de hant als Surinamer pleegt te
won:len aangeduid,

Lastige zaken, vol voctangels en klem-
men, Ik voor mij zou Zl.'g~en: 1a..'1.tons
niet al te gemakkelijk tot de slotsom
komen, dat Nl'(lerland geen rassendis-
criminatie kent. Laten wij bij alles wat
we op dit plint doen, ons afvragen niet
slechts of we het zelf als discriminatie
zien, maar ook wat de Surinamers er-
van vinden. Laat on.s daarna.ast begrip
hebben voor de vrees dat nadmkkelijk
~esignaleerde w,mg<.'(lraJ"ringenvan L'n-
keIl' Surinamers zijn temgs1ag zouden
ktlllllen Iwhhen op de Surinaamse be-
volkingsgroep in Nt.."derlandals zooanig.

Zo zon, wat mij betreft, de N"{'(lerland-
se pers. nu hlijkt dat dit ge\"o<"ligheden
oproept, er in ieder gev,tl van af kun.
!len stappen een Surinamer die eens er-
gens in de kas van zijn lxxlrijf mocht
brrijpen - iets wat in alle landen ter
wereld voorkomt ook met zoveel
woorden als Surin,ulll'r aan te duiden.
Dat lijkt me voor de krant een kleine
moeite en voor de verstandhouding met
de hier verblijvende Surinamers wellicht
een grote dienst. Rth.
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Oude jazz, opnieuw beluisterd

De tel111 'jazz' is in de loop vun een
halve ("('uwop zoveel uiteenlopende mu-
ziekgenres van toepassing verklaard, dat
slet'hts een handjevol onverzadighare
jazzomnivoren l)c1angstclling en w,wl'dc-
ring kan ophrt'ngen voor alJcs wat cr
ooit onc1('r dat etiket is geprc'wnte('rt1.
De ov,,'rgrote meerderheid van de

"jazzfans' is min of meeT diepg,oanc! be-
trokken bij éi'll stijl ,,'n laat zich :'l<mde
andere jazzvormen weinig gelegen lig-
gen. In het gunstigste geval ~vcelal,
maar !lid altijd, hij moclerni"tcn) er-
kent mPIl het historische lw1ang van de
andere .••tijlen, maar wordt men ~r ('{'Il-
voudig niet dcx)f gehoeid. Het komt b{,-
laas ook voor dat de supporter.; van de
jazz uil l'('n (vaak de oudste) periode
om."tandig trachten te be\\;jz('n dat alle
andere stijlen niets met eehte jazz te
maken hebben.
De Engelsman Rex Harris ollllcrsdlCidt

in 'jazz' (pelkan A 247) ;flZZ ('ge-
speeld d(x}r mensen die doordn'nkt '\ 01-
ft'n van de mannelijke traditie Va!l Xew
Orle<lns') en S1CÎtlg ('het l'ommereialis-
me van de jan'IJ dertig'), maaf tO(-1I
('rkent hij: 'V(,(,Jvan Hcntlerson, Red-
man en Lune(,font is in zijn .;ooft ~~o('dc
muzi('k; het mpeste van Ellint.:;ton b
uniek als eeJl oorspronkelijke mnziek-
vonn.' (alles op p_ 168).
De Fransman lIu.\.!:lI('sPanassip laat in

'Ilistoire dil vmi jazz' de muziek uil de
swin~ij{l nog als 'echte jazz' tOt" nmar
hedt voor tIe behop geen go/'u wo:)nl
over: 'de hebop mist all(~ hekonrlijklw-
d{'n van de jazz. De muziek van de gro-
te jazzmusid zoals Louis Armstrong, Dll-
kc Ellington (vgl. lIarris; B.V,), Fats
"'aller, Earl lIines, Johnny lIotlg<.."Sc.a.
richt zkh tot het hart, tot de hele men-
selijke natuur... De hdx>p kall daar-
('ntcgen alleen de muzi('kexperts bodell
door zijn tedliliseh raffinement, maar is
voor de luisteraar die door de muzÎl'k
gerrOff('il, ontroerd wil word('n ('n die
zkh nit't voor de kchnisL'he details in-
ten',,;s('{'rt, af."totelijk ('n vervelend,' (I).
142 van dl:"Duitse uitgavl').
Opvallend is dat in het üorded van

Panassió de zuiver muzikale overwe~in-
gen bijna geheel ontbreken. Alles wat. hij
het predikaat 'jazz' niet waanlig acht,
is mind('rwaanlige kUlL"ten de mer.sell
die wl'} van modernt' jazz kunnen genie-
ten cn wél OI1tnx'nl wordcn door de ver-
klankte ('moti('s van musici als Parker,
:-'fonk t'n Coiirane, zijn Iwt sI.H:htoffer
van de Crok Sam('nZwt'ring tq~ell de
jazz: 't\laar waarom, zult ti tegcnwC'r-
1)('11, hecft men alles gl,daan om de ht,-
hop voor jazz Ie laten doorgaan? Om-
dat men de Ix'hop dat etiket moest ge-
ven om Ill't publick, dat werk(,liik "<!ll

jazz lu'g{lIl te houdcn, aan te l(lkkell.
Tt'gelijk proheerde men t1(~t'e~lte ja~.z
te onderdrukken, want het was duidelijk
dat, wannecr het publiek beide 1:H1zil,li~
soorten had kunllen horCll, d(' hehop l](,t
spd hij voorbaat verloren zou hebben.
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Vanaf HJ47 spande men zich ('nonn in
om vl'rwarring te stichten ('n in st.:md
te hotltl(~n.'(p. 143).
Ill:"t zal duidelijk zijn uat het Iwlang

van de jazz door zo'n betoohrtTantslecht
wordt gediend. Vooral in Frankrijk
maar ook in andere landen, is jarenlang
ollll(wmdijk veel papier ('n cncrgie ver-
spild aan de meestal weinig verheffende
polemi(,k tUSS('1lpuristen en modernis-
ten. lIet prolJlt'('m werd pas opgelost
(al zullt'n tie Panassié-aanhallg('rs dat
nooit !tx'g('v('n) toen de Franse musko-
Ioog André llodeir in 'Jazz, it"s evo-
lutioll and ess('nee' (Black Cat Do(\k
1313-3)de jazz in al zijn vannen a,!Il (Til
zuiver muzikale analyse onderwkrp. In
de hieronder volgende beschouwing ov('r
oude jazz, naar aanleiding van de ph.-
tl'llserie Classic Jazz .\tasters, heh ik
('('Il aantal id('{+n en argumenten aan
1I0deirs werk ontleend. Op die manier
hoop ik de huitenmuzikale emoties zo-
vet>!mogt'1ijkte hehben geweenl uit mijn
lwtoog over dit delicate om1t'rwerp.
Er is over het ontstaml \':\11de jazz

als resultaat van enige tientallen jan'u
intensieve studi(' t'en vrij algt'met'n aau-
vaard(~ tlH'orie opgebouwd, die in l'1k
hpJl(u)rlijkjazzhoek keurig wordt na\'t'r-
ldd. Uit ('en aantal z('('r hetemgene
worh,ls (o.a. work songs, primitieve
hlues, spirituals, mars<,'n, ra~im(') (lIlt-
sproot in het zuiden van de VS g('(Itt-
rende d(, ('('r.~tedecennia vall deze ('('uw
l'en ht'e1 ni('uwe muziek die, I}(x~wdi~e~
gOIllH'1lal.; volksmuzit,k van de Am('ri-
kaanse negers, al spo('(lig evolueerde
naar ecn kunstvorm die ook anderen in
en buiten de VS kOIl boeiell. Ct'en ;,.ÎIl-
nig melis zal dan ook wiJl('n ontkennen
dat Ill't opni('uw uitbrengen van opnamen
uit de jaren twintig en t'erder Van groot
historisch belang is. Het beluisteren van
deze stukjes vroege jazz is eig('nlijk
onontbt'erlijk voor goed begrip van d<:
nieuwen' jazzuitillg('ll.
E('II 1H'e1ander pmbkem is echter of

deze muziek van veertig jaar gek-den
eh, jazzlit,lliebl)l'r van vall(laag muzik.:lfll
nog kan ho<'Îell (daarbij ga ik dali !log
voorbij aan dl' erharmelijke gduidskwu-
litt-it van dt'ze merendeels akoe~lische
opnamen). \Ve model} ons daarvoor af.
vrag('ll door wdk(, muzikale elementen
de tegt'llw()()rdigp jazzfan \\.ordt aange-
trokken en dml in het bijwndt'r welke
demen!t'1I als essentieel voor ('{'Il iazz-
v('rtolkillg wonl('n beschouwd.
II(xlt'ir somt in zijn iXlt'k el'n groot

aantal kplUnerkt'n op dit' wel vaak in
dl' jazz voorkomcJl, l1laar die niet (.s-
sentiee1 zijn, cloonlat ('r ook voortreffe-
lijkt' jazz l)('staat waarin ze OIlthrl'kell.
Dt' vorm ('11d(, sfeer vall de blues j'ijn
niet ess('nti(,el, want (.'{'U subliem stuk
jazz als Cnle-man lIawkins' Bod!1 (111(1
SOI/I mist elkt' hhlt'sillvlot'd.
Er is g{'('11 essentieel jaZZrt1wrtoire,

want ('f zijn henderden voofbel hkn van
'typischt, jazzthema's die dOOf niet-

jazzork('Slt-n worden g(,sIweid ('n omg:e~
k('{'nl hebben de jazzmusid keer op
k{'Crbewezen dat tlwma's uit de pûpll-
laire en zelfs de klassieke muzick zich
uitstekend 1('IH'n tot jazzvertolkill;~. In-
dividuele of wlledieve improvisatie is
evenmin ('ss('ntieel, zoals bij voorbeeld
uit vele opnamen vall Duke Ellington
blijkt. Er blijven ten slotte tWee dem('ll-
kn over die sal1l('n de e.~sentie van de
jazz uitmaken: de vrije toollVOlming en
de swing.
lid ('('rstc omvat de vrijheid die de

jazzmu...;kus zich veroorlooft om uit zijn
instrument de klank te halen di~ !lij op
t:'t'n lwpatlld ogenblik als jlli••t t'rv,wrt,
zonder zich te stort'n aan het klassi(,k-
sehoolw klankitleaal. Dat betekent na-
hlurlijk niet dat hij wclhewtls~ 7.over~
mogelijk van dat ideaal verwijderd blijft.
maar eenvoudig dat hij zieh het ft'cht
voorbehoudt zijn instmment op zijn d-
gt'n mani('r te lX'spe1en,of hij nu wals
pianist Bill Evans naar wL'Skrse begrip-
Iwn 'z('er mooi' speelt of zoals The-
I(mious :-'Ionkelke pianistisdll' conventie
md handen ell diebogen rreedt.

OV('r hd e1em('nt swing is lange tijd
nogal irratioll(,el gedadlt, zo in de sfeer
van 'dat voel je, maar daar kan je
nid over praten.' IhuIeir was de ('ersIc
die prolwt'rde dit vl'rsehijnsel te analvse-
ren, w<larhij hij er de nadmk op k:gdc
dat swing ('("11 ritm;.~ch fellolllt'('n is.
Hdtigl]('itl en opwinding hehhen dus
Jl~dS met swing te lll<lken, <'Cnsierlijke
platlosoio van Jolm L('wis kan even sterk
swingen als l'CII rauwe saxofoonsolo
van een man al...•Roland Kirk. Hoddr
somt vijf voorwaarden op wa.lraan vol-
daan moet zijn, wil ('r sprake zijn van
swing: het juiste tempo (regelmatig, niet
onspeelbaar snel of zo langzaam dat dl'
l'Olltinuïteit vt'rlowil gaat), de juiste ri~
misehe articulatie (afWisseling van syn.:o-
(:?p~'n ('n a(:<.'(-'11tenop dl' tel), ('('11goede
hmlllg (wallllt'er de noten van t't'n fra.~c
('en fractie van een se(:onde te vroeg of
tc laat kom('Il, is het resultaat niet
swingeml maar sikki('S), ontspannill'g
(een solist die ('cn moeizame indruk
maakt, zal nooit kunnen sWing('n) en
ten slottc de vitale drang {ook W<lnneer
de ('{'rst{'vil:"rvoorwaartl('11vervuld zijn,
kan op een mysterieuze manier dl:
swing nog ontbrt'ken; zelfs Hodeir kan
t1{'zevitale drang niet meer verstandelijk
analysen'n, muziek is ten s!n![.: gt'l'n
wiskunde).
Vanaf het allereerste begin hebben de

jazzmusici de vrije toonvorming toe-
gepast; aanvankelijk noodgedwongen,
doordat ze niet in staat waren degelijk
muzi(,konderricht te volgen, later welbe-
wust nadat ze de grote expressiemoge-
lijkheden van hun autodidactische spcel~
wijze hadden ontdekt. Kunnen we zeggen
tlat de vrije toonvorming al door de
Amerikaanse negers werd gebruikt voor
er jazz was, met de swing is het juist
andersom gestel(1.



De eerste jazzmusici speelden waar-
schijnlijk w(;,1ontspannen en vitaal ge~
nocg, maar het onthrak ze aan voldoen-
de techni(,k om te kunnen swingen, Om-
sln'('ks 1925 hadden de heste jaammki
zo\ ed vorderingen gemaakt, dat de
s\ving af {'n toc in hun spel vot'lha.tr
werd. Dl' ,l.!rotesprong voontit werd hWIl
gema.akt door Louis Annstrong, die in
de loop van een paar jaar de jazz
zo heslissend beïnvloedde, dilt wc mo-
gen veromlerstel1en dat er zonder hem
geen volwaardige swing en zeker geen
motIeme jazz mog('lijk Z()lt zijn geweest.
Zijn ritmische vefJIi('U\\1ngell werd{'n
spoedig door hijna alle jazzmusk'i lIage~
volgd cn het zou tot Lester Young en
Charlie Parker dun'n voor l'r iets we-
zenlijks wenl toegevoegd aan cic door
Annstrong ontwikkelde ritmiek.

\\'c zijn het sinds Armstrong hijna vall-
zef!spn,kend gaan vinden dat goede jazz
swingt, zozeer zelfs dat wc wel eens
dreigen te v('rget{'ll dat de swing \Ter-
tig jaar gele<len pas na een lange en
moeizame ontwikkeling geml'Cngoed
\verd oIllll'r de jazzmusici. \Vann{'er ik de
Jlit'ronder besproken platen niet onver-
deeld gunstig beoordeel, wil dan dan ook
niet zeggen dat ik gcen "'.'wonderilll.~zou
hehben voor de prestaties van de l't'rstc
jazzm{'nsen. Ik geloof alleen dat de <lall-
\\'L'Zigllt'idvan swing silHL..dienZO'" ah-
solute voorwaarde is gewnrd(>n voor het
teil volle ondergaan van jazzmuziek, dat
\vij al.. lllist(;'raars van 1965 moeilijk
meer dan hL"torische belangstelling voor
deze oerjazz kunnen opbrengen.
Scott Joplin, 'ragtime pimlL'('r' (Hi-

versidc H'\I 8815) Ix-vat dertien ragti-
mes die waarschijnlijk tuss('n 1899 ('n
1914 door componist-pianist Joplin en
anderen op pianolaroll{'n werden gezet.

...••••..Ragtimes waren volledig gecomponeerde
-" stukjes pianomuziek, meestal in rondo-

vorm of bestaande uit een opvoh,>itl~vun
verschillende thema's, Joplin en zijn col-
lega's maakten druk gebruik van syn-
copen, maar ze vertolkten de g:eschn'-
ven muziek zo strak en houterig, dat
er van enig-e swing geen sprake kon zijn.
Sommigo stukken maken ecn wat mnei~
zame indmk, maar dat kan net zo goed
aan de mechanische gebreken v:Ul de
pianola Iigg('n als aan de hoge moei-
lijkheidsgraad van Joplins composities.
De beste shlkken van de plaat (b.v.
ElIpllOnic sOIl1u:ls cn de gcestige Slap-
time rag zijn ook nu nog met plC'"Lierte
beluisteren, al mis je wel voortdureIHl
de bijbehorende stomme filmklllcht.

i\k.-t 'King Oliwr and his Creolc Jazz
Band' (Hiwrside R?>.I8805) betreden we
gevaarlijk terrcÎn, Deze zestien opnamen
uit 1923 zijn door de oude-stijlpuristen
zo hovenmatig geprezen, (hIt elk kriti••eh
geluid in hun ogen bijna heiligsc1lf'nnis
hetekent, Volgens Hex Ilarris zijn deze
vertolkingen 'zoz(;'('r het criterium ge-
worden V(Xlralles wat je je in (.'ollec-
tieve improvisatie maar kan wensen, , :

dat het simt.• lang hd allergrootste com-
pliment is om {-'('njazzhand te vertellen
dat hij liet als de Oliverplaat klinkt
(1'.105).
Oliver en zijn mensell (onder \,,'ie de
jonge L.ouis Annstrong al.• tw{'(,de kor-
lIC'ttist) maakten buitengewoon vitale
muzil,k, mt't homogem' ("olledieveIl, deels
geïmproviseerd, deels leuk gearran-
gl'erd. De soli zijn tam('lijk schaars,
maar muski als Johnny DOt1<-Is(klari-
net), lIonore Dutrey (trombone) en Lil
Ilardill (piano) hehhen maar een paar
maten solo of één hreak nodig om dui-
lh,lijk te mak('n dat ze, op zich zelf
aange\vezen, nid verder komen dan
nietszeggende, onl)eholpen hanaliteiten.
Louis Armstrong is in Chimes blut?\
ew'n solistsieh te hort'u en hoewd hij
alll:"f.'lll'(m vaststaand thema vertolkt,
hewijst hij in die paar s{'conden dat
hij met kop en schouders hoven de an-
dert'n uitsteekt. In 1923 hezat hij nog
niet de virtuositeit die zijn latere op-
namen klassiek zou maken, maar hij
was in ritmisch opzkht al zOVer ge-
vorderd, dat de swing in zijn !'oI'c1de
pn';'itaties van de ov{'rigen degradeert tot
goed lX'doelde, maar daarom nog niet
volwaardige pogingen.
'C('rtmc1e "~Ia" Hainey, mother of the
hlues, vol. I' (Rivcrside R~l 8807) be-
vat de eerste zestien opnamen van de
zangeres (lie haar tegenwoordige fa:Im
vooral dankt aan het feit dat ze inder-
tijd de jonge Bessic Smith onder haar
hoede nam, maar die in het hegin van
de jaren twintig {TU enorme populariteit
g(;'n{X)tonder de negers in hct zuiden
van de vs. Ze haalde geen vocale \'!:lng-
stukken uit, maar ze \\;st de blues wel
md grote overtuiging te vertolken,
Haar tL,ksten ademen (;'(;'nsfeer die wel
mijlenver afstaat van de wclvr!.arts-
staat waarin \\ij leven, <.-'tlhet plt,it
voor hailr kunnen dat 7.e over die kolos-
sale hanière Ill'en toch weet te ontroe-
f('ll.

Vau de instmml'nta!e begeleiders dod
kornettist Tommy La(lllier sfeervolle
dingen, vooral bij het beantwoorden en
aanvullen van ~la Baineys bln~regcls.
De prestaties van musici als J immy
O'Bryant (klarinet) en de Pntitt 'J\\ins
(hanjo en gitaar) hehlJt:'n de wHd clcs
tijd... minder goed doorstaan, maar zij
worden gelukkig meestal overschaduwd
door ~la Baineys kraehtige zang.
Kornettist Bix Bdd('rhcck(, was de

eerste belangrijke blanke jazzman en
tevens een vall de eerste musieÎ \\ier
lev{'o en werk na hun dcxxl in een sen-
tinwntelc legende wl'nien gehuld. 'The
legemlary Bix Bl'idC'r!weke1924~'25'(Bi-
verside H~1 8810) vormt een uitskkt'lllle
remedie tegen de vcrbazingwC'kkendc
overschatting waarvan het oeuvre van
deze goc'tle muzikant hel slachtoffer is
geworden, De plaat bevat zeventien stuk-
ken door diverse gW('lwn onder leiding
Viln Bdderbecke, lIet niveau V:ln Bh'

begeleiders was, op schaarse uitzonde-
ringl'll (trombonist ;\liff ~Iole, sil:wfo-
nist F'rankie Trumbauer) na, OlWOor-
stelhaar laag. Er was in het Chie.lgO
van de jarell twintig kennelijk mam
w('inig voor nodig om als hlanke jazz-
muzikant aall het werk te komt:'ll.
Beiderbecke zelf had een mooie tO(,U

en een zeer (mtspann(;'n frasering, maar
zijn halluonisdw en ritmisdw idt'l,ën
zijn ('envoudi5-."\\'eg niet te v(>rgc1ij!~I'n
m('t (h~ prestaties van Amlstrong: uit
(lil' periode (de vergelijking Ï'i natuur-
lijk unfair, maar geprovoceerd door de
puchten die Bix als Armstrongs gelijke
wensen te zien). Er staat één voor-
treffelijk stuk op de plaat, Dan!flport
IJ/fleS uit januari '25, waarin Beider-
lx"l-,kedemonstn"Crt dat hij in de loop
van '24 heh(x)r1ijke vorderingen hml ge.
m~utkt (v(xlral het hele toonfiguurtje in
den tweede hreak is een \'(~rrassendc
vondst), ~laar verder kan ik dit jeugd-
w{'rk ll<.11l\\'elijksaanlX'vdeu; {'r h.;staan
gelukkig v{'l,l betere Beiderhechpii-lh'n.
Over 'Clarellee \Villiams, vol. r

(Hiversüle R~I 8820) kan ik kort zijn.
\VilIiarru; was in de jareu twintig een
adiev{' Z\ew-Yorkse sehnabbclaar die
v(-'e1platensessiolls organ.isl"l-'c<.le('H <'en
paar goede stukken schreef (Hoyal garden
hhl(;';'i,Baby won't you please COllieho-
me o.a.). De./.e LP bevat z(;';';ti('11stuk-
jes amuwmenl'imuziek uit '27 en '28
die op gl'pn enkele manier uog kunlll-'n
boeien. De musici makl'n bijna zonder
uitzondering l'{~nlustt'1oze indmk, wa.1.r~
aan de fantasieloze comm(;'rdalitcit van
\\'iIliams' arrangementen wel niet vreemd
zal zijn. Van enige S\\1ng is dan ook
helemaal g('eH sprake. lid is me een
raadsel waarom dt'Ze hi.•torisch noch
muzikaal init'ressante opnamen weer
werden Ilitgehradlt.
De serie platen is hijzondl'r fraai w'r-

pakt in uitgehreide allnuns met volledi-
ge discografische gegevens, curieu7.C il-
lustraties en informatieve (hocwel in
menig opzicht hev{X)f()ordec1de) Iiner-
noh's van prof. 11.H. B(x)kmankl'r,

BERT VUIjSji':
LOUIS ARMST RONG .. ' beslissende illlJloccl",

5



lES BARBOUZES
parodie op de nieuwste held

I1ll/ster kwartet: (v.1./I.r.) de RWI, de Fmnsmall.
de Dllih('r en de Zwitser

de g(Jngsf£'r tot prototypen hL'(.ft ver~
hev('n, gaat hij md elke a(:cept.'lhele
modernere vorm van heldendom om;
dus ook met tie gt'ilt'im agent, de spion.
De naam van James BOll(I is hiervoor al
("Wilgevallell. Zijn drie (hinnenkort volgt
de vierde TJlllrulerbllll {films zijn echter
g('('IL'izinsde eerste in dit gellfe. Dat
ze het l1l('('steSllCCL'Shehhen, is te dan-
ken aan twee faetoren: enerzijds is de
fi~tuur van de ge!ICimagf'nt nu pas rijp
voor popularisering (")1 stereotYlwring,
anderzijds is 007 tic {'('rste s('1terpgete-
kende spion, die nauwelijks ppr.;{)()Illijke
trekken v('rtoont. Persoonlijk in de zin
van 'aan de ackur gebonden' of 'de
mogt'lijkheid opt'Jliatend tot karakt{'ront-
wikkding'.

Velen zullen zich d{, verrukkelijke ver-
filmingL'n van Pelt'r ClwYIlt'ys spiona-
geromans Qver Lelllmy C(Jlltiarl herin-
nert'll. Sterk",r dan de naam van Chey-
neys held springt (bn ('chter de figuur
van Eddie Consflmtirw naar voren. IIij
werd m{'ér dan de vertolker van ('eli
prototype: hij werd een idool-op-zich-
zelf, Z(xL'1thij niet me"Crgdxmden was
aa.n dc verhal{'n van CIH'yney; alld{~r-
zijds - zodat andere acteurs in hoofd-
rollen van Clwyney-verhalen nooit Con-
sta.ntincs populariteit evenaarden. Ook in
Jean-Luc Go(L'lnls nieuwste film, L\l1JJ/(/~
ville, is Constantine Constantine.

lIelden heeft de wereld altijd gekend,
altijd nodig ge/wcl. De mythische figuren
met lmvclltrlcnsclijke kracht en een J(n-
tel1ig<.->tJlie)Q(uotiënt) dat bocen 150 lag,
waren beeldcn ;n de idcaab;piegel die
schilders, schrijvers en dichters 0I1Zi'

JTuwtscllaplJi; I./lJOrhielden.

Van uiterst primitieve oermensell als
Hercules en Tar:::.mt tot hypennol1eme
machinemen.<;('ll al., Flits Gorc/ou en
ft/mes 801u/. Daartussen: een scala van
hddenfi!-,'11rCIl, k"(ler voor zijn ('igen tijd
in zijn eigen entourage.

;o.Jaannatede heM minder gecomplicl't'rd
wen] getekend, werden zijn trekken min-
der individui>L'1 en \'('mn<!t"rt1e hij in
{'en 5t('reo- of prototype.

De riddertijd inspirec'rdc tot ridderro-
man.'i. in zijn prototype scherp gc'para-
dWenl in Cervantes' Don Q/liclwt en
herleefd in \\'alter Scotts lOl/U/IOC. De
negcnti('nde eeu\\" idealiseerde het rl}-
bUllStc natuurlevt'll en ma.akte van vee-
houder.; en kO('i('njong{'lIsin tIe onont-
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gonnen (Verenigde) Staten van :":oord-
Anu'rika d(, oppermaehtigc cowlx)yheld,
die L'ertlt:'rzijn kogel..• dan zijn koeien
tdde. ~Iax Brand popubri!'('erdc hem in
zijn hoek('n en h{,t nieuwe m(,tIium, film,
ma.'1ktc 7Jeh er al snel van mt'('Sh'r.
Vdcn zullen High ,VOO/l. md: Ga.ry Coo-
per herinneren al..•de beste cowhoyfihn.
~laar het '\,l'rkelijke prototype beleefdp
zijn hoO~rt:{'plintenC('rtler: in de tijd van
Gene Autry, Randolph Scott, Zorro cn
Tom ~Ih:. Zoals elk prototype, leenden
ook de cowhoys zich dankbaar voor {'('n
parodie (meest recent en geslaagd in de
Tsjechische film Umolledovy Joe).

~1L'('stopvallende karakt('ristiek van de
prototypeheld is h{'t feit dat hij l'en
standaardbcro{'p heeft, waaraan hij {'ch-
ter weinig doet: de romanridder, film.
cowlx)y of televisit'advocaat zijn meest-
al op z{)(.k lIaar nieuwe avonturen eu
zdd('n te vind('n in hun kasteel, ranch
of kantoor.

Zoals de film de notllur1leld, dp mUl1wlo-
gi.w:he figuur, de ridder, de cOIl:boy en

Sean Connery daarentegen zou in
nieuwe Bond-verfihningen echter - zon-
der veel afhreuk te doen aan de karakte-
ristiek van 007 - vervangen kunnen
worden door een andere acteur in de-
zelfde categorie. .-.
~It'l andere woorden: de acties en han-

delingen van een held stemmen hem tot '"-
(.."('nprototype - nipt de acteur die hem
speelt.

Dat heeft regisseur Ceorges Lautner
voortreffelijk begrepen, ma.'1r hij heeft
m{.i'r gedaan. llij ]lt"e!t een typisch ac-
teur gocombinecrd met een prototype-
actie: in zijn nieuwste film Les Rarbofl-
zes (De superman van de Geheime
Dienst) zet hij de Franse acteur Lino
Vcntura centraal te midden van een
aantal coll('ga~heldpn, collcga~spionn("n.

'Les Barbouz("s' is dan ook voor de
spionagefihn geworden wat 'Limonade
Joe' ,\tas voor do cowhoy; et'Jl v('mlk-
kdijk(' parodie, die ('I' echter zorgvul-
dig \toor waakt niet t(1verzandelI in de
intdleehlele trekken vall de spotprent,
maar t.-"('Ilpure karikatuur hlijft.

LL'SBarhouzc..o;is de Frans~spcelsc he-
naming voor geheim agenten. ;\iet voor
de superspionnen, maar voor de mannen
die met kracht en vernuft allerlei sn{)(l{~
planll("n verijdelen. IIun naam is ont-



T.i,w V('"lrlrll als 'lIl' .\U!Jrrmml nUl de Gdlcilll{'
DÏt'n~'

lt'end a<1I1de IlW't'Stdooq.{l'Stoken-kaart-
vermomming van spionnen en detectives:
de baard.

Lino Ventura - de Franse spion in
dt...-.t:efilm - verduidelijkt dat in de vol-
gende mOlloloog: 'Eén IXllud is ('{"tl

barbe, twee haardt'n zijn Bar/ms, maar
drie haarden zijn IJarbou:::es... 1'

Lautner opent zijn film in sneltrein-
vaart. Cezocht: een invlot'drijk \•...apc.n-
handelaar, die later dood wordt aange-
troffen in l'en van zijn privé-kaskdtjt's
in Frankrijk. De geheime diensten van
Frankrijk (Lino Vl>nhlm), Duitsland
(Charles .\liIlot), Zwitserland (Bernard
Blit'r) en dl' Sowjet-Unie (Francis nJan-
che) zitten achter hem aau.

'Kameraad-spion' \Vflsilit'w--

Als ze hem vinden, ontstaat op zijn
kasteel in Duitsland - om en rulhij zijn
a.mtrekkeli;kc jonge ",.'e<luwe ecn
smjd om de nalatenschap. !\Iaar niet
alleen de Franse, Duitse, Z\vitsersc en
Russische geheime diensten zitten eraeh-
teraan. Dit bvartet is zo op elkaar inge-
speeld, dat ze een hl"Cht front vormen
tegen niet-Europl"se indringers: de met
dollars zwaaiende O'Brien (Jess Halm)
en de Japanse Chinezen (of Chinese Ja-
panners).

IIt,t verhaal navertellen is onhegon-
nen werk: het l>e<;taatuit tientallen (nee
honderden) kleine vondsten en episod('n

B{'TlUlrcl BIi"r als 'rastoor-s"irm' Ca/arclli

waarin Lautner ener.lijds de niets ver-
moedende sensatiezoekers aangenaam
hezighoudt en an<1e17Jj<i••de op-parodie-
gespitste kijker van spanning: in scha-
terlach gooit.

De meest onwaarsclujnlijke situaties
- die bij serit"uw helden als Jam('S-
007-Bond d(x}(lernstigworden behamle1d
- worden hier tot in het <-'xtremedoor-
getrokken, z(xbt er méér actie in deze
film zit dan in tien Bami••, maar ook
mffr luchthartigheid, meer ironie en
(ondanks alle afstand die Lautner neemt)
meer spanning,

De manieren waarop de rivalen el-
kaar om ZCl'P hopen (maar niet [.eht
hopen) te hrengf'n, de kunsten die ze
uithalen om elkaar dwars te zitten, de
Ixx:hten waarin ze zich \\lringen om de
anderen af te luisteren, de strijd die ze
gezamenlijk aanbinden tegen nk>t-Euro-
pese 'indringers', de maluer waarop ze
(alle vier op hun eig{'J1manier) in op-
dracht van hun chefs de \\'<.-><luwehet
hof maken, de achtervolgingen, de steeds
terugkerende figuur van O'Erien, de
sym!x)lische 'v!oc'(lgolf' van Japanners-
Chinezen . .. dat alles (en nog veel
meer) maalt Les Borb(mzes tot een
verrukkelijke, ontspannende en toch
spannende film.

Lautner heeft - nog voor de spionage-
rage in de film goed en wel op gang is
- al de parodie geleverd die elke ste-.
reotypie van <de spion' in zijn hemd
zet. Dat is niet aUC'L"Ilvermakelijk, ver-
fri.~senden ontspannend, maar ook nut-
tig.

HE,,;;: J. ~lEJEIl
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Medeweten en medezeggenschap
in de strijdkrachten

In een vorig Ilumnu,;'r kondil-":dcn
wij aan dat ''':c wat nader willen
ingaml up dc verhouding burger-
miJitnir. Toen reeds schrl'ven wij,
dOlt ons daarbij dc plaats Vim dc
di('nstplichtigc militair csscntict.'1
leek.

'Vc zijn daarom verheugd deze
puhlikatit,s te kuonen hcgilmcn
met l'cn mtikcl van de IlHlÎoors
L. ~1. B. Buis.~ink en J. Vierkant.
dat juist handelt uv('r dit pro-
hleem.
'Vc slclll'Jl ons voor nog llH'cr

artikcl('11 te publicc(l'n. Hl.'neties
van lC1.t'r.sop dit onderwerp zullen
ook welkom zijn. Red.

De ontwikkelingen in dc samenleving
op het gebied van wetenschap en tceh-
nick in de laatste tientallen jaren heIr
hen een b'TOlc invloed gehad op <Ie J)L'-
lcidsvoering in de onderneming.
Niet alJct'n als gevolg daarvan Illoest
de structuur van de or~anisatic worden
aangf.-1}ast aan de eisen des tijds, Illaar
ook de mens zdf in die organisatie zocht
naar nk"ll\vc ll11'tlHxlen van menselijke
samemverking, \Vellicht is het zelfs zo,
dat het hegrip samenwerldng pas se-
dert kort zijn werkelijke inhoud gekrc'-
gen heeft. De - \'ooml tL"dmische - ont.
wikkelingen moesten n(xxlzakelijkcrwijs
leiden tot verregaande specialisatie en
<lit dwingt tot samenwerking,
In dit V('rhand kan geconstat("('nl wor.
den, dat het oll{le begrip leiding geven
is ,",cëvoilleerd van 'heheersen en het
heter kunnen' tot 'de k-tillst (of kunde)
van het l'oönlinl.-'f('n van sp('Ciali.<;tisc1le
werk/.aamhe<kll', Xu vecon<h'rste1t sa.
menw('rking teallwerhan<Ï en dit wordt
op zijn heurt bevorderd door medewe-
ten en medezeggens(.'hap,
Ond('r medeweten wordt dan verstaan
"het hekend zijn met wat gaat gl'!x'u-
ren' en onder 1l1l'<.k""Zeggensehap 'een
stem in het kapittel hehh<,'n'.
~I('l(h~••'eten houdt dus in, (lat het in(li-
\"ielu minder of in het geheel niet ver.
antwoordelijk is nXlf het uiteinddijk re-
sultaat tenvijl med<"l,cggenschap hd g('-
dl't-'Itelijk of g<.,lleel medeveranh"oonle-
lijk-zijn inhoudt. O(xmlat de organisa-
ties de n<.'ihring hehben skeds groter te
worden, neemt de kans toe dat het in-
dividu dat uitvoerende arbeid H'rril"ht,
V('r\Teemdt van het organisatiedoel. ~1.
a,w, de zin van de inspanning van de
werkers op het laagste nh.eau wordt
steeds minder zichthaar V(Xlr hen zelf.
Of wel hun motivatie (drijh"eren, bc-
wl'eg:re<ienen om iets te doen) wordt
steeds minder of onduidelijker.
Deze motivatie kan versterkt worden
door mc(leweten, waard(x)r lllen zijn ei-
gen arbeid duidelijker kan zien in het
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raam van het grote geheel. D(Xlr m('(le-
zeggenschap ('Chtl'r nog meer, doordat
de helangrijklwid van de l'ig<,'n arbeid
en eigen gt'estelijke inhn'ng wordt on-
derstwept, Vooral dit laatste geeft (Xlk
m('('r plezbr in het werk, doonlat hier-
in de erkenning en waanlcring van het
individu tot uitdrukking komt.

Xaast de lXlVengeschctstc ()ntwikkelin-
gt'lJ kuullen we dezelfde periode wel
noemen: de periode \'<111 de herontdek-
king en Jwrwaanl<.'ring van de lll<,'ns
als individu en als lid \";'111 de samen.
leving, lIit'rbij werd de Illondigheid van
de lIl('llS omlerschre\"('1l l'n de noodzaak
van zelfl)ewustzijn aangdlxmd,
Dan dient echter lid werk, waarin een
groot en belangrijk ded van zijn leven
gelegen is, te appelleren aan de lIloge-
lijkheden van het indi\"idll. ~I('deweten
en medezeggenschap kUllnen dit bcvor-
den'n.
In het IlO,'enstaandc zijn een aantal ar-
J.,tutllcnten opgesomd die, zowel V(Xlrhet
individu als V(Xlr de onderneming, aan-
tonen van hocV<."C1helang Ille'l:k'weten en
medezeJ.,tgt'llschap zijn.
De mate van med('wetcn eu me<.1<.v/.eg-
g'ensehap dient noJ.,tnad('r onder de loep
genomen te wordt'Il, Deze is van pen
gmot aantal fadoren afhankelijk o.a,
aard, en doelstelling van de onderne-
ming, de Il<x)gte van het niveau in de
on(k'rneming, pers(xmlijke geaardheid ('n
heschikharc tijd, In het algemeen is hij
dus afhankelijk van de situatie,

Om nu tot de kern "an dit artikel te
komen, nl. 'Illedewdcn en medezeggen-
schap in de strijdkrachten' is hd van
he1an~ na te gaan wat de in\"lot'd \"an
de technische ('£1 maatsehappelijke out.
wikkelingen op de militaire organisatie
is geWt'est. liet is duidelijk, dat de ont-
wikkelingen op tedmisch en wetenschap_
pelijk J.,tebied ook daar geleid hebhen tot
('CII nog: steeds ven Ier J.,taande ~ll<.'da-
lis,ttie, Ook daar zien we de behoefte
aan s,unenw<.'rking hl"]'"(X'icn,
:'\'u zijn velen in deze urganisatie. 75
pct., ullVrijwillig hierin Ol}genomen.
wllar<!oor dc verncemding van het or.
g.lIIisatil'CIoc! door hen die helast zijn
rnd dc uitw)('rClUle arheid, no~ ~terk('r
is dan bij de civiele grote orJ.,tanisati(',
De omstan(Ii~1e-id (lat het doel niet
sc.herp omlijnd, niet zo ziehthaar is als
bij andere organisaties werkt daarbij als
versterkende fador,
In d<.'praktijk hlijkt dan ook, dat cr een
J.,trote hehoefte aan moth'erende facto-
ren is.

De l'rkenning van de mondigheid van
lH't inc.1ivich, met als gevolg ('cn nieuwe
IJlensbenadering <.'U het noo<lzakelijkf:'r-
wijs daaraan tEJ.,temoetkolllen, heeft in
\"€"rsehilll'nde opzichten al tot aanpas-
sing van reglenwnten, voorschriften en
prr)(.'(",(!llres geleid (militaire strafrecht,
het gl"()rganisl'cnlc overleg, etc,), maar
hO\ïmal tot aanpasS"ing van de Ieiding-

gcnn<.lc activiteiten. De lllogelijkhe<len
om dezc mondigheid tot zijn reeht te
laten komen zijn ('<.'i der bij lange na
niet uitgeput.
Ook in de militaire organi.<;ati<.! zullen
medeweten en medezeggenschap onmis-
bare motin'rl'nde factoren zijn, waaraan
zoals IXlVen is ges<...'hctst, ZO'I} grote be-
hoefte Ix~staat,

Eerder hebhen wc reeds gesteld, dat de
mate van medeweten en medezeggen-
sehap afllankelijk is "'lil de sihlatic,
1':11 vinden de werb ..aamheden in de mi-
litaire organisatie plaats tegen de aeh-
tl'rgrond van t1.n'e totaal versehilJ<.'llde
situaties, nl. \Teocstijd en (lOrlog1>tijd,
OverJ.,tang van de ene situatie naar de
andere moet op korte termijn mogelijk
zijn, liet verschil in dl •...IAl twee situaties
ligt hierin, dat in \T('(lcstijd gelegenheid
('11 tijd aanw('zig zijn om door Jlwtlewe-
kn en medezeJ.,tJ.,tI.-'nschapde zo llloeilij.
kc motivatie op te houw('n, In oorlogs-
tijd zal dit minder het J.,te\'al zijn, yecl-
al zal dan gewerkt moeten wonlen in
IHxxlsituaties, De motivatie in (Xlr10J.,tS-
tijd zal overig-('ns (x)k gemakkelijker ont-
staan ond<.'r de druk van de OIHS"tan-
diglle<len,
Derhalvc zullen in oorlogstijd IllL>Qewc-
ten cn me<:le-.leggenschap als motivatie
bevorderende faf.-1oren in veel min<1t--r
skrkc mate dan in vredestijd nodig zijn,
Toch moet, 0111 in onoverzichtelijke si-
tuaties snel tf7l: de gewenste resultatl'n
te kunnen komen, ecn ieder tot op het
laaJ.,tste niveau op de lux)gte zijn van het
doel dat de leiding voor ogen heeft.
Zelfs blllnen derJ.,telijke situaties, ,'oor-
al als het gaat om de methoden die
gevolgd zullen worden, medezeggen-
sehap vereisen,

Een hekende uitdrukking zegt: wrtelt"'"
de man wat te doen, maar laat hem zo- ""-
veel m(}gclijk \Tij in hoc het te doen,
Het ~1m~ekt vanzelf dat het nil.t altijd
nodig is, dat het Iaaj.tSte nh'cau vol1e<lig
en tot in de details het hoe en waarom
weet van de hoogste niveaus, Da;'lf\UOr
liggen de niveaus in de h'Tote militaire
organisatie te ver uiteen, ~Iedcweten en
TlH.'(lezcJ.,tgcllschap moeten beperkt blij-
\'en tot het niveau waarop men inzicht
in de situatie en de mogc1ijkhed('n kan
hebben,

Gezien het specifieke karakter van de
militaire organisatie, zijn andere be-
perkingen: de eis tot /.\:cheimhouding en
de persoonlijke verantwoordelijkheid van
dl' commandant. Dit laatste als /.\:eHllg
van het Feit dat cr nog sh'(.'ds gl'cn op-
lossing is gevonden - en mo/.\:clijk ook
nooit gevondcn zal worden - voor tIe
militaire doctrine, dat de commandant
nlleen cn persoonlijk \"CrantwoordeJijk is
vnOT alles wat zijn ('cnheid doet oF na-
laat te d()('n, :\'och het onvoldocndc in-
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Twee bundels van K. Schippers

Poëzie hespreken op school in klassiM
kaal vl'rband, erov{'r praten in kldm'-
re kring, of over poëzie nadenken, geheel
alk'f."tl, gaf, en geeft nog, \'<-'('Ial de
vraag: \Vat bedoelt de diehter? ECII
antwoord hierop onl<;taat stt't"tIs mot:i-
zaam. Opmerkingen die een 'oplossing'
lijken te gCVt'n, hrC'ngen de lezl'l nid
dichterhij, maar venier vun de poëzie af,
laten hem op z'n minst wat verward
achter.
De, bijna als vanzelispreh'nd uit hd
gedieht ontstane, dist'ussil"s (}ver begrip-
pen en tl'nl1en zoal" bij voorheeld in-
spiratie, (wxldclijkc) hezieling, typischl~
dkhtcrlijkhf'id, eh ..., zijn daarbij opval-
lend. Komt men b.."t\ slotte toch tot
een antwoord, dan hlijkt tbt een eignl
antwoord te zijn. I'\1. ahvijkend van wat
de ander vindt, of wd afwijkend van
wat de andt.'r ervaren hedt. Bij dt, {'{'II
blijkt rl'g:el drie tot en met zeve'll een-
tra •.'ll te zijn, bij de aJl(leT daarentegen
do twee slotregels, bij weer l'en ander
is uit het hele gf.-'C:lichtslechts één woord
blijven hangen, overgekomen.
Wie lll'(,ft gelijk? Niemand eH allen. De
"niemand' in dit verband: De persoon
die denkt dat de hedrx'ling van de dich-
ter vollt'(ug te fonnule-rt'n zou zijn. De
'allt'n', de le".f.{'rsmet hun, halve, maar
voor hen zelf vaak bevredigende ant-
woorden.
De (,or.f.aak van de-Le wat gel'omplict"('r-
Je tOc.'\tand ligt m.i. hij de dichkr, zijn
gedicht, zO\veI als hij de lezer. Het ge-
dicht met bij voorbeeld owt dL' van de

Medeweten en medezeggenschap
.•••••.V crcolg t.:.cm pagina 8-zicht hebben in de situatie noch de I-:e-

hcimhoudinl-: noch de persoonlijke ver-
antwoordelijklu.id 1,u1len mogt'tl ,,,'ordeJl
anngegrepen door de leider om een ver-
antwoord medeweten ell medezeggen-
schap tot N'n minimum te reduccren, Een
ieder zij zich hl'WlIst, dat het volkomcn
menselijk is om op deze wijze de ge-
nlllHeliik~te \\o'eg te kiL'zen!

Conduderende zal 1llt"<leweten, uiteraard
afhankelijk van het ni\"{~all, ieder imli-
,idu in de organisatie duidelijk voor
ogen stelk'n waar Ill't om g:aat ElI helll
de hereidheid kunnell ge\'l'n mede het
gestelde doel na te streven . .\Iedezeg-
genschap, (iaarenl>oven, voor zover dit
in de situatie mogelijk is, zal hem te-
vens het gevoel geven medcvenllltwoor-
<lelijk te zijn \'oor het bereik('l1 van dit
doel. Zo zullen lllL'(leweten en IHt.."tle;wg-
geusdmp, ondanks alle beperkingen,
m('('werk('n aan het sndl('r en ('fficif.inter
bereiken van hetere resultaten.
~Iedcweten l'n medczcggemchap maken
de ondergeschikte tot medewerker!

omgangstaal afwijh'nd(' }wt'.lden, de le-
zer md naast zijn drang tot (uiterst) 1w-
g:rip, zijn ong("(luld. ~Iet andl're woor-
den, de moeite die men heeft om Je
L'enIer genoemde Ix'vn'(liging nu maar
voorlopig tl' accepteren. Kan men dit,
dan IJlijkt hij lu'rl(y.t.ing, vooral ook Iwr-
hd('ving van en bij zich zelf, het he-
vrt'lIi,L,ringsmoment {,('ll vollt,digiwhl in
zich te drag('n, Overigens, het zij her-
haald, zoud('r dat dit gt'voel parallel
ho(,ft te lopen met de bedoeling van de
dichter,
Immers ('l'n nil,t tt' vefwaarlozen fador
blijft, dat de dil'htl'r zdf lang nid altijd
W('('t wat hij bedoelt, hedodd 1I('(.£t. Be-
paalde woonk'n, regels zijn ef, maar
het waarom is ook v(Jor de dichter vaak
moeilijk te onderkennen, Ilij v",rschilt
hi(~rin nid van de lezer dil' nid kan
zeggen waarom die r('gel, dat woord,
dat gedeelte, hem geraakt h('eH. Bij
beiden, hij dichter zowel als lez('r, is
iets onhewust m('e (boven) gekomeTl,
mL'(' gaan spn,kell. Daarop verder in te
gaan is zinloos, vergalt alleen maar
{'('n beleving die toch nid onder \\"oor-
(Ien te breng:t'll is.
Een dergelijke inleiding over woorden,
he~ripPl'n, vragen, (nil'l) antw()(lT(len,
l'ell gecomplket'rdc dichter-lezer-relatie,
waarom, ja waarom, bij dl' bespreking
vall de hundels De Icaarheid als De koe
(-'n Een klok en profil van de n('gellt'rl-
t\\;ntigjarigl' dichkr K. Sl'hippers? Om-
dat d(".f.egedichtt.'llhlliltlels po(>zie bevat-
ten. Ter vl'nlllidl'lijking, uit De waar/leid
als De Koe (pag. 23):

In hei; park

,viet de (/gcnt /liet dc fiets
M; staat M; het blauw t/lee/llIis
niet de man bij de vijver
!CatM; ziet !lA'ct ik niet
ook lIiet de CrolllV met de ki1ulenvIIJ.Wl1
dic i'l deze richtillg loopt
11I(/(lrde oude m(/Il 011de /Nlllk
cu ik 011de mulere /)(mk
lvi; ki;kell beideu
!we mi;/1 topiit VlIli broodkruimels
CCII/al'i;t (;WI mussen wordt

Of, uit Eel1 klok eH profil (pag. 10):

No. no nanette
Tca for two hceft voor de oorlog
iets voor mi;" vader gcd(/all.
E" (lok l;cwr mi;.
llii liep ltlllf!,ZllCllIIom
het ltmgcr uil eCIl huis
te kUllncn horen
Cfl miste zo lii" 2.
lil de volgende ::.(Itmi;" moeder.
lid lijkt in een poëziekritiek vrij over-
hoclig om te zeggen dat jt' lid flver
poëzie IwhL To(-h g't'sehiedde dat hier-
voor. Rede daartoe is dat dl' gt'tlichkll
van K, Sl'hippers niets iwhlw.'n V<I1lwat
men vall ('('11 g'l"(licht verwacht. Vast(c)
(gerot'ste) ma,atstaV('1l zijn niet te hall-
tt'wn. Bij voorbeeld niet ten aanzien
van rijm en versvorm. Beide bundels

doorlezend, kan men dat onmiddellijk
ch(,l'ken. D(~ ernstige, bijna zware le-
vensprohlematit'k die men zieh van VTOe-
ger dichters zal hl'rinnt'n'n, en waar-
aan mt'll dientengevolge ge'\'l'n<1 is ge-
raakt, vimIt men hij K. Schippers even-
min. Dat wil zcg'gen, niet bij L'erste le-
zing, En daarna dan?
De g('maakte Iwperking en gestelde vra-
gen hangl'll sam('11 met de opml'rking
dat de onderhavige bundels inderdaad
p02J:itJ bevattt.'ll. POlVLiedan t(' v('rstaan
als L'en sunwugctrokken weergave van
gedachten en/of g"l'vot,lem die niet alleen
des dkhh>rs zijn, maar et'Tl \\-('('rgave
dio kan ovt'rspringen op de It'z('r, om-
dat zij elementen hevat die ons op ons
zelf dmkkl''ll, ()n.~ zelf doen hcr- en on-
dl'rkcnnen. En dit niet all('t'll op mo-
menten van uikrste liefde, dood, ge-
hoorte, maar juist in de tot ('('n sleur
gewordl'n alll'daagslwid.
Ter illustratie, uit De u;aor"eid al... De
Koe (pag. 26):

De voorbijgaande tiJd
lIet is ;:,cHldaj.!,drie IIIillllten acer tu:ee
En ik drink eell l.:o]l;eOwe

Eelt III(Ifl;erdie ik heb genomen
Om dit lIIitlflllt;e door te komen
Of uit Ecu klok eu profil (pag. 19):
The Be3tles
George l/arri.w'"
jo/m LCllIlOll

PUlli ""eCort"!!
Hingo Starr
~aast Iwt th('('(lrinken ('n d(' TIeatIl's,
kan mell in de hundeL~ van K_ Schippt'rs
o.m. nog ItVJ:en over Soraya, spc!eIH!e
kinderen aan het strand, naar Ierland
vlil'gen, owr rij 10 stoel 7 (in de bio-
scoop), hl'! liften van Amsterdam 11aar
Den Haag, hartenjagen (het kaartspel),
annham1en van snoep, de 0pl'ning van
het visseizoell, glazen door de oher half-
vol geschonken, St:\Il Laurel, de regen,
de regenjas, etc.
Celijk uit de opsomming moge hlijken,
schrijft K. Schippt'rs inderdaad over al-
lt,(laagse mt'nS('Il, sitilati('S, hamlelingen
en geheurtenissen. De toegang tot de
poëzie van K. Schippers is daardoof
dan ook heslist nid moeilijk_ ~Ien zou
de g'edichtell zelf l1('h1)('n kUllnen schrij-
\'t'n, of zeef hilllwnkort gaan sduijven.
Doet men dat ook werkelijk, dan zal
men vennoed",lijk z('er sm,1 ontdekken,
dat hd toch niet zo gemakkelijk is. Dit
doonlat ook ten aanzien van de poëzie
van K. Schippt'rs gl'ldt: L('('s maar, l'r
staat niet wat er staat. II('t \\,(v.f.l'nlijke
dat poi:zie Ill.L stee(h mOt't ht'vatt{'n,
onthn't,kt nl. ev('nmin hij Schippers. Ook
al v{'•.••vacht men hd nid in dergelijke
gewone poëzie, Zó gewoon dat men dik-
wijls )"l'l,th vergetell is lbt mL'n zdf de
regeis, dl' handding, hij herhaling ver-
rkht. Zo vpe1vukLg dat men nit'! meer
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meK ZAAL

KATJA

"There is rosemary, 11mt's for remem.
hrallce, pray you love remember."

Sh(lke~peare (I/am lef)

Altijd \V{'er kwamen de herinneringen
al" z('emollsters 1.:>0\'('11aan de opper.
vlakte van het hinnenmeer van mijn ge.
dadlteu.
Iierinnt"ringl'n uit een ver v('r!eden, rul'
plots te voorsehijn doemden lIit de mist
die het 'toen' afsloot, maar ook }wr-
illllt'ringcll dil' de dUlllle kwets hare sllli.
cr van het nahije v('rIeden aan flanlcn
s(:heurden.
Er waren flash-backs uil de oorlog: hoe
mijn vader mij in een paarse omslag-
doek naar een schuilkelder droeg tijdens
eCII luchtalarm, of de waanzillnig:(~
schietpartij op de Dam na de capitula-
tie; herinncringl'1l ook aan de kronings-
fu>:sten (toen al Carcl Briels) ('n de
'oorlog' in Indonesië.
Houdt"rden van dC'.I.cfh.•h-hacks drin-
gen als priemende prikkels op om naar
VOfL'nh~ springen uit that dull past.
llerinlleringen van gisteren en eergis-
teren; van feesten, drinken en aU that
crazy, crazy noise. Feesten die als
atoompaddestoelen opkwamen. 1lickey
reed ,..ijn HD total-Ioss, bleef zeil over-
eind en gaf L'Cnfeest, ),Iaurice werd
lIit huis gezet (z'n pa had groot gelijk):
l'en fet'lSt.Op een gegeven moment had
),Iarc el"n paar tientjes verdiend al.•
sehoonmaker op een papierfabriek. An-
ne en Gisèle hadden ook wat over, zo-
(b.t een ft'('$t snel gebouwd was, de
studio van Gist'le was immers groot ge-
lioeg.

weet, dat men het dod, dat men het
(niet) ledt.
K. Schippers haalt in De tcanrhcid al••
De K{}e en Een klok en profil het ge-
dicht uit z'n plechtig isolement. Van het
podium midden in -de zaal. Problema-
tiek rond het magischc \•...erkmateriaal,
ni. lll't woord, zoal.. bij voorbeeld bij
(liehters als Achterherg en Kouwenaar,
komt men bij K. Sehippers nid ti'gen.
Zijn gedichten zijn een registratie van
wat om hem heen en daarmee toeh
ook wat in hem leeft.
liet wgistreren geschiedt met opn scherp
j..{cvoelvoor het detail. lIet grote (ge-
beuren) tot in het kleine teruggehracht,
en omgekeerd. lIumor, ma"r ook ironie,
relativiteil~zin, en eyrusme, vindt men
d.a.arhijh('rhaaldelijk terug.
Soms is dat niet het geval. De U1uler-
statement, en daardoor het gt'dicht,
'spreekt' dus niet. Dat niet omdat de
hedoeling des dichters niet te onderken-
nen zou zijn, maar m.i. omdat de poë'.lie
van K. Sehippers dan niet van gewoon,
tot ongewoon wordt, maar zonder mt'('r
tot niets dreigt te leiden.
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Ik zat in mijn hoekje bij de har met
m'n gallloises, glas en wat te lezL'n.
Toen ik, gestoord door het lawaai uit
mijn boek op keek, zag ik ),Iichelc en
Ariane v{)orme staan. Ze hekeken me
giechd('IHI, zo van wie gaat er nu zit-
ten lezen op ('t:n £('('st. ~lid1Cle kwam
na.<L••t mij op de grond zitten, stak ('cn
van mijn sigaretten op.
Ik las verder.
- \Vat lees je?
- Kerouac,
- Oh,
Ze inhaleerde (Uep,
- Heb je geen zin in het feest?
- Ja, maar ik let'S nu en dat vind ik
veel en veel fijner, zie je.
- Ken je Katja?
- Nt."C wat is het voor een meisje,
leuk i
- Gaat wel.
Ze stond op ('n liep de keuken in, Van-
uit de massa kwam het hecrlijk opzwe-
pende ritme van een Ornette Coleman,
Plotseling werd het overstemd door het
~cluid van brekend glas: )"burice had
,"vette tegen eell spiegel gegooid, omdat
ze een lange neus tegen Jwm gemaakt
had. Ku stond hij hlSS('11de scherven
en splinters te d:.msen en vertelde ic-
dere<.'ndat het een wa,Ulzinnigfeest was.
Buiten klonk een luide claxon. - ~Ii-
('had, werd er geschreeuwd.
Michael maakte een grool'ie entree:
links en recht.. strooide hij glimmende
nieuwe eenteil. In <'en oogwenk lag ie-
dereell naar geld te grabbelen. De her-
rie hereikte een hoogtepunt. Ik zag Aria-

De geno('mde bundels g('V('1ltot ('t-'nder-
gelijke henauwde gedachte evenwel te
weinig aanleiding om dan nu maar ga;lIl
te wadlten op de 'witte' (pa}..rina)poë-
zie. Waarschijnlijk er is een K. Schippers,
nog meer teruggl,trokken, md L'ellsub-
tielere detaillering. Een temggetrokken-
heid (lil' overigens slechts poëzie zal gl'-
ven, wannL'Crzij bestaat tc midden van
'chaos', veel mensen, veel (en fijn!) bezit,
verkeer, etc,
Een (voorlopig) rcsulta..'lt, opnieuw uit
De waarheid als De koe (pag. 30):

De autobezitter

Er stapt cen man in cert auto
t:erricht de nodige lumdelingen
voor het rijden
en rijdt
dnllr'lO
dan ook
ilulcn/mul
weg.

De tClulr1Jeid als De koe en Een klok
Cll profil verschenen beide bij E. ~1.
QlJi'ridoN,V, te Amsterdam.

ne met een vreemd melSJCop me af-
komen, dwars door hd gewoel heen.
- Dit is Katja,
Ik stak een hand omhoog. - Ik heet
Tim, kom erbij zitten,
Ariane verdween weer in de krioelende
menigte, het meisje aan mij overlatend.
Ze keek wat geschokt om zkh heen.
- \Vat doe je, vroeg ik om toch maar
ergens mee te beginnen.
- Ik? Oh, niets bijzonders, ik studeer
Spaans.
- Zo. Oló, ha.••ta la vista, adiós amigos,
knap he?
- Ja.
Ze had een expa'ssief gezkht, zag er
goed uit en had juist die dingen aan die
ik leuk vond: een \\ijde lee en een
zwart col-truitje.
Ik haalde aan de har wat te drinken
voor ons, Michad ha(l al een grote hoe-
veelheid op ('n stond nu aan Maurice
te vertellen, dat deze gelijk had om het
feest een waanzinnig fL"estte vinden.
Katja leunde met haar hoof(1 tegen de
mUllr achter OI1S,ze staarde ('en hel'tjc
verloren voor zich uit. Er werd ('t-'11an-
dere plaat opgezet, ik legde mijn hoek
neer, tilde haar overeind en begon een
\"ilde rondedans met ha..'lr, Ten slotte
liet ze zich op de wond vallen, dood-
m(}t~zo te zien. Ik haalde nog wat te
drinken, ze nam haar glas aan ('n dronk
het in één gretige teug leeg. Ik moest
aan GuiIlaume van der Graft denken -
nog nooit zijn de nachten zo warm ge_
weest - en volgde v{K)rzichtigde rail••
van haar ge<LH'htcn.
Ze neuriede ffi("Cmet de muziek, stond
zo heftig op, dat haar glas omviel en
begon uitgelaten la Bamha te dansen. Al
spoedig stond iedereen enthousiast het
rihnc meeseanderell<l om om; heen. Ze
danste als een furie, haar haar in slier- __
ten ViX)rhaar ogen, haar moc-casinsuit-
schoppend, De plaat hield op - eneare, '"-
encore, riep ze en begon WL"Cr.Eindelijk
hield ze op, leunde v('nnoeid tegen me
aan: - Kan ik vannacht bij jou sla-
pen, als je plaats hC'ht?
Ik schrok hier wel even van, ik kende
haar nog nauwelijks, bovendien was mijn
tweekamerl.older niet al te groot.
- :-Jahmrlijk,wil je dm nu al weg?
- Ja, laten we nu maar gaan, ik hen
moe, heb de hele \\H'k laat ge\,,'erkt.
Ik haalde mijn spullen hij elkaar, groet-
te in het voorbijgaan ('l'n paar vage,
glimmende gezichten en liep met haar
naar buiten.
De dag brak ree(l.. aan, de vogels gin-
gen tekeer tegen het opkomende licht.
De zon wierp zijn eerste tastende vang-
armen langs de kantelen van de karton.
nen huizen, die ah filmdL~'Orsuit Vt'r-
gane dagen nog stec&.•hun status tracht-
ten te verbergen; laug'J'.aamreden we
de stad door naar mijn grachtenhuis.
De haren van het meisje stoeiden met
de wind, die al de geur van de Il...'l.deren-
de zomer met zich meevoerde. Ik par-
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wenst deel te nemen aan een Vonnings- en Bezinningsbijeenkomst van het
Humanistisch Thuisfront in het Coornherthurs te Driebergen in de maand

. ,., . (maand van deelname),

llandlekening:
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In het Coornherthuis worden regelmatig bezinningsbijeenkomsten gehuIlden
voor militairen,
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen, Daarnaast zijn er
boeiende programma's over hedendaagse kunst,
Iedere militair kan hiervoor tutzonderingsverlof krijgen.
\Vie iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vulle hel onderstaande
fommlier in en sture het op naar het Coornherthuis,

keenJe mijn wag",n onder de hrt-'{'(J lIit-
wa:lil'rendl' takk('n van de il'pl'll.
Voor haar uit IX'klom ik dl' trappt'n,
deed de deur van mijn bijna sterid uit-
ziemh' zolder open en lid haar hillllt'n,
- Heh je tn,k in koffie? V«X'g ik,
- Craag, maar laat mij dat maar evcn
d(x'n, ik vind het w",1
Ze dll\\'<1l' lllt' in ('I'n stoel ('111)('gol1 in
het kll'ine k('ukl'lltje te rommdl'll Ilwt
koffie en kommen,
- Zwart? rit'P ze, of Ix'n jt' g;('('1l fran-
eofid?
- Ja, doe maar.
Even later kwam ze de kamt"r in met
{'pn hlad vol knmml'n ell ml'er van die
ding;en dil' dan de gL"-.1.ellighl'idheteIl te
hevorderen.
- ]<: woont hil'r hijznndt'r fijn, zei 1.('.

1I0t' kom jl' aan zo'n zolder?
- Hdaties, die hdpen een rm'us voor-
uit in de wereld.
Ze stond op om ('L'n reproduktiL' V;tll
~h)1Jdriaan tL- bekijken, lil'P de kanH'rs
door, rno{"st al1<.>sweten l'n zien.
- \Vat doe j(' voor je hn)()(I?
- ~il'ts, ik let'f van dL' wind en stll-
(1t-'t'rzo nu en dan wat,
- \Vat dan? Je maakt mij nid wijs, dat
jl' niets uitvot'rt.
- Bimwnhuisan.:hiteduur.
:"a ('L'n tijd kwam ze na,\.st me zitten
ell zl'Î, dat ZL' slaap had. Ik "'('('s haar
mijn hl,d ('H ging zdf op 't ah,lier sla-
P!:'ll,

El'n grok jod('mle Ilwnigk al"htl'rvolg-
dL' ml'o Ik remll', maar kwam niet voor-
uit. Als uitstel van executie strooid(, ik
l"t"lltl'n, maar na ('nkele ogL'nhlikh'n wa-
r('n 1.(' WI'('r vlak aehh'r me, Ik zag (k~
moordlust van hun v('(\\'nmgen g;ezic:hten
dmipen. Ik Iwh het niet gedaan, riep
ik. ft wasn't nw.

~k voelde ('('n hand dil' mijn hoofd om-
.-o"lraaide. \'oorzil'htig- kierde' ik mijn ogm

opt'n, «"t,ds wt'Ïend dat ('('n f1ikk('rt'nd
mes mij zou W:lL"ht('Il, Il<,t was L,('liter
l'en priemende zonnestraal die mijn oog
trof. Snel sloot ik ze w('('r.
- \Vat is ('r, hoonle ik ('('n m('isj('S,skm
vragell. Verhaasd I-,ringcn mijn g('daeh-
tpn t('nlg" naar de vorige avond; na-
tuurlijk, daeht ik, l1('t fe('St,
Ik op{'m1t. mijn ogen t'n zag- Kat ja over
mij heen g-eiJOg-enstaan.
- Je huilde, zt'Î ze. 1ft'11 jl' g{'droom(l?
- Ik wl'd lu'l nÎt't, l()()g ik. Ze Ii('p
dL' kpuken in eH kw:un terug md eell
kop koffie. Voor de sehrik, zoab ze ZL'i.
Ze wa.s op d(, grond gaan zitten pn g-af
me ('('f} sigaret. Ik t\('('(l ('('n paar trt'k-
k!:'n, knx)p uit mijn slaapzak en liep dl'
kampr in, Knop omdraai('n pn na ('n-
kl'!l' oj,wnhlikken klonk ~liI('S Davis door
d(' kamer. Kat ja zat op het hl,d, ik ging
op de g-rnnd naast haar zittl'll. Ze Ixx)g
zich voorov('r.
- ZL'g e('ns, dat jt' me lid vindt, f1ui,ster-
de ze,
- lied Ii(,f zl'1fs,
Zo kwam Kat ja in mijn ll'\'{'Il. \\'e Jt'('r-

den dkaar hptt'r kennen op fcpstl'n en
<lndl'n' m('dings, we ging('n samen naar
naehkolH,:('rtcn, films en musea. \Vc
werden onafscheidplijk en dus was het
bijna vanze1fspn,kl'nd dat Zl' op ('('n goe.
de dag hij mij kwam \\'Olll'll. ()Yl'nlag
li('p ze collegL'S en 's avonds had ze nu
en dan ('('n baantje.
Tij(1t'ns ('('n of and('r fel-'st zei ze voor
het eerst, dat ze van me hield. Xu zijn
dat ding-!:'n {lil' de mel1.'WIl nogal vlug
Zl'gg('n, maar ik vodde, dat ze hl't w('r-
kdijk m{'pud(,.
\\'10' blev('n ni(~t al ftc' lang, vl'rvuld als
we waren van de ding-en die we dkaar
'.(l'zeg-d hadden. Thuis nam z(' mijl] hoofd
in haar handen ell kuste me.
- Heet je eigenlijk wel Tim?
- Xatuurlijk, waarom zou mijn pa ()(Ik
nid ('('ns orig-inl'e1 mog('n zijn? ZL' lipt
mij los, maakte L'en paar \\"{'rvelende hal-
ldpa.'isl'n, liet zil'h op het h('(J vallen.
Ik liep op haar tOt. na ('('n plaat van
Shl'ila Jonlan opgezet te' hehhen. Ze
stak ('en g-racieuze arm omhoog en trok
lilt' ne('r.
- Je houdt van lIlt', zeg- Ilt't ('('Il.~, \'((ll'g
ze.
- Ja.
Ze w('ndd(, haar hoofd af.
- Zeg lwt dan.
- Ik hemin je tl'der, de tout mon ('()('ur
pour toult, ma vil'. Zo g-t)(,d?
- ~lalll', WL'L'tje nooit crnstig te zijn?
- 'Vdm'"" Iwt leven is een feest, ied{'re
dag; W{'{'r.

Ondergetekende

Registratienummer

Onderdeel

Gdegeru te

lk sto:HI op, draaide de plaat en kust{'
voorzkhtig haar 1I('IIS. ZL~ druktt~ zich
kg/'n me aan, haar adt'm fl(x)t Iall~'i
mijn oren.
- Ton amour est trist(" si Ie v('nt te
fait Iwur, f1uisten1t' ik.
Ze gl('ed van het bed, liet in eL'n vloei-
('nde heweging haar let' van haar lH"t1p
zakken {'n stond evell 1ah'r als ('('n fata
morgana voor me.
- Brr, zei ze, \\'at is het koud zo.
Ze dook op het hl'd, trok dl' dt,kt'ns ov('r
haar ht"t'u,
- Durf je niet dkhtbij te komen?
Ze kt'ek me uitdagt'nd aan, maar haar
Og('ll wart'1l donkl'r van t'('nzaamll('jll.
Ze zocht met haar tong ('L'U hrL's in dL'
Atlantik-\Vall van mijn tanden en schoof
to('n ze dil' gt'vont1('n had het puntje van
haar tong met {'cn ollverwachte hL'vig-
ht'id langs mijn Vl'rhemelte,
'Ve waren volkomen é-én, g-ledt'n weg op
d(, golvt'n van onz(' liefde, waren zacht{,
dieren, konden ge{'u woonlen viIHleu om
te z<'g-g-ell wat wt' wildt'n ... Tijdt'n.s
Ilt"t 'makI' a 100wly man happy' kwa-
1Tl{'n dL' t'erste kn'etjl'S uit haar verstikte
k(,(,l. Ze huilde,
Later - veel later of was het maar kort
daarna? - w('nl ik wakkt'r. Haar IHx)fd
lag in mijn eUelx)()g-. I Iet zout van haar
tranen had glinsterpnc1e sporen op haar
g;('zieht aehtt'rgelaten. Ze glim1:u.:hte in
haar .slaap, Ik kustt' haar zacht 1'11 zei:
- Crazy man, ze is waanzinnig lief.

AI'UL

(naam, voorletters, rang)

(landmacht/luchtmacht)

(volledig militair adres)
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GRIEKENLAND Griekenland is nog net niet door
de toeristellstroom besmet. Het is
een heerlijk lanel om er eeu t;ukan-
tie dOOf te brengen. 1lier laat men
een bllilerlumder nog trots een
kapel of een ander bouu;u:erk ::.ien
ul/lder dat merl daar geld voor
ccr1cmgt, De dssersclorp;es zijn
/log "iet ceratu/erti; men ziet er
j{ecli lmiterl1wu/se opschriften ab;
'Zimmcr frei' en 'English tea', Men
moet er alles zelf ontdekken, de
Crieken 1I:il1etlde vreemdelillJ,!cn
daarbi; grallg hell'(m, fe(m! Cric.
kCIl zi;n ga.~tr;rii.

liet is een arm land. Ogen-
.w.:hi;lIli;k/i;dt de Griek daar niet
(}luler. ..\tissclJiell komt dat ook
door het kli1lUlOt, dat bijna altijd
zonnig is. Grieken kUllnen uren-
hml{ op terras;es zitte" nictsc1oetl.
Stof om acer te "ralell i••er altiid
ICel. I" dit 1Jrllchtigc lallel, waar
alles 01' z'n gemak gaat, kan men
zich naU!celi;ks voorstellen, dat de
voorcaderen zulk eell actief ell

vooruitdenkend volk z;;n geluest.
Tom 'VeerllCiim tnout OIJdeze lW-
gif/tl zi;1I (Jlltmoctingell met het
Griekenland tan NU.
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